Ročník XI.

2/2016

5.března 2016 turnaj v mariáši

obec@kosice.cz

30. dubna čarodějnice

12.června 2016 Tour de Torpedo

18.června 2016 hasičské z?vody

Léto nám vrcholí a jako každý rok uprostřed léta
bude probíhat festival dechovkových hudeb
Vrzáňovy Kosice. Proto přijměte srdečné pozvání
na tento výjimečný den.
Krásné léto plné nových zážitků Vám přeje
obecní zastupitelstvo.
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Oznámení otevírací doby

Starosta:
Ing. Milan Ornst
Místostarosta: Ernest Kúr
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Jiří Homola
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23.3.2016 zasedání č.16
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Václav Bareš, Jiří Homola,
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnost pro TJ Spartak Kosičky.
Na základě „Smlouvy o poskytnutí provozních příspěvků na činnost“ bude poskytnut příjemci
(TJ Spartak Kosičky, z.s.) neinvestiční příspěvek ve výši 15000 Kč. Jedná se o příspěvek na
sportovní činnost pro fotbalovou mládež (startovné, odměny rozhodčím, přestupy hráčů,
míče, dresy).
Usnesení: schváleno
3. Schválení záměru o pronájmu nemovitosti č. 1/2016.
Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce - pozemek p. p. č. 15 o výměře 4949 m2 v k. ú.
Kosice a p. p. č. 7 o výměře 444 m2 v k. ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
4. Schválení záměru o pronájmu nemovitosti č. 2/2016.
Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce -Obecní hospoda Pod Lipami-na p.p.č. 130 v k. ú.
Kosice.
Usnesení: schváleno
5. Schválení záměru o prodeji nemovitostí č. 3/2016.
Prodej nemovitosti ve vlastnictví obce - pozemek p.p.č. 509/13 o výměře 366 m2 v k. ú.
Kosice, p.p.č. 509/14 o výměře 382 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 509/15 o výměře 366m2 v k. ú.
Kosice, p.p.č. 509/16 o výměře 350 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 509/17 o výměře 335 m2 v k. ú.
Kosice.
Usnesení: schváleno
6. Schválení záměru o směně nemovitostí č. 4/2016.
Směna nemovitostí ve vlastnictví obce Kosice - pozemek p.p.č. 289/39 o výměře 11 431 m2 v
k. ú. Kosice a p.p.č. 274/20 o výměře 3188 m2 v k. ú. Kosice, za nemovitosti ve vlastnictví
Agropodnik Humburky a.s - pozemek: p.p.č. 424/1 o výměře 1983m2 v k. ú. Kosice, p.p.č.
425/2 o výměře 17m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 425/3 o výměře 41m2 v k. ú. Kosice,p.p.č. 426/7 o
výměře 487m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/8 o výměře 266m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/9 o
výměře 587m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/11 o výměře 20m2 v k. ú. Kosice,p.p.č. 426/21 o
výměře 947m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/24 o výměře 1221m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/25 o
výměře 1338m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 427o výměře 11m2 v k. ú. Kosice,p.p.č. 628 o
výměře58m2 v k. ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
7. Seznámení s nabídkou provozování obecní hospody v Kosicích.
Na základě výzvy k pronájmu obecní hospody se přihlásil a představil jediný zájemce. Bude
vyzván, aby se konkrétně vyjádřil ke své nabídce a zodpověděl dotazy.
Usnesení: schváleno
8. Seznámení zastupitelů s možností čerpání finanční dotace na zásahový automobil pro JSDH
Kosice.
Společnost "Hanako CZ s.r.o." nabízí zpracování žádosti o dotaci na zásahový automobil pro
JSDH Kosice z Integrovaného regionálního operačního programu. Podle předběžných
informací je možné získat dotaci 85 % a dále možnost získat případnou dotaci na zbývajících
15% částky ceny automobilu. Velitel JSDH Kosice p. L. Dašek a starosta obce jsou pověřeni k
jednání s touto společností a zjištění konkrétních podmínek (především finančních) čerpání
případné dotace.
Usnesení: schváleno
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1. Rozpočtové opatření č.1.
Usnesení: schváleno
2. Připomínky zastupitelů:
- seznámení zastupitelů s terénními úpravami kolem prodejny Hruška.
- seznámení s terénními úpravami na návsi
- oprava připojení vody a odpadu ke kulturnímu zařízení na návsi.
Usnesení: bere na vědomí

27.4.2016 zasedání č. 17
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: MUDr. Vladimír Brzek, PhD, Libor Dašek
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Výběr provozovatele obecní hospody.
Na základě vyhlášené výzvy na pronájem nebytových prostor obecní hospody se ozvalo 6
zájemců. Pro seriozní zájem byl vybrán zájemce s nejlepším podnikatelským záměrem
s počátkem nájmu 2. 5. 2016 – slečna M. Hotmarová.
Usnesení: schváleno
3. Záměr o pronájmu obecní hospody 2/2016.
Na základě vyvěšeného záměru schvaluje zastupitelstvo obce od 2.5.2016 pronájem
nebytových prostor Obecní hospody Pod lipami. Viz, bod č.2.
Usnesení: schváleno
4. Záměr o prodeji nemovitosti 5/2016.
Na základě vyvěšeného záměru schvaluje zastupitelstvo obce prodej nemovitostí ve
vlastnictví obce pozemek p.č. 289/39 o výměře 11.431 m2 v k.ú. Kosice a pozemek p.č.
274/20 o výměře 3.188 m2 v k.ú. Kosice, Agropodniku Humburky a.s.
Usnesení: schváleno
5. Projednání a schválení Závěrky obce a MŠ Kosice za rok 2015.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Závěrky za rok 2015 v souladu s vyhláškou
č.220/2013 Sb. Součástí závěrky je:
· vlastní účetní závěrka za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účetní příloha k závěrce)
· vlastní účetní závěrka za rok 2015 MŠ Kosice (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účetní příloha k
závěrce)
· inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky č.270/2010 Sb.
· zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
· zpráva o finanční kontrole za rok 2015
· Protokol o schválení závěrky je součástí tohoto zápisu, viz. Příloha č.1
·Zastupitelstvo Závěrku obce za rok 2015 schvaluje spolu s výsledkem hospodaření
Usnesení: schváleno
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2015.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem obce Kosice za rok 2015
a navrhl zastupitelům schválit Závěrečný účet obce za rok 2015spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání s vyjádřením souhlasu celoročním hospodařením - bez výhrad.
Usnesení: schváleno
7. Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kosice za rok
2015.
Přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení
metodiky a kontroly. Obec hospodaří v souladu s platnými předpisy, při přezkoumání
hospodaře ní nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení: schváleno
8. Nákup nové sekačky - rideru.
Na základě vypsaného výběrového řízení ze dne 11.dubna 2016 byla vybrána nejnižší
nabídka, prodejce Jiří Krajzl. Starosta byl prověřen k jednání o nákupu s prodejcem rideru za
nabídnutou cenu.
Usnesení: schváleno
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9. Rozpočtové opatření č.2.
Usnesení: schváleno
10. Úprava ceníku za pronájem sálu obecní hospody.
Od 1.5.2016 bude zrušen poplatek za pronájem sálu obecní hospody. Zároveň je od 1.5.2016
zastaven samostatný pronájem prostor sálu, bez přítomnosti pronajímatele obecní hospody.
Od tohoto data je pronájem sálu vázán na využití služeb nájemce hospody.
Usnesení: schváleno
11. Připomínky zastupitelů:
- příprava "Pálení čarodějnic", kulturní program
- úprava posezení před obecní hospodou - chodník
Usnesení: bere na vědomí.

23.5.2016 zasedání č.18
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Vladimír Valenta, Jiří Homola
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Rozpočtové opatření č.3.
Usnesení: schváleno
3. Schválení nákupu nemovitostí od Agropodniku Humburky a.spozemek: p.p.č. 424/1 o
výměře 1983 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 425/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 425/3 o
výměře 41 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/7 o výměře 487 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/8 o
výměře 266 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/9 o výměře 587 m2 v k.ú. Kosice, p.p.č. 426/11 o
výměře 20 m2 k. ú. Kosice, p.p.č. 426/21 o výměře 947 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/24 o
výměře 1221 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 426/25 o výměře 1338 m2 v k. ú. Kosice, p.p.č. 427
o výměře 11 m2 v k. ú. Kosice, , p.p.č. 628 o výměře 58m2 v k. ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
4. Připomínky zastupitelů:
- informace o programu hasičských závodů v požárním sportu "O pohár starosty obce
Kosice" a následné prezentace minipivovarů po soutěži SDH
Usnesení: bere na vědomí
15.6.2016 zasedání č. 19
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Václav Bareš, MUDr. Vladimír Brzek, PhD.
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Rozpočtové opatření č.4.
Usnesení: schváleno
3. Schválení dodavatele prací na opravu chodníků na návsi. V rámci akce "Rekonstrukce
venkovního kulturního zařízení na návsi v Kosicích."Z podaných nabídek vybrána
nejlevnější nabídka.
Usnesení: schváleno
4. Schválení příspěvku na poháry, WC a zapůjčení párty stanů na akci soutěž "O pohár
starosty obce Kosice".
Usnesení: schváleno
5. Schválení prodeje obecního rideru Husqvarna. Stroj sloužil potřebám obce Kosice od
roku 2008, při sekání trávy, vyhrnování sněhu apod. činnostech. Po zakoupení nového,
podstatně výkonnějšího bude nabídnut na inzertních internetových stránkách za cenu
75.000,-Kč.
Usnesení: schváleno
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1. Připomínky zastupitelů:
· příprava festivalu "Vrzáňovy Kosice"
- předložení konkrétního hudebního programu
- zajištění občerstvení, organizace, WC
· informace o čištění požární nádrže na návsi
Usnesení: bere na vědomí

Klub seniorů
Klub seniorů se schází pravidelně každou neděli v místní hospodě Pod Lipami. Od začátku
roku jsou pro nás významné události – narozeniny a svátky většiny členů. Proto březen a duben
ovládli Josefové a Jiříkové. Celý kolektiv se má dobře, protože při setkání máme občerstvení. Někdy
nám zahraje i Zdeněk na harmoniku a nechybí ani vozembouch. Oslavili jsme i jednoho dědečka
s přáním ať žijí děti našich dětí.
Pepa Bešík je mistrem v bowlingu,
nevynechá žádný turnaj a ze všech se vrací s účastí
mezi prvními pěti. Hraje za sebe, seniory a Kosice.
V letošním roce jede na mistrovství Evropy do
Kodaně.
Pod zamračenou oblohou sem tam
vykukovalo
sluníčko, ale
nás neodradilo
od účasti na
14.
ročníku
Tour
de
Torpedo. Před
hospodou Pod
Lipami se sešlo
14 cyklistů a
v dobré náladě
vyjeli
na
plánovanou
trasu Kosičky –
Babice
–
Trnava
–
Puchlovice –
Roudnice a za řekou Bystřicí směr Kratonohy a po cyklostezce do
Obědovic, kde byl cíl v hospodě Husitská bašta. V příjemném
prostředí jsme se oddali společenskému odpoledni. Zahrál nám
Zdeněk Volejník, rádi jsme si zazpívali a zahráli na vozembouch.
Zpívá celá dědina, tak by se nechalo nazvat naše odpoledne, ale nic netrvá věčně a my se vydali přes
Požáry a Kosičky zpět do Kosic do hospody Pod Lipami, kde naše odpoledne zpěvem a hudbou
skončilo. Za rok se budeme těšit na další cyklistickou projížďku.
Ve čtvrtek 16. června 2016 jsme se rozloučili ve smuteční obřadní síni v Novém Bydžově
s naším členem Františkem Barešem. Hrával na bicí, doprovázel harmonikáře i celé kapely, které nám
hrály při různých významných událostech našich členů i na seniorských silvestrech. Čest jeho
památce.
Václav Rychnovský st.
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Myslivecký spolek Cidlina Měník

Práce je pro myslivce po celý rok, neboť se staráme o dobrý zdravotní stav naší zvěře. Brzy na
jaře jsme začali sázením stromků v lese Luhy pana Kinského Dal Borgo. Tím si vyděláme nějaké
peníze, abychom si mohli dopřát poslední hon na bažanty v tomto lese, protože v přírodě se prakticky
nevyskytují. Sázení stromků začalo srazem v 7.30 u Morany 12. března 2016. Přišlo 32 lidí, z toho
bylo 19 myslivců, ostatní byli rodinní příslušníci a přátelé myslivosti. Sázeli jsme doubky, práce nám
šla od ruky a kole půl jedné jsme měli osázeno 60 arů. Mimo doubky jsme sázeli i několik řádků lípy,
která se sází metr od sebe, doubek 60 cm a řádek je od sebe 120 cm. Na některých místech byly
kaluže. Pan Morávek a paní nám na svačinu přivezli guláš. Bylo ho dost i na přidání. Kromě toho
přivezli i koláče a Silvest Paško přivezl buchty.
Další brigáda byla 19. března. Sraz byl na cestě k Mlékosrbům v 7. 30 hodin. Sešlo se 41 lidí,

z toho 21 členů. Sázeli
jsme doubky a modříny.
V 10 bylo hotovo a tak
přišla k chuti svačina,
kterou připravil pan
Morávek.
Řízek
s chlebem a okurkou
jsme si mohli i přidat a
nechybělo
i
něco
sladkého ke kávě.
26. března byla
brigáda v mysliveckém
areálu v Měníku. Na
políčku
jsme
sázeli
smrčky a borovice a dělal
se velký úklid. Řezali a
pálili jsme větve. Sešlo se
10 lidí.
Brigáda
v Luhách,
kde
jsme
prováděli
nátěry
železných sloupků, kotců
a jiných věcí, rozváželi
jsme písek do voliér, se konala 9. dubna. Sešlo se 19 myslivců a13 myslivců se sešlo na brigádě 16.
dubna, kde se prováděl vrchní nátěr barvou. Na všech brigádách byla dobrá svačinka.
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Výroční členská schůze Mysliveckého spolku
Cidlina Měník se sídlem v Kosicích se konala
v sobotu 2. dubna 2016 na myslivecké chatě
v Měníku od 17 hodin. Schůze se zúčastnilo
29 členů s rodinnými příslušniky a 10 hostů.
Před zahájením se podávala svíčková. Schůzi
zahájil předseda MS Ing. Milan Ornst, který
zhodnotil uplynulý rok naší práce pro
myslivost. Hospodář Jiří Ešner řekl, že
drobná zvěř z naší honitby stále ubývá a tak
bylo sloveno 8 zajíců, které ulovili i 4
sokolníci a 41 bažantů vypuštěných v rákose
u Kvočny. Na rybnících a řece bylo uloveno
355 kachen vesměs vypuštěných, 12 ks černé zvěře, 1 dančí, 34 ks srnčí zvěře, 32 lišek z toho 21

liščat.
Hospodářem byly vydány nové povolenky k lovu
a finanční hospodář Bohouš Kloz ml. nás seznámil
s hospodařením spolku. Pak jsme vyslechli a
odhlasovali plán práce a každý člen dostal Provozní řád MS, který platí od 1. 1. 2016. Na závěr schůze
byla bohatá tombola, kde byl i divočák. Štěstí měl Dan Kadavý z MS Čírka Kosičky. Kuchař mimo
jiného připravil i tatarský biftek a jiné dobroty. Všichni jsme se až do večerních hodin dobře bavili.
Myslivecký spolek se zúčastnil 21. května Jarmarku v Mlékosrbech, kde tradičně prodáváme
srnčí a kančí guláš, který uvařil Libor Morávek. Pro děti byla připravena střelba na pohyblivé terče.
V krásném prostředí obory Kněžičky se sešlo 7. května na soutěži ve střelbě na asfaltové holuby 50
myslivců a přátel myslivosti. Soutěže se zúčastnilo 34 lidí. Střílelo se 2 x 25 terčů na pěti stanovištích
s názvy kachna, nízká věž, vysoká věž a zajíc. Nejlépe si vedl náš bývalý člen Petr Chrudimský ml.,
který měl 44 zásahů z 50 možných, druhý byl pan Šír z obory Kinský a třetí pan Ing. Milan Ornst se 43
body. O 4. A 5. místo byl rozstřel, čtvrtý pak byl Pavel Peřina a pátý Libor Morávek. Na šestém místě
byl pan Novotný z Chlumce nad Cidlinou. Další rozstřel byl o sedmé a osmé místo. Sedmý byl Bohouš
Kloz ml., osmý Miloš Ornst, devátý Michal Kloz a desátý Bohouš Kloz. To byla první desítka našich
myslivců na soutěži. O pohoštění se postaral Libor Morávek s manželkou. Byla připravena dršťková
polévka, vepřové špalíčky na zelenině, teplé uzené, káva,zákusky, pivo a různé jiné tekutiny.Všichni
zúčastnění se dobře bavili. Celkem bylo vyhodnoceno 22 střelců, kteří úspěšně obstáli a dostali cenu.
Tak skončil pěkný den v oboře Kněžičky.
Václav Rychnovský st.
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Barešovo stromořadí

Vjezd do naší obce od Kosiček jsme sice již v minulých letech značně vylepšili - vytrhali jsme starý
nefunkční plot a betonové sloupky, provedli demolici bývalé váhy, vyřezali roští a vytrhali kořeny, upravili
terén a vše oseli trávou. Plocha se seká a využívá se jako parkoviště při větších akcích, jako jsou třeba
Vrzáňovy Kosice. Plochu jsme využili i pro odpálení ohňostroje při oslavách 700stého výročí obce, ale co
naplat, betonový seník je ošklivou dominantou, se kterou těžko něco uděláme.
A přece se nám podařilo něco vymyslet a zrealizovat – Barešovo stromořadí. Po dohodě s
ing.Václavem Barešem, ing.Petrem Semerádem, firmou OK zahrady, Zdeňkem Pavlíčkem z Obědovic a
starostou obce jsme přišli na nápad jak využít nabízené dubové odrostky. Sešli jsme se u ing.Václava Bareše,
který byl ochoten celou akci zainvestovat, tam jsme vše dohodli a pak už to šlo jako na drátku.
U seníku jsme rozměřili budoucí stromořadí, Jaroslav Hušek nechal vyměřit podzemní sítě a potom s
Vladimírem Valentou vyhloubili jámy pro výsadbu dubů. Ty vyzvedla firma OK zahrady u Zdeňka Pavlíčka
a pak je vysadila u seníku. Aby stromy dobře rostly, se postarali i naši hasiči, kteří si vzali na starosti zálivku.
Zatím to vypadá, že pokud nepřijde nějaký přísušek, že všechny duby porostou.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zúčastněným na této akci a hlavně ing.Václavu Barešovi,
který duby a jejich výsadbu zaplatil. Teď si snad při vjezdu do Kosic všichni všimnou nádherné dubové aleje
a ne ošklivého betonového seníku.
Ing.Milan Ornst – starosta obce
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Mariášový turnaj

Již 34. ročník mariášového turnaje se konal 5. března 2016. Po domluvě s loňskými hráči jsme
nechali tento turnaj zapsat do republikového kalendáře turnajů a doufali jsme, že se zúčastní více
hráčů. Nakonec dorazilo jen 52 hráčů, ale i za tento počet jsme byli rádi. Největší problém jsou
rozhodčí. Mimo těch stálých, kteří se zúčastní každý rok, se žádnému z domácích hráčů nechce
pomáhat. Vše jsme zvládli a po čtyřech kolech zvítězil Vladimír Špaček ze Zábědova, druhý byl Arnošt
Kopecký z Kolína a třetí Miroslav Matějec z Lukové. Vítěz si nasadil na hlavu mariášovou korunu, velký
pohár bude zdobit jeho jméno a dále soutěžící na prvních třech místech si mimo ceny odnesli i
finanční ocenění. Pan hostinský David Šedivý nám uvařil dobrý guláš. Děkujeme všem, kteří se o
turnaj starali a všem sponzorům, bez kterých si turnaj nedovedeme představit. Příští rok bychom
tento turnaj chtěli uskutečnit 4. března 2017, ale záleží na tom, jestli bude v provozu naše hospoda
Pod Lipami a dalších věcí potřebných pro tento turnaj.
Václav Rychnovský st.
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Čarodějnice
Poslední dubnový den je věnován pálení čarodějnic. Tato tradice patří mezi oblíbené lidové
zvyky, neboť je to mnohdy první jarní příležitost, jak strávit příjemný podvečer a večer ve společnosti
známých a kamarádů, posezením pod širým nebem. Je to také svátek pro děti, které se mohou
namaskovat k nepoznání a dovádět venku do pozdějších hodin, než jim obvykle rodiče dovolí.
Noc mezi 30. dubnem a 1. květnem je nazývána Filipojakubská a je považována za magickou.
Dříve se věřilo, že právě během této noci mají zlé síly větší moc než obvykle a prostřednictvím
čarodějnic se tak zlo dostává snadno mezi lidi. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených
místech pálily ohně a lidé věřili, že tak čarodějnice zaženou a uchrání se před zlou mocí.
K tradici pálení ohně přibylo ještě stavění máje. To je symbol jara, síly a svěžesti. Mladý
vysoký smrk se oklestí a ozdobí a postaví se na viditelné místo v obci. Do rána se pak musí hlídat, aby
mládenci z okolních vesnic májku nepodřízli a nesnížili tak čest místních.
Letos vyšel 30. duben na sobotu, takže oslavy mohly začít již v brzkých odpoledních hodinách.
V hospodě Pod lipami probíhalo grilování a tak se mnozí nechali brzy zlákat kuchařským uměním
hospodského Davida Širokého, který se touto akcí s naší obcí loučil. Děti dováděly na hřišti a atrakce
tak byly stále v jejich obležení. Místní hasiči pro děti připravili několik soutěží a úkolů. Nejvíc zájmu si
získala atrakce, při níž děti, pod dozorem dospělých, slaňovaly na provaze nataženém mezi dvěma
stromy. Další úkol pro hasiče bylo zajištění májky. Toho se ochotně ujal tým mladých hasičů pod
vedením Josefa Kvasničky a Michala Kružíka. Májku pak během odpoledne děti ozdobily barevnými
fáborky a zkušení hasiči ji vyzdvihli do výšky. Její upevnění sice vyšlo až na druhý pokus, ale zato nejen
že májka letos vydržela do rána, ale zkrášlovala naši náves po celý měsíc.
Zastupitelstvo obce si pro občany připravilo překvapení v podobě živé hudby. Místní kapela
Podkověnka hrála lidové písně nejen v průvodu při pochodu k ohni, ale i večer na sále hospody.
Vzhledem k pokročilému věku některých z nich a různým hendikepům jsme i pro ně připravili
překvapení. Do šutráku a zpět se vezli ve voze taženém traktorem. Prostředek i s řidičem nám zajistil
ing. Petr Semerád z Agropodniku Humburky.
Traktorem tažený valník, ze kterého zněla hudba, byl zpestřením průvodu. Mladé slečny nesly
v čele průvodu čarodějnici, kterou vlastnoručně vyrobily Míša s Terezkou Klozovy a Deniska Bučková.
Po příchodu na závodiště byla čarodějnice umístěna na vrchol ohně a obřadně zapálena. Po návratu
na náves si děti mohly opéct párek na menším ohni, který rozdělali hasiči na parkovišti před
hospodou.
Počasí přálo, teplý den pokročil v příjemný večer a mnozí poseděli v hospůdce tak dlouho, že
cestou domů mohli splnit další hezký jarní zvyk - prvomájové políbení žen a dívek pod rozkvetlou
třešní.
Všem, kteří se podíleli na přípravách, sboru SDH Kosice a obecnímu zastupitelstvu děkujeme
za příjemně strávený den.
Kamila Homolová
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Hasičská soutěž

18.6.2016 se konala již tradiční hasičská soutěž Stavoka Cup a Pohár starosty obce Kosice. Po
delším čase se podařilo přesvědčit i naše ženské družstvo, které se v soutěži umístilo jako druhé.
Naše mužské družstvo se umístilo jako první. Za hezkého slunečného počasí jsme si užili závody i
ochutnávku piva, která proběhla zároveň se soutěží na Kruhu na návsi.
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Náš taneční mistr

Ahoj, jmenuji se Matěj Donát, je mi 11 let a už 4 roky závodně tancuji společenské tance.
Moje partnerka se jmenuje Petra Kitlerová, pochází z Osic a tancujeme spolu od září. Tancujeme za
taneční školu TAK Dance KROK HK pod vedením pana Tomáše Chmela. Chtěl bych se s vámi podělit o
úspěchy, které se nám za tento rok podařily. První kousek se nám povedl 10.4.2016 v Novém Boru,
kde jsme získali 2. místo MČR družstev SUT(Svaz učitelů tance). Další náš úspěch, který mi udělal
ohromnou radost, je titul mistra české republiky SUT v kategorii Děti 2 (do11 let) dne 8.5.2016
v Pardubicích. 21.5.2016 jsme se zúčastnili Mistrovství ČR SUT v České polce kde jsme získali 3.
místo. Tancování mě hodně baví a doufám, že budeme úspěšní i nadále. Moc děkuji rodičům,
babičkám a dědečkům, kteří mě v tomto sportu podporují a vozí mě po celé České republice na
soutěže.

Kosický zpravodaj 2/2016

15
Cyklistický oddíl Kosice

V minulém roce na oslavě 700. let obce Kosice vařil cyklistický oddíl Kosice výborný
guláš. Celá akce probíhala jako dobročinná akce. Guláš byl zdarma, ale kdo chtěl a mohl
přispět na hračky nebo zařízení pro děti v naší školce. Celkem se vybrala suma 18.000,- Kč.
Chvíli nám trvalo, než jsme ve spolupráci s vedením školky vybrali vhodnou investici, kterou
by si děti nejvíce užily. Nakonec jsme objednali nákup a instalaci dětského mini hřiště na
dvoře školky. Zde si budou děti moci každý den užívat pohyb na zdravém vzduchu.
Zastupitelstvo obce

TECHNICKÝ LIST
P111 – PRUŽINOVÉ HOUPADLO ČTYŘLÍSTEK

ROZMĚRY PRVKU: 0,65m
(v) x 1,05m (š) x 1,05m (d)
MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,5m
BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 4,05m (š) x 4,05m (d)
SPECIFIKACE PRVKU:
Houpadlo bude vyrobeno z HDPE plastu, odolného proti UV záření. Ocelová pružina o
minimálním průměru 20mm, povrchová úprava práškový nátěr.
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Devatero šikovného grilaře
Používám skutečně kvalitní, odleželé jateční maso nebo drůbež. Nesmí být oschlé nebo oslizlé, mělo
by být co nejlibovější a prosté kůží.
Maso před grilováním zbytečně nemyji, jeho povrch raději otřu čistou vlhkou utěrkou.
Před grilováním maso, ale i zeleninu a ryby marinuji, abych pokrmu dodal výraznou chuť. Marinované
potraviny uchovávám vždy v chladu. Solím, respektive hosté solí až hotový pokrm, a to i s ohledem na
další omáčky na stole.
Gril vždy předem patřičně rozehřeji, stupeň tepla či žhavosti uhlí volím podle druhu potraviny.
Grilovací jehlu nebo rošty před použitím potřu olejem nebo kůží ze špeku, aby se na ně maso
nepřichycovalo.
Maso obracím kleštěmi, nikdy do něj nepícháme vidličkou, aby nevytékala šťáva.
Ryby griluji pokud možno celé, používám speciální košíky, aby se jemné maso ryb nerozpadlo.
Uzeniny vybírám masité, nikoliv plné strouhanky. Uzené maso nepoužívám, protože se pro grilování
nehodí.
Tvrdší druhy zeleniny před grilováním máčím 15 minut ve studené vodě, aby zelenina zůstala křehká.
Napřed marinády, potom přelivy
Pochoutku činí z grilovaného pokrmu marinování – tedy nakládání do nálevů složených obvykle z
oleje, koření a bylinek, případně piva či vína. K dochucení pokrmu slouží husté omáčky a přelivy. Při
jejich přípravě využijte své kuchařské fantazie. Právě díky nespočetným chutím omáček
nám grilování nikdy nezevšední.
Základní pravidlo marinování
Zejména ryby, ale i jiné maso, které ke grilování nejvíce používáme, má pouze doplňovat chuť a vůně
kořeni! Ochucení nesmí překrýt původní chuťové vlastnosti potraviny.
Potraviny se do marinády pokládají tak, aby v ní byly celé ponořené, občas je navíc obrátíme – maso z
velkých zvířat zpravidla marinujeme mnohem déle než jemné maso kuřecí či rybí.
Na trhu je k dispozici spousta speciálního grilovacího koření, ale nesmíme to s ním přehánět a neměli
bychom je příliš míchat, ale naopak dodržovat určitý styl, abychom pokrmu dodali výrazný charakter.
Totéž se týká zmíněných omáček a přelivů, které každé grilované jídlo korunují.
Jak grilovat zeleninu
Zeleninu před grilováním potřeme olivovým či jiným rostlinným olejem, případně marinádou.
Zeleninu potíráme i během grilování, aby nevysychala a zůstala křehká.
Gril nastavíme na vyšší, ale nikoliv na maximální teplotu, nebo necháme rozžhavené uhlí asi 30 minut
dohořívat a teprve pak na rošt zeleninu položíme.
Proužky zeleniny pokládáme na mřížku příčně, aby nepropadly
Zeleninu obracíme dlouhými kleštěmi buď v polovině grilování, nebo hned poté, co změkne a objeví
se na ní tmavé proužky.
Doba grilování záleží na druhu a velikosti nakrájené zeleniny i na typu grilu. Platí, že je hotová ve
chvíli, kdy ji lze snadno propíchnout vidličkou.
Talíř s grilovanou zeleninou zdobíme čerstvými bylinkami a plátky citronu.
Další zeleninové tipy
Baklažán krájíme na plátky silné 1,5 cm.
Cibule používáme velké, krájíme je na velmi silná kolečka, která napichujeme na jehlu.
Chřest před grilováním jednu nebo dvě minuty blanšírujeme ve vroucí vodě. Blanšírujeme i další
vláknitou zeleninu jako celer, fenykl či pórek.
Z kukuřice — nejlepší je cukrová — oloupeme šustí a pak klasy zvolna grilujeme asi 12 minut.
Průběžně potíráme máslem. Hotovou kukuřici osolíme a ihned podáváme. Kukuřičné klasy můžeme
před grilováním asi 10 minut povařit v osolené vodě.
Mrkev grilujeme vcelku. Je-li silnější, překrojíme ji napůl.
Papriky grilujeme vcelku. Jakmile budou mít ze všech stran scvrklou a načernalou slupku, sundáme je
a na 15 minut zabalíme do alobalu. Pak je rozbalíme, oloupeme, rozkrájíme a odstraníme stopku a
jádra.
Rajčata grilujeme vcelku nebo rozpůlená. Menší na jehle.
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Farmářské brambory
Potřebujeme
5 středně velkých brambor, 2 cibule, 20 dkg slaniny, 2 lžíce oleje, půl lžičky soli, pepř, lžičku drceného
kmínu, grilovací koření
Jak na to
Brambory omyjeme a i se slupkou je nakrájíme na silnější plátky, stejně tak cibuli i slaninu. Olej
smícháme se solí a kořením.
Na jehly napichujeme střídavě brambory, cibuli a slaninu. Špízy potřeme okořeněným olejem a
grilujeme je asi 15 minut. Často je potíráme a obracíme.

Obalená kukuřice
Klasy cukrové kukuřice uvaříme doměkka.
Na prkénko si rozložíme asi 20 dkg plátků anglické slaniny, posypeme je petrželkou a pažitkou a
zavineme do nich kukuřičné klasy (můžeme je ještě převázat stébly pažitky).
Připravené palice potřeme máslem, osolíme a grilujeme v alobalových miskách.
Papriky plněné krůtím masem
Potřebujeme
30 dkg mletého krůtího masa (můžeme použít i neochucenou drůbeží sekanou), 1 malou cuketu, 1
cibuli, 3 lžíce olivového oleje, pepř, bazalku, 1 vejce, 2 papriky, 4 plátky slaniny, hotovou rajskou
omáčku
Jak na to
Maso, nahrubo nastrouhanou cuketu a cibuli orestujeme na oleji, okořeníme a přidáme vejce. Směsí
naplníme papriky, převážeme je plátky slaniny a grilujeme asi 15 minut. Podáváme s rajskou
omáčkou.
Ryba po ďábelsku
Potřebujeme
600 až 800 g ryb, 200 g slaniny, lžičku sladké papriky, špetku čili, hladkou mouku, kmín, rajčata,
zelenou papriku
Jak na to
Rybu očistíme, vykostíme, nakrájíme na malé kousky, které osolíme, obalíme ve směsi mouky, kmínu,
sladké a pálivé papriky. Na jehlu střídavě napichujeme kousky ryb a zeleninu. Grilujeme po obou
stranách, až je ryba měkká. Podáváme s tmavým chlebem.
Ďábelské steaky
Při grilování často používáme černý pepř, který není tak ostrý jako pepř bílý, zato je aromatičtější.
Pokud ho ručním mlýnkem umeleme přímo na maso, jeho aroma ještě zesílí. Bílý pepř je vlastně jen
zbaven tmavých slupek.
Potřebujeme
4 steaky (po 350 g), černý pepř, 2 až 3 lžíce práškové hořčice, 2 až 3 lžíce tabaska nebo jiné ostré
omáčky, sůl
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Jak na to
Steaky po obou stranách opepříme, posypeme suchou práškovou hořčicí, pokapeme tabaskem,
všechno vidličkou vtlačíme do masa a necháme chvilku odpočinout. Pozor na sůl; kdo solí málo,
vystačí si s ostatním kořením, případně s omáčkami a přelivy. Proto je lepší, když si kvalitní
hovězí osolí každý sám až na talíři podle svých zvyklostí. Lépe vynikne i chuť masa.
Gril rozpálíme na vysokou teplotu. Čistý rošt potřeme olejem, steaky na něj položíme v úhlu 45
stupňů k žebrům mřížky.
Grilujeme 4 až 6 minut z každé strany (teploměr ukazuje asi 63 °C), ale každé tři minuty steaky
otočíme, aby vzniklo mřížkování.
Během grilování steaky rovněž opepříme a před podáváním necháme asi tři minuty odpočívat.
Kotleta na tymiánu
Kotlety naklepeme, osolíme, vetřeme do nich rozpuštěné máslo a alespoň na dvě hodiny je naložíme
do marinády připravené z trošky: oleje, grilovacího koření, sojové omáčky, rozetřeného česneku a
bohatě přidáme tymián.
Kotletky položíme na rozpálený grilovací rošt, po několika minutách obrátíme a pomalu dopékáme už
v menším žáru. Jako příloha stačí čerstvý chléb a velká mísa zeleninového salátu.
Marinovaná vepřová žebírka
Na marinádu potřebujeme
5 lžic olivového oleje, 5 stroužků česneku pokrájeného na plátky, 4 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce mleté
papriky, šťávu z poloviny citronu, sůl, 2 cibule nakrájené na kolečka

Jak na to
Ze všech surovin smícháme marinádu, potřeme jí žebírka a necháme je přes noc odležet.
Nazítří je vložíme do pekáčku, podlijeme a pomalu pečeme v troubě, vypečený tuk částečně
odstraníme a ještě dopečeme. Podáváme s bramborem nebo chlebem a zeleninou.
Vepřová plec na rožni
Potřebujeme
1 kg vepřové plece libovější a bez kosti, olej, sůl, na marinádu, 1 cibuli nakrájenou na plátky, 4 lžíce
vinného octa, 3-4 lžíce červeného vína, troška cherry nebo sladké sójové omáčky, špetku rozmarýnu a
tymiánu
Jak na to
Maso necháme za občasného otáčení odležet v marinádě. Nejméně hodinu. Pak je vyjmeme,
osušíme, svineme do závitku a ovážeme pevně silnější nití. Tento pevný závitek dobře připevníme na
grilovací rožeň a grilujeme asi 90 minut při středním žáru. V případě, že maso vysychá, potíráme
občas zbylou marinádou. V posledních 15 minutách přípravy potřeme maso černým pivem. Solíme až
těsně před podáváním.
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Oznámení, otevírací doby
Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet
Od 20.7. do 17.8. 2016 dovolená

Pošta Kosičky
Po
Út
St
Čt
Pá

8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00

Prodejna Hruška Kosice
Po
Út
St
Čt
Pá
So

13,00 - 16,30
13,00 - 16,00
13,00 - 15,30
13,00 - 15,00

6,30 – 12 14 - 17
6,30 – 12 14 – 17
6,30 – 12 14 – 17
6,30 – 12 14 – 17
6,30 – 12 14 – 17
7,00 – 11,00

Obecní hospoda Pod Lipami
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

16 - 22
16 - 22
16 - 22
16 - 22
16 - 24
16 - 24
16 - 22

Otvírací doba: Šutrák, sběrný dvůr
Od dubna 2016 bude opět otevřen Šutrák a sběrný dvůr, vždy v sobotu, v tom týdnu, kdy proběhne
svoz popelnic. Otevřeno bude: Šutrák od 8-10 hodin, sběrný dvůr od 10 -12 hodin.
OU Kosice

Co nás čeká
30.7.2016 Vrzáňovy Kosice
30.7.2016 KPM Kosice pořádá autokrosové závody na závodišti v Kosicích
5.7.2016 koncert hudební skupiny Alžběta
Dětský den – termín bude upřesněn (konec prázdnin)

