Ročník XI.

3, 4/2016

Dětský den

obec@kosice.cz

Klub seniorů 24.7.2016

Cvičen? s dětmi 29.11.2016

Rozsvěcení vánočního stromu 26.11.2016

Volby 7. a 8.10.2016

Klidné prožití zbývajícího adventního času,
bohatou nadílku, hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce přeje všem občanům obce Kosice
Zastupitelstvo obce a redakce časopisu

Kosický zpravodaj 3, 4/2016

3

Ročník XI. č. 1/2016
Obsah
Adresa: Kosice 66
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 499 456
Email: obec@kosice.cz
IČO: 268933

Úřední hodiny:
Pondělí 17:00 – 19:00 pro veřejnost
Středa 18:00 – 19:00 pouze po domluvě

Počet obyvatel: 340
Počet popisných čísel: 155 z toho obývaných 125

Starosta:
Ing. Milan Ornst
Místostarosta: Ernest Kúr
Zastupitelstvo: Libor Dašek
Václav Bareš
MUDr.Vladimír Brzek, Ph.D.
Vladimír Valenta
Jiří Homola

Uzávěrka příštího čísla: 24.3.2017

Vydává obecní úřad Kosice
Adresa: Kosice 66
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 499 456
Email: obec@kosice.cz

Zasedání obecního zastupitelstva
Daň z nabytí nemovitých věcí
Zprávy z obce
Volby do zastupitelstva kraje
Výsledky voleb
Klub seniorů
Myslivecký spolek Cidlina Měník
Musel ustoupit
Kultura v obci
Klubovna
Ples
Maškarní bál
Školení jednotky
Pálení čarodějnic
Čistý les
Občerstvení na oslavách SDH Mlékosrby
Závody SDH Kosice
Vrzáňovy Kosice
Dětský den
Rozsvěcení vánočního stromu
Šipková liga v Kosicích
Vánoční cvičení maminky s dětmi
Tradice a historie
Stránka pro nejmenší
Stránka pro chytré hlavy
Recepty
Oznámení, otevírací doby
Povinnosti majitelů kotlů
Svoz odpadů v roce 2017

Redakční rada: Mgr.Irena Brzková,
Ing.Milan Ornst, Ernest Kúr,
MUDr.Vladimír Brzek, Ph.D.
Grafická úprava: MUDr.Vladimír Brzek, Ph.D.
Příspěvky zasílejte na email:
IrenaBrzkova@seznam.cz
vbrzek@seznam.cz

Redakce si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků, případně na jejich
krácení. Příspěvky zasílejte ve formátu WORD, písmo Times New Roman 11, fota
samostatně..

4
6
6
6
7
8
9
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
21
22
24
28
29
30

Kosický zpravodaj 3, 4/2016

4

18. 7. 2016 zasedání č. 20
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Jiří Homola, Libor Dašek
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení: schváleno
3. Dodatek ke smlouvě č. 1052.
Žádost o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech
1997až 2000 v akci "Výstavba 7 bytů v Kosicích. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádosti obce
Kosice a zkrátilo vázací dobu. Na základě schválení tohoto dodatku oběma stranami ministerstvo
vypracuje návrh na vklad výmazu zástavního práva spojeného s uvedenou akcí.
Usnesení: schváleno
4. Darovací smlouva.
Schválení darovací smlouvy od společnosti Astra Games s.r.o. na opravu chodníků v částce 60 000,Kč.
Usnesení: schváleno
5. Připomínky zastupitelů:
· Příprava festivalu "Vrzáňovy Kosice"
-brigády na přípravu prostranství na návsi
-stany, židle, stánky
-organizační zajištění akce
-plakáty, WC, elektrorozvody pro účinkující a stánky, parkování, výběr vstupného, dopravní značení
· Informace o vystoupení hudební skupiny Alžběta 5.8.2016 na návsi
· Kosický zpravodaj
-program festivalu Vrzáňovy Kosice
· Informace pro SúS Hradec Králové ohledně poškozené komunikace v obci (silnice na Pazdernu).
Usnesení: bere na vědomí

12.9.2016 zasedání č.21
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Vladimír Valenta, MUDr. Vladimír Brzek, PhD.,
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Schválení žádosti o prodloužení termínu ukončení projektu na pořízení územního plánu, na který
byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Usnesení: schváleno
3.Schválení záměru č. 6/2016.
Prodej pozemku p.p.č 259/2 o výměře 371 m2 v k.ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
4.Návrh na směnu pozemků, resp. nákup a prodej - Třesický dvůr.
Schválení vypsání záměru na prodej pozemku u nemovitosti Třesický dvůr. Oproti tomu bude v této
lokalitě zakoupen pozemek, na kterém je obecní komunikace kolem uvedené nemovitosti.
Usnesení: schváleno
5.Vyjádření ke škodní události: "Přímý úder blesku" dne31. 7. 2016 do budovy OU Kosice.
Vzhledem k tomu, že došlo mimo jiné i k poškození rozhlasové ústředny a rozvaděče sirény, kdy tyto
komponenty jsou součástí zařízení pořízeného z dotace v rámci projektu "Protipovodňová opatření
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pro obce regionu Společná Cidlina" a nejsou do roku 2019 ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví
svazku obcí Cidlina, nevztahuje se na tato zařízení pojištění, které má obec sjednáno na škody po
zásahu bleskem. Pojistné plnění bude žádáno po svazku obcí, který je majitelem výše uvedených
poškozených komponent.
Usnesení: schváleno
6.Schválení zadání projektu na výstavbu nové hasičské zbrojnice z Integrovaného regionálního
operačního programu 2014-2020.
Specifický cíl 1.3: "Zvýšení připravenosti křešení a řízení rizik a katastrof".
Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice
základní složky IZS. Stavba by byla umístěna do prostoru mezi MŠ Kosice a OU Kosice.
Usnesení: schváleno
7.Schválení dotace: "Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Kosice".
Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období
2014–2020 (dále jen „IROP“)–Programovým dokumentem IROP. Registrační číslo projektu:
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001076. Předpokládané datum ukončení: 31.10.2017. Dotace činí
celkem 90 % nákladů, obec doplatí 10%. Celková cena by měla být 7 535 547,52 Kč.
Usnesení: schváleno
8.Schválení zadání projektu na výstavbu sběrného dvora v lokalitě bývalého Agropodniku Humburky
a.s., v místě nynějšího sběrného místa, velkoobjemového odpadu a železného šrotu. Dotace by se
měla pohybovat ve výši 85% uznatelných výdajů.

2.11.2016 zasedání č.22
Místo konání: OÚ Kosice
1.Volba ověřovatelů zápisu: Vladimír Valenta, Jiří Homola
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2.Veřejnoprávní kontrola v MŠ Kosice bude provedena 7. 11. 2016.
Oznámení o konání veřejnoprávní kontroly bylo předáno paní ředitelce MŠ Kosice30. 10. 2016.
Usnesení: schváleno
3.Plán inventur pro rok 2016. Inventury proběhnou v době od 2.1. do 25.1.2017.
Usnesení: schváleno
4.Cenová mapa prodeje pozemků v obci Kosice.
Vytvořena cenová mapa pozemků v k.ú. Kosice,200,-Kč/m2 v případě stavebního zasíťovaného
pozemku s vybudovaným sloupkem, 180,-Kč/m2 stavební pozemek s inženýrskými sítěmi na hranici
pozemku, 100,-Kč/m2 zahrada, orná půda, ostatní plocha neurčená k zastavění v intravilánu obce,
20,-Kč/m2 pozemek v extravilánu obce.
Usnesení: schváleno
5.Schválení záměru prodeje pozemků p.č. 274/3 o výměře 109 m2a p.č. 280 o výměře 619 m2.
Dle schválené cenové mapy cena stanovena na 20,-Kč/m2.
Usnesení: schváleno
6.Nákup pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Kosice.
Jedná se o pozemek pod obecní asfaltovou silnicí o výměře 593 m2. Cena dle dohody za 20,-Kč/m2.
Usnesení: schváleno
7.Směrnice k zadávání veřejných zakázek.
Návrh nové směrnice s platností od 2.11.2016.
Usnesení: schváleno
8.Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kosice s výsledkem –nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení: schváleno
9.Rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení: schváleno
10.Schválení nákupu nerezových termovárnic na převoz stravy pro MŠ Kosice.
Usnesení: schváleno
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11.Připomínky zastupitelů:
·prodej bytů nájemníkům v obecní řadové bytovce –situace předána k posouzení na krajský úřad –dle
jejich sdělení situaci prodeje řešit s právníkem.
·neutěšená situace s provozem hospody –úprava provozní doby, změny vharmonogramu obsazení
sálu hlásit na OÚ.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

TISKOVÁ ZPRÁVA

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického
práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.
Podle doposud platné právní úpravy byla daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo
směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. V případech, kde
se smluvní strany nedohodly jinak, je poplatníkem daně převodce. Novela zákona jednoznačně
zavádí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel (kupující). Dojde tím
ke zjednodušení správy daně.
Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu a pro určení, kdo je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí, je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru
nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do
katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí
účinnosti smlouvy.
Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí do
31. října 2016, a není-li dohodnuto jinak, pak poplatníkem daně je primárně převodce vlastnického
práva k nemovité věci a nabyvatel je ručitelem. Zdanění nabytí vlastnického práva k nemovitým
věcem na základě návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí podané 1. listopadu 2016 a později
se již řídí novou právní úpravou.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Tak jako v celé republice, tak i v naší obci proběhly ve dnech 7. a 8. října 2016 volby do
zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Naše volební komise udělala vše pro řádný průběh voleb, tím splnila vše, co nám ukládá zákon. Pak
už bylo jen na našich občanech, zda se voleb zúčastní či nikoliv. I když volební účast v naší obci, byla v rámci
republiky nadprůměrná, přesto nesvědčí o velkém zájmu o využití možnosti zasáhnout do personálního
obsazení zastupitelstva kraje.
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Volby do zastupitelstva sice vyhrála strana ANO 2011, ale díky koalici byl na 1. zasedání zastupitelstva
Královéhradeckého kraje konaného 14.11.2016 zvolen hejtmanem PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Rád bych mu
popřál hodně pracovních a životních úspěchů, a aby nám zachoval přízeň.
Ing.Milan Ornst – starosta obce

Senátor Prof. MUDr. Ja roslav Malý, CSc., souča sný hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. při návštěvě letošních Vrzáňových Kosic

Výsledky voleb v obci Kosice
počet voličů v seznamu
počet odevzdaných hlasů
počet platných hlasů
počet předložených voličských průkazů
voličská účast v procentech
Číslo strany
2
7
12
30
32
36
37
43
50
52
56
67
75

Název strany
Občanská demokratická strana
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
(SPD) a Strana Práv a Občanů a SNK
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
TOP 09
Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - Hradecký
demokratický klub - Volba pro město
Komunistická strana Čech a Moravy
Úsvit s Blokem proti islamizaci
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI
Svobodní a Soukromníci
Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký
kraj
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
Dělnická strana sociální nespravedlnosti - Imigranty a
islám v ČR nechceme!
Celkem hlasů

282
110
109
0
39,00%
počet hlasů
15

v%
13,76%

4
16
26
8

3,67%
14,68%
23,85%
7,34%

10
21
1
3
1

9,17%
19,27%
0,92%
2,75%
0,92%

2
1

1,83%
0,92%

1
109

0,92%
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Klub seniorů

Členové klubu seniorů navštívili v neděli odpoledne 24. 7. 2016 Moravský sklípek vystavěný
v Kosicích Na Pazderně. Majitel pan ing. Václav Bareš nám v krásném prostředí vinného sklípku
uspořádal ochutnávku vín. Seděli jsme u
kulatého stolu a rádi jsme ochutnávali.
Také jsme obdivovali akustiku sklípku. Pan
Josef Bešík nám připravil dobrou svačinku,

protože ta k vínu patří. K dobré náladě nám na
harmoniku zahrál pan Zdeněk Volejník a na
vozembouch ho doprovázel pan Josef Bešík. Všichni účastníci si společně zazpívali seniorskou hymnu
a mnoho dalších písniček. Mimo sklípku jsme si prohlédli i terasu a po okolí Kosic jsme se podívali
z vrchu sklípku. Byl pěkný večer a tak jsme rádi poseděli.
Koncem září jsou narozeniny a svátek Václava a tak jsme se sešli 25. Září na dobrém guláši a
pivu. S harmonikou pana Zdeňka Volejníka, kterého opět na vozembouch doprovázel pan Josef Bešík,
jsme si zazpívali známé, i méně známé písničky. Na začátku nám pan Volejník zazpíval píseň pro
Václava a nechyběla ani seniorská hymna a přípitek. Do klubu seniorů byli přijati dva noví členové
pan Ota Vondrouš a pan Jindřich Pulman, který nám zarecitoval monolog ze hry Hamlet. Bylo to něco
nového, všichni jsme napjatě poslouchali. V dobré náladě jsme pokračovali až do pozdních hodin.
Nechtělo se nám domů, ale pan hostinský byl nekompromisní – pánové zaplatit a končíme. A tak
jsme se museli rozejít.
Na podzim si členové klubu, když sklízejí své výpěstky povídají o tom, jaká byla úroda a
nejlepší výpěstky si ukazují. Nejvíce kusů dýně
Hokaido měl Jirka, mrkev se urodila snad
každému, ale délku 22 cm a průměr 5 cm měl
jen Václav a největší papriky měl Milan. Okurek
nakládaček a pnoucích i rajčat měl každý hodně.
Někdo si ještě sází salát i okurky později, aby
měl v říjnu i v listopadu ještě čerstvou zeleninu.
A už je tady Kosické posvícení, tentokrát
vyšlo na 30. října 2016. Senioři se opět sešli
v neděli a přijel i Zdeněk s harmonikou. Hned
začal hrát „O posvícení všechno to voní, tak jako
v apatice“ a na vozembouch ho doprovázel
Pepa Bešík. Potom následovala seniorská hymna
s přípitkem a mnoho krásných českých písniček
jako: Zdenička, Nešťastný šafářův dvoreček, Čtyři páry býlých koní a jiné. V dobré pohodě jsme se
rozcházeli domů.
Náš člen Pepa Bešík se opět stal mistrem ČR v bowlingu na mezinárodním turnaji
v Pardubicích 11. listopadu 2016.
Klub seniorů bude vzpomínat na neděli 20. listopadu 2016, kdy bez oznámení, že bude
zavřeno, nás pan hostinský nechal čekat před dveřmi hospody a vůbec neotevřel. Měli jsme
vyjednaného harmonikáře na oslavu narozenin a objednané klobásy a mohli jsme si o tom dát jen
zdát. Velmi nás mrzí, že harmonikář musel odjet a byli bychom rádi, kdyby se podobná situace
neopakovala!
Václav Rychnovský st.
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Myslivecký spolek Cidlina Měník

Společná schůze MS a Honebního společenstva se konala 27. 7. 2016. Honební společenstvo
se rozhodlo podpořit nákup kačat na naše rybníky částkou 10 000 Kč.
26. května se naši myslivci zúčastnili střeleb na asfaltové holuby v Radostově, kam je pozvali
myslivci ze spolku Čírka Kosičky. Naši střelci dopadli dobře – 1. místo obsadil náš předseda pan ing.
Milan Ornst, druhý byl pan Bohumil Kloz ml. a šestý pan Miloš Ornst.
Na oba rybníky v Kosicích bylo vypuštěno 23. května po 160 kusech káčat a na rybník u srubu
40 káčat kachny březňačky.
Na okresním přeboru v Hradci Králové tříčlenných družstev ve střelbě na asfaltové terče se
naše dvě družstva výborně umístila – 1. místo obsadili pan ing. Milan Ornst, pan Pavel Peřina a pan
Bohumil Kloz ml., další družstvo ve složení pan Miloš Ornst, pan Bohumil Kloz st. a pan Libor Morávek
bylo na třetím místě. Na OM Sněmu v Hradci Králové rezignoval náš člen pan ing. Milan Ornst na
členství v této organizaci pro nespokojenost s vedením spolku.
Členové MS se i v letošním roce zúčastnili brigád na vytrhávání vyběhlice v řepě ve dnech 10.
a 19. července a 23. a 29. srpna. Celkem přišlo 15 členů.
Do konce srpna je již sloveno 25 kusů lišek, 1 jezevec a 14 srnců.
Naši myslivci navštívili letiště u Čáslavi, kam je pozvali sokolníci, kteří u nás každý rok loví
s dravci. Po prohlídce letiště a výkladu jsme byli pozváni do stimulovaného kokpitu pilota, což pro
některé členy bylo ohromující a šokující.
Na vrchním rybníku pode Lhotkou je instalován plašič kormoránů, který každých 10 minut
vydává zvuk dělové rány, kachny už si zvykli a nebojí se.
Náš první hon na kachny na rybnících v Kosicích se uskutečnil v sobotu 3. září od 14 hodin. Za
velkého vedra se na cestě k rybníkům sešlo 23 členů, 5 hostů, 4 honci a 7 psů, velkých pomocníků
myslivců. Po obstoupení vrchního rybníka, kde nám ulétlo asi sto kachen, se jich ještě sto podařilo
slovit. Na Rošce se slovilo 131 kusů a tak bylo celkem sloveno 231 kusů kachny březňačky. Z tohoto
počtu bylo 118
kačerů a 113
kachen. Všichni
po výřadu byli
pozváni
na
mysliveckou
chatu do Měníka,
kde
bylo
pohoštění a to
výborný guláš a
večer
ještě
grilovaná kuřata.
Oslavenci
dali
dva soudky piva
a hodně lahví
dobrého moku.
V sobotu
10.
září
se
uskutečnil druhý hon na kachny od 16 hodin. Sraz byl opět na cestě k rybníkům a opět bylo velké
vedro. Sešlo se 16 členů, 1 host, 3 honci a 4 psy. Na vrchním rybníku bylo sloveno 40 kusů a na Rožce
20 kusů. Celkem bylo sloveno 60 kusů z toho 38 kachen a 22 kačerů.
Třetí hon byl v sobotu 17. září a sešlo se již jen 13 členů 1 host 2 honci a 4 psy. Sloveno bylo 39 kusů,
17 kačerů a 22 kachen. Tímto honem jsme ukončili lovy na rybnících. Od tohoto okamžiku mohou
chodit lovit skupinky po třech spolu se psem. Na těchto našich honech na kachny jsme byli úspěšní.
Slovitelnost byla téměř sto procent, což se ještě nikdy nepodařilo.
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Na pozvání našeho mysliveckého spolku přijela v sobotu 29. října skupina sokolníků lovit do naší
honitby. Přivezli si šest orlů, čtyři jestřáby a jedno káně Harisovo. Letos měli i svého trubače a tak byl
Martin bez práce. V sobotu ulovili dva zajíce a byli spokojeni s možnostmi lovu, protože pro silný vítr
měla zvěř více šancí uniknout, neboť než se orel vznese, zvěř se schová. V tomto větru měli úspěch
jenom jestřábi. Po
výřadu
bylo
pohoštění, o které
se postaral Silvestr
Paško. Upravil na
grilu
prasátko,
které
všem
chutnalo.
Zpestřením večera
bylo pasování tří
žen, které musely
vypít
sklenici
mléka, sníst talířek
krupicové kaše a
na to vypít sklenici
limonády, sklenici
piva a deci zelené
kořalky. Po splnění
úkolů si klekly na kůži divočáka a od vedoucího
byly pasovány tesákem na členky sokolnické
družiny. Myslivecký spolek dostal dárek od
sokolnické společnosti z Opočna za letité
poskytování honitby pro možnost jejich lovu.
Ještě v neděli zkusili sokolníci lovit znovu, ale
ulovili jen jednoho bažanta.
Při sklizni kukuřice 10. října 2016 mezi
Barchůvkem a Lhotkou byli spatřeni divočáci.
Ihned o tom byli telefonicky informování myslivci
a v přestávce, kdy skončila mechanizace, šli do
prosekaných dílů kukuřice a měli štěstí. Divočáci
tam skutečně byli, vybíhali z kukuřice a tak se
podařilo ulovit celkem 11 kusů. Z toho byly tři
kusy do 60 kg a ostatní selata do 30 kg. Protože
tam ještě zbyla kukuřice, sešlo se v sobotu 15.
října 17 myslivců a šlo se do kukuřice, ale ke vší
smůle tam nebyl ani kus. Nakonec hospodář
rozhodl obsadit a slovit Chrástku, ale bez honců.
Tak byl nápad Pavla Peřiny vzít bagr a projezdit
cesty v rákose a případně i vyhnat divočáky
dobrý, ale opět jsme neměli štěstí.
Náš první hon na škodnou a divočáky se
uskutečnil 5. listopadu 2016. Bylo pozváno i
celkem 8 hostů, členů našeho spolku bylo 27, 4 honci a 5 psů. Čekali jsme, že ulovíme nějakého
divočáka, ale moc nám to nevyšlo. Byla slovena jen jedna bachyňka na Račanech. Pak jsme zjistili, že
v rákose jsou malá selata, ta se ale nenechala slovit, protože lítala, jak se říká, jako ševci. V Kosicích
jsme slovili v rákose ještě dva kohouty a na staré řece dvě kachny. Výřad byl slabší, ale tak už to bývá,
že to někdy vyjde a jindy ne. Za to jsme měli ale výborné pohoštění už od rána i po celý den.
Václav Rychnovský st.
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Musel ustoupit
Na základě žádosti majitelů nemovitosti čísla popisného Kosice 58 posoudil obecní úřad
Kosice oprávněnost žádosti o skácení stříbrného smrku rostoucího na západní straně před okny. Asi
patnáct metrů vysoký smrk už bezprostředně ohrožoval statiku domu a jeho větve už zasahovaly do
oken v průčelí. Hrozilo i riziko, že při silnějším větru se smrk vyvrátí a zničí nemovitost.
Na základě postupu daného zákonem požádala obec Kosice obecní úřad Kosice o povolení
ke skácení dřeviny rostoucí mimo les. Obecní úřad samozřejmě žádosti vyhověl a skácení v době
vegetačního klidu povolil.
Je třeba si uvědomit, že někdy se nevhodné stromy vysadí pro ně na nevhodnou lokalitu a
pak svým vzrůstem ohrožují zdraví a majetek občanů. Nedá se pak dělat nic jiného, než je odstranit.
Tam kde strom ničemu nevadí a nic neohrožuje, ať svůj život dožije až do úplného rozpadu, ale to
nebyl tento případ. Proto 7. října byl strom profesionálem poražen – viz fotografie níže.
Rád bych poděkoval manželům Bučkovým, kteří zajistili likvidaci dřevní hmoty a vše
uklidili.

Ing.Milan Ornst – starosta obce

Kosický zpravodaj 3, 4/2016

Život v naší obci se v mnoha ohledech prolíná s aktivitami našeho sboru, proto bych rád shrnul
informace z dění v SDH Kosice v roce 2016, který se již blíží ke svému konci.
Klubovna
Po dohodě s obecním úřadem začátkem ledna začaly práce na úpravě místnosti za sálem obecního
úřadu, bývalého mandlu, kde vznikla nová klubovna. Bylo zapotřebí vybourat příčku, která
rozdělovala prostor na dvě místnosti, zazdít překlad, provést novou elektroinstalaci, srovnat a
naštukovat zdi a celkově místnost uvést do takového stavu, aby jí bylo možné využívat jako důstojný
prostor, kde se můžeme scházet. Na celé přestavbě se podíleli téměř všichni členové, a přestože ještě
drobné úpravy proběhnou, už nyní je klubovna v provozu.
Ples
V pátek druhého února 2016 proběhl již 92. hasičský ples. Sešlo se téměř 90 hostů, kterým hrála
skupina Nepál Band. Večer zahájil slavnostním předtančením Matěj Donát s partnerkou, za které
sklidili zasloužený potlesk. Nechyběla ani tradiční tombola a půlnoční losovaní o zajímavé ceny,
kterým vévodilo divoké prasátko. Zábava probíhala do pozdních hodin a poslední tanečníci se
rozcházeli po půl čtvrté ráno.
Maškarní bál
Protože rády se baví i naše děti, pořádá tradičně v únoru hasičský sbor společně s obecním úřadem
ples i pro ně, a to oblíbený maškarní. Letos dorazil Křemílek (nebo Vochomůrka?), Rumcajs, tajemný
člen hnutí Anonymous, samozřejmě nechyběli ani hasiči, zápasníci, víly, princezny, berušky a mnoho
dalších krásných masek. Až z dalekého Třince přijela i hokejistka. Celkem se bavilo 22 dětí a skoro
padesátka rodičů a prarodičů. O zábavu se staral DJ Pavel Košťál a dvě hodné čarodějnice.
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Školení jednotky
V polovině dubna (16.4.2016) jsme uspořádali školení první pomoci pro členy výjezdové jednotky
sboru. Nabídli jsme možnost zúčastnit se i okolním sborům, čehož využili hasiči z Mlékosrb. Školení
vedl MUDr. Pavel Bareš. Protože se jedná o velmi důležité znalosti a opakování je matka moudrosti,
plánujeme opakování i v příštím roce.
Pálení čarodějnic
Letos vyšly „Máje“ na sobotu, proto jsme se mohli u obecní hospody sejít už po šestnácté hodině.
Děti si ozdobily májku, kterou jim mladí členové našeho sboru předem připravili. Proběhlo také
strojení čarodějnice a ve zbylém čase mohly menší i větší děti vyzkoušet provazovou lanovku. Poté,

když májka zaujala svoje místo, byl čas vyrazit. Do kroku přítomným hrála dechová hudba, která jela
v čele průvodu. V areálu Šutrák už čekala hromada suchého klestí. Zbývalo tedy jen umístit na její
vrchol čarodějnici a zapálit oheň. Poté, co plameny začaly pomalu ustupovat, jsme se postupně vydali
zpět k hospodě, kde si děti opekly připravené buřtíky, a rodiče zahnali žízeň dle vlastního uvážení.
Čistý les
Protože příklady táhnou, rozhodli jsme se společně s hasiči z Mlékosrb a starosty obou obecních
úřadů našich obcí vyčistit okolí cest až do Luhů. V sobotu čtrnáctého dubna po obědě všichni
přítomní obdrželi pytle na odpad, ochranné rukavice a napichovátka a vyrazili jsme od hasičské
zbrojnice směr les. Kosické občany doplnili se svými ratolestmi i naši přátelé ze sousedních Kosiček.
Cíl byla hájenka v Luhách, kde jsme se sešli s partou z Mlékosrb. Celkem se naplnilo 24 plastových
pytlů. Odměnou pro dobrovolníky bylo grilování steaků a samozřejmě nechybělo ani pivo. Pro děti
byla zajištěna limonáda. O zábavu se postarala Ilona Kožíšková a její kytara. Po setmění si děti ověřily
svojí nebojácnost při stezce odvahy v nočním lese a pak už byl čas vyrazit k domovům.
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Občerstvení na oslavách 125. let založení SDH Mlékosrby
Spolupráce s hasiči z Mlékosrb každým rokem nabývá na intenzitě, a to ku prospěchu obou sborů.
Mlékosrbští kolegové v loňském roce zajišťovali kompletní občerstvení na oslavách sedmistého výročí
první písemné zmínky o naší obci, v letošním roce jsme na oplátku my zajišťovali zásobování nápoji na
oslavách 125. let od založení SDH Mlékosrby. Celou akci nám výrazně usnadnil pan Pavel Buček, který
nám zapůjčil nákladní auto. Věřím, že jsme nezklamali a nikdo žízní trpět nemusel.
Závody O pohár starosty obce Kosice, Pivní proudnice
Hned další týden, 18. června 2016, nás čekaly domácí závody „O pohár starosty obce“ a Stavoka CUP.
Celkem se přihlásilo 14 družstev, toho 12 družstev mužů a 2 týmy žen. Soutěžilo se dvoukolově, do
konečného pořadí se počítal lepší čas. Domácí tým mužů předvedl dva vyrovnané útoky pod hranicí
19ti vteřin, při tom rychlejším se časomíra zastavila na hodnotě 18,29s. Jediný tým, který pokořil
osmnáct vteřin byli muži SDH Měník a tedy brali zaslouženě první místo. Naši borci obsadili druhou

příčku a trojici nejlepších doplnil tým Humburky „A“. Po odmlce se podařilo dát dohromady i domácí
tým žen a tak měli přítomní diváci komu fandit i v této kategorii. Počet přihlášených sice nebyl vysoký,
ale na kvalitu výkonů soutěžících to vliv určitě nemělo a nervy fungovaly i tak. Holky předvedly velmi
dobrý výkon, ale na zkušené dámy z Barchůvku o necelé dvě vteřiny nestačily a braly stříbro.
Poprvé jsme do programu zařadili malý pivní festival, stylově nazvaný Pivní proudnice. K ochutnání
bylo 16 druhů piv z pěti pivovarů, tele na rožni, klobásky a další dobroty. O pečené tele byl takový
zájem, že pan Hejcman, který se o přípravu staral, musel na porce masa založit pořadník. Protože
Pivní proudnice pokračovala i po skončení závodů, staral se o dobrou náladu do pozdních večerních
hodin pan Pavel Košťál.
Po celou dobu akce byl pro děti k dispozici skákací hrad.
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Vrzáňovy Kosice
Jedním z vrcholů
společenského
roku v obci je
hudební festival
Vrzáňovy Kosice,
který se letos
konal
už
podeváté.
Náš
sbor se na pořádání akce aktivně účastní jak ve fázi příprav areálu, tak během akce samotné, kdy
organizujeme parkování, zajišťujeme občerstvení a nakonec pomáháme i s úklidem celého areálu.
Dětský den
Začátek nového školního roku může být pro děti traumatizující, pro jsme se snažili zpříjemnit ho
uspořádáním dětského dne – tentokrát v námořnickém stylu. Na dětském hřišti u hospody si mohli

přítomní vyzkoušet svoji sílu v
přetahování hadicí, hod na cíl,
skákání
v pytli
a
dalších
disciplínách. Největší zájem byl ovšem o hasičskou techniku a o střelbu ze sportovní vzduchovky.
Stezka odvahy byla tentokrát bez účasti strašidel, a tak se většina dětí vracela z trasy, která vedla přes
celou náves, s úsměvem. Podpis na pergamenu jako důkaz odvahy tím ovšem na ceně určitě neztrácí
a odměnu ve formě pizzy si zasloužili všichni.
Do konce roku nás čeká ještě výroční valná hromada, mikulášská besídka 10.12.2016 od 16ti hodin a
silvestrovský pochod do Luhů.
V letošním roce jsme odpracovali řadu brigádnických hodin pro obec, a to při kácení stromů u
prodejny Hruška, odstranění starých rozhlasů, čištění komunikací a kanalizace a dalších.
Hasiči během celého roku kromě výše zmíněných akcí organizují i další brigády, jako například sběr
železného šrotu, čištění koupaliště a další.

Za SDH Kosice Václav Bareš
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Rozsvěcení vánočního stromu

Rok se překulil jako nic a máme tady opět krátké a kratší dny, obchody a města se zdobí
vánoční výzdobou, protože je čas adventu. V naší obci jsme zavedli tradici „rozsvěcení vánočního
stromu“ vždy první adventní sobotu. V letošním roce to byl již 9. ročník. Již kolem půl páté se začali
scházet občané naší obce před obecní hospodou. V obecním rozhlase nám hrály vánoční koledy, aby
se nám lépe šlo. Po páté hodině odpolední již bylo náměstíčko před obecní hospodou plné. Starosta
obce ing. Milan Ornst všechny přivítal, popřál nám klidný
předvánoční čas a pozval nás na silvestr seniorů a na pochod
k Moraně. Potom již obec potemněla a slavnostně jsme rozsvítili
náš vánoční strom. Po rozsvícení nám zahrála skupina hudebníků
několik vánočních koled. Těleso hrálo ve složení: Trumpety –
Ladislav Ornst a Petr Vrzáň, klarinet – Libor Dašek, tenory –
Martin Klouček a Tereza Švarcová, tuba – Jan Lochman.
Hudebního vystoupení jsme si vážili o to více, protože někteří
hudebníci hráli po mnoha letech poprvé, jen s malou zkouškou
před vystoupením. Všichni si mohli dopřát svařené víno, nebo
čaj, které pro nás připravil hostinský. Malé děti měly nachystány
perníčky pro chuť. Celou akci sponzorovala obec. Po skončení hudební produkce nám ještě zahrál
několik skladeb pan Pavel Košťál a postupně se všichni, kdo chtěli, přesunuli do tepla obecní hospody,
kde si ještě mohli strávit zbytek příjemného večera.
MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.
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DC No Score Kosice – Šipková liga v Kosicích
12. září začala další sezóna šipkového sportu a tím odstartovalo i 30 zápasů rozdělených do
podzimní a jarní části i pro náš tým DC No Score Kosice. V loňské sezóně se nám podařilo splnit náš cíl
a udržet se ve skupině (z 16 týmů III. jižní královéhradecké ligy celkově na 10. místě). Letos jsme tak
opět odstartovali ve III. lize, ale s vyšším očekáváním - pokusit se postoupit do II.ligy. V současné
době je odehráno 11 zápasů a zatím můžeme být s výsledky spokojeni (viz. tabulka průběžného
pořadí). Z domácích zápasů se nám doposud podařilo ani jednou neprohrát (můžete se přijít podívat
každou lichou neděli od 17.30 do hospody Pod Lipami), na půdě soupeřů jsme dvakrát podlehli. Na
venkovní zápasy vyjíždíme každé sudé pondělí, většinou do Hradce Králové nebo do blízkého okolí
(Dolní Přím, Máslojedy či Neznášov). Tak jako loňskou sezónu máme i letos v týmu posilu z Bydžovské
Lhotky – Marii Pošepnou, jinak zůstává složení již 3 roky stejné – Jan Kružík (v současné chvíli 5.
nejlepší hráč III. ligy), Jiří Homola (předseda klubu), Václav Bareš (kapitán) a Vladimír Brzek.
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Vánoční cvičení s maminkami a dětmi
V úterý 29. listopadu se konalo pod vedením Jany Barešové cvičení pro naše nejmenší
spoluobčany. Na sále obecní hospody si děti společně s maminkami zacvičily a zahrály pohybové hry.
Děti po ukončení pohybové aktivity dostaly sladkou odměnu, kterou na tuto akci sponzorovala obec
Kosice. Tímto děkuji panu starostovi za vstřícný přístup. Dále bych Vás také chtěla pozvat na
pravidelné kondiční cvičení, které se koná každé úterý od 18. hodin v obecním sále místní hospody.
Při cvičení procvičujeme celý pohybový aparát a zaměřujeme se na formování postavy.
Děkuji Všem příznivcům sportu a budu se těšit na další setkání s Vámi.
S pozdravem Jana Barešová
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Tradice a historie
Když se řekne Betlém, asi se většině lidí vybaví lidové jesličky rozmanitých podob z nejrůznějších
materiálů. Původně nešlo o hračku, ale o připomínku zásadních okamžiků křesťanství spojených s
narozením Ježíše v městě Betlémě v Izraeli. To proto, že Ježíš je pro křesťany Božím Synem ba
dokonce zachráncem, tedy spasitelem, mesiášem.
Betlémský příběh
Příběh putování Josefa a Marie do Betléma je popsán v Lukášově a Matoušově evangeliu. Jde o
zprávu pocházející z 1. století po Kristu. Lukášovo evangelium ve druhé kapitole zachycuje narození
takto: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden
soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát
zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města
Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií,
která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo
pod střechou.“ (Český ekumenický překlad Bible)
Betlém

Betlém je městečko položené na okraji pouště asi 7 km od Jeruzaléma. V době dešťů poušť rozkvete a
stává se vítaným rájem pro stáda ovcí a koz. V letních měsících se opět mění v poušť. Není tedy divu,
že v krajině přespávající pastýři se stali prvními svědky narození. Ale především je Betlém místem
narození krále Davida. Ten vládl na přelomu 11. a 10. st. před Kristem a byl považován za vzor všech
králů a vládců.
Kalendář a Vánoce
Naše jesličky připomínají narození Ježíše. Nejstarší zápis o slavení Vánoc je z roku 354 v římském
chronografu. A není žádné tajemství, že nejde o skutečné datum narození Ježíše. To neznáme. Šlo o
den, který podle nařízení císaře Aureliána z roku 275 po Kristu má být slaven jako den zrození slunce.
Pro křesťany nebylo nikdy myslitelné uctívat slunce jako boha. Zato věří, že pravý Bůh je nesmírně
milující, proto je dárcem existence a života. Ba dokonce jde tak daleko, že se sám stává člověkem –
Ježíš se narodí jako lidské bezbranné dítě. On je tím pravým sluncem. Příběh Ježíše však nekončí
jesličkami, ale nalezne své vyvrcholení o Velikonocích. On – Bůh a člověk – bere na sebe všechny
lidské viny, bídu, zlo a umírá za každého z lidí hrozivou smrtí kříže. Ale Boží mocí smrt překonává a
nyní nabízí všem, kdo uvěří v jeho jméno dar života. Vánoce jsou tedy úzce spojeny s dramatem
Velikonoc a v mnoha ohledech je předznamenávají.
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Lidové betlémy
Stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie
Betlémské jeskyně již v 5. st. po Kristu. Ale vlastní scéna jesliček je asi pozdější. Je spojována se sv.
Františkem z Assisi, který toužil zakusit atmosféru
Vánoc, a tak postavil živý betlém a zde slavil své Vánoce
v roce 1223. V našich zemích lze mluvit o rozšíření
betlémů v rodící se době barokní. Domníváme se, že
první jesličky v naší zemi byly postaveny v Týnském
chrámu v Praze v polovině 16. st. a zdá se, že po zákazu
Josefa II. byly právě takovéto jesličky vytlačeny z kostelů
do domácností. Tím se rodí nový fenomén lidových
jesliček. Dnes již jsou jesličky běžně v kostelích k vidění.
Staví se na konci doby adventní, která trvá čtyři neděle
před 25. prosincem. K vidění jsou po celou dobu
vánoční, která začíná v předvečer slavnosti Narození Páně (Štědrým večerem) a končí slavností Křtu
Páně. V některých kostelích zůstávají až do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února).

Vánoční stromek
Psal se rok 1812 a Jana Karla Liebicha, ředitele Stavovského divadla v Praze, napadlo, že by mohl
zpestřit svým hostům Vánoce. Uspořádal pro ně ve svém sídle na zámečku Šilboch u Prahy večírek
s překvapením – s nazdobeným vánočním stromem. Povedlo se!
Novinka ze západu
Jak na to přišel? Pocházel z Mohuče. A právě u našich západních sousedů byly tehdy vánoční stromky
velmi populární. První písemná zmínka o nich pochází už z roku 1570 z německých Brém. Zpočátku
byly ozdobou veřejných míst nebo cechovních domů. Teprve v 17. století pronikly i do domácností a v
19. století se rozšířily za hranice země.
Zprvu stromečky zdobily přírodní výrobky z jablíček, vlašských ořechů, sušených švestek, slámy nebo
kukuřice, které se navlékaly na červené stužky. Výjimkou nebyly ani perníčky a nejrůznější pamlsky.
Od roku 1860 na českých stromcích nechyběly ani voskové svíčky. Na špičku stromu se dávala
slaměná hvězda, jejíž paprsky symbolizují spojení s věčností.
Od jablek až po čokoládu
Kde se ale vzaly nejrůznější figurky, čokoládové kolekce nebo skleněné baňky? Skleněné dekorace se
prý zrodily někdy na konci 19. století kvůli špatné úrodě jablek. Na stromky nebylo jednoho roku co
dát, a tak němečtí skláři vymysleli červené baňky připomínající jablíčka. I Češi mají jednu specialitu –
čokoládové kolekce. Už na Vánoce v roce 1897 si mohli ti bohatší koupit lahodné figurky z výroby
První české továrně na orientálské cukrovinky v Praze. Luxusní pětivrstvé stály okolo 100 korun! Výše
postavený úředník si jich za jednu výplatu mohl koupit asi deset.
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Stránka pro chytré hlavy
Střevíčník pantoflíček
Střevíčník pantoflíček, Cypripedium calceolus - trvalka, nejkrásnější ... (tajenka) dosahující
výšky až 50 cm. Jméno pochází od velikého vakovitého pysku, který se tvarem podobá
dámskému střevíčku - pantoflíčku. Oddenek je krátce plazivý, lodyha přímá s několika
pochvovitě objímavými listy a s jedním kvěem v úžlabí lupenitého listenu. Jeden z okvětních
lístků tvoří vakovitý, světle žlutý, červeně tečkovaný pysk, dva postranní lístky jsou úzké a
spirálově stočené, ostatní okvětní lístky jsou červenohnědé, blizna je trojlaločná. Květy jemně
voní po meruňkách. Vyskytuje se ve střední a severní Evropě, na Kavkaze a Sibiři. Roste vzácně
ve světlých lesích, výhradně na vápenitých podkladech. Kvete v květnu až červnu. Je jedovatý a
v ČR je úplně chráněn.

VODOROVNĚ: A. Opěrná zeď; zabírat; ryba. - B. A sice; linoleum; hnací stroj; trouba. - C.
Fáze Měsíce; směnečný ručitel; pot; knedlíček; proud. - D. Zkrátka; osobní zájmeno; kapradina;
foukat; oč. - E. Tajenka. - F. Janinský paša; ranní vláha; vonná tráva; snad; domácky Eduard. G. Zvýšený tón; slůvko rytmu; noční dravý pták; španělská polévka; část celku. - H. Poschodí;
stropní trám; upotřebit; údobí. - I. Předložka; vířiti; mořská vydra.
SVISLE: 1. Tříslovina; arabský přístav. - 2. atonálnost. - 3. Hrob; části hlavy; mezník
(zastarale). - 4. Pobídka; tvrdý znak; česká řeka. - 5. Šedívá; kontakt. - 6. Osobní zájmeno; nářadí
sekáče; předložka. - 7. Ruská řeka; solmizační slabika. - 8. Dovednost; nazývat; v esperantu
"vejce". - 9. Nespat. - 10. Mužské jméno; islandská píseň; popěvek. - 11. Vojenská jednotka;
dokovat. - 12. Polní míra; doupě; nepravdy. - 13. Humus (řídce); jméno psa. - 14. Kulovitá
bakterie; jehličnan; značka čistidla. - 15. Zámezí; předložka; kapusta (nářečně). - 16. Postup
jednání. - 17. Značka dlaždiček; listnatý strom.
Pomůcka: ríma.
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Plačící zvonky
Sláva pražské Lorety na Loretánském náměstí sahala svého času daleko za hranice českých zemí.
Proslavila se především největší zvonkohrou, kterou sestavil v roce 1694 hodinář Petr Naumann
ze třiceti zvonů a zvonků ulitých v Amsterdamu. Od 16. století se stavby loret rozšířily po celé
katolické Evropě. Stávala se z nich nejrozšířenější poutní místa. Základním prvkem loret byla tak
zvaná svatá chýše, která měla podobu malé hranolovité stavby. podle legendy měla připomínat
domek, ve kterém žila Panna Marie v palestinském Nazaretu. Její dům byl údajně přenesen
anděly do italské Lorety. Pražská Loreta se začala stavět roku 1626 ve východní polovině
náměstí, v místech domů, které opustili emigranti v době pobělohorské. Základem lorety byla
středová svatá chýše neboli loretánský domek od architekta Giovanniho Orsiho. V loretánském
domku je uvnitř pravděpodobně několik trámů a cihel, které pocházejí přímo z italské Lorety.
Chýše byla původně malovaná, až později byla obohacena o sochy starozákonních proroků a
výjevy ze života Panny Marie Loretánské. Domek obklopují ... (tajenka) s kaplemi v koutech z
roku 1664, ochozy byly o sto let později navýšeny stavitelem Kiliánem Ignácem
Dienzenhoferem. Do průčelí umístil Petr Naumann hodinovou věž s proslulou zvonkovou hrou.
Uvnitř v západním křídle je loretánská klenotnice, v níž je uloženou liturgické nádobí a šperky ze
17. a 18. století. Nejproslulejší je liturgická schránka ze zlaceného stříbra s více než šesti tisíci
diamanty.

VODOROVNĚ: A. Vinšovat; vyjádřit perifrází; inkret. - B. Nerost; narkotika; ochrana proti
vlnám. - C. Vodní porost; mimo; přítok Volhy; pramen vlasů (zastarale). - D. Mytologický
krasavec; prohazovačka; španělsky "jiná"; kout. - E. Tajenka. - F. Antická Trója; psí jméno;
část sloky; obojživelník. - G. Anglicky "devět"; drobný dobytek; svatební květina; správná. - H.
Kozáčtí náčelníci; anglicky "citovat"; panovník. - I. Mužské jméno; deriváty ketonu; spěch.
SVISLE: 1. Kraj. - 2. Sbližovati (řídce). - 3. Vodní toky; žáruvzdorná hmota. - 4. Mužské
jméno; cizí ženské jméno. - 5. Úder sekerou; čin (knižně); německy "lázeň". - 6. Osobní
zájmeno; mys; mužské jméno. - 7. Náš hudební festival; africký stát. - 8. Atleti. - 9. Český
sbormistr; kanadský hokejista; jméno herečky Novakové. - 10. Udávati takt. - 11. Jadranský
ostrov; český herec. - 12. Olomoucký podnik; epocha; osobní zájmeno. - 13. Zkratka
ribonukleové kyseliny; proutěná nádoba; hlodavec. - 14. Symbol zla; chování. - 15. Těžký kov;
český malíř. - 16. Poroučet. - 17. Učitel matematiky (slangově).
Pomůcka: cite, Noemi, otra.
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Recepty
Dnešní recepty začneme poté, co si uvaříme punč, aby se nám lépe kuchtilo, českou klasikou.
Uvaříme si polévku po silvestru a zabloudíme také do světa. Nejdříve něco mastnějšího a poté něco
abychom si osladili život. Nakonec něco lehčího, abychom se vzpamatovali po vánocích.

Vánoční punč
Potřeby: 500 ml bílé víno, 140 g cukr krupice, 1 ks citron, 1 ks badyán, 1 ks pomeranč, 2 ks celá
skořice, 500 ml voda, 4 ks hřebíček, 130 ml rum
Postup: Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu. Vodu smícháme s cukrem, pomerančovou a
citronovou šťávou přivedeme k varu. Pak přilijeme rum s vínem a přidáme koření. Punč opět
zahřejeme až k bodu varu. Horký vánoční punč naléváme do nahřátých sklenic. Každou sklenici
zdobíme polovinou plátku pomeranče a citronu.

Staročeský houbový kuba
Potřeby: 50 g sušených hub, 500 g velkých
ječných krup, 3 cibule, 3 stroužky česneku, máslo
(sádlo), olivový olej, sůl, pepř, kmín, majoránka.
Postup: Kroupy uvaříme v osolené vodě
s trochou olivového oleje. Po 30 minutách je
zrno akorát uvařené zároveň stále křupavé. Po
uvaření necháme asi 5 minut dojít a pak
scedíme. Na másle zpěníme cibulku, přidáme
česnek, sůl, kmín a podusíme předem uvařené
sušené houby. Zapékací mísu nebo jinou
vhodnou nádobu vymažeme máslem (po
staročesku sádlem). Do mísy vložíme kroupy a promícháme s olivovým olejem. Poté vmícháme směs
hub s cibulkou a česnekem a ještě dochutíme solí, pepřem a majoránkou. Povrch poklademe plátky
másla či pokropíme rozpuštěným sádlem a asi 25 minut pečeme.

Varianty úpravy kapra
Jedna možnost, jak ochutit maso kapra před smažením v trojobalu, je například dochucení třeným
česnekem, kmínem a trochou zázvoru. Varianta, která po usmažení krásně ovoní kapří maso je
muškátová. Stačí do masa spolu se solí vetřít muškátový květ. Další určitě zajímavou možností jsou
různé bylinky. Lze připravit kapra s majoránkou, rozmarýnem či tymiánem nebo bylinkovou solí.
Samostatnou kapitolou při smažení kapra o Vánocích je těstíčko. To samo o sobě nabízí nepřeberné
množství variant. Základem těstíčka jsou vejce, mouka a smetana. Z těchto ingrediencí vymíchejte
těstíčko, osolte ho a doplňte drceným či mletým kořením. Zkuste třeba drcený kmín, mletý zázvor a
muškátový květ a oříšek nebo směs kari, sladkou papriku a koriandr.
Aby těstíčko bylo křupavější, můžete do něho přidat škrobovou moučku a místo smetany či mléka
použít víno nebo pivo. Například vinné těstíčko s kokosem nebo pivní s nastrouhaným parmazánem.

Kapr namodro
Potřeby: 6 očištěných porcí kapra, 3 lžičky soli, 1 lžíce octa, 1 menší cibule, několik kuliček černého
pepře, nového koření, 1 bobkový list, 100g očištěné kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 100g
másla.
Postup: do hrnce dáme opět pouze tolik vody, aby, až se přidají porce ryb, byly ponořené. Do vody
přidáme sůl, ocet, rozpůlenou cibuli, koření, nakrájenou kořenovou zeleninu a necháme přejít varem.
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Přidáme kousky ryb a vaříme pomalu na mírném ohni 15 minut doměkka. Potom porce opatrně
vyjmeme, dáme na mísu a pokapeme rozpuštěným máslem.

Kapr na černo
Potřeby: 6 očištěných porcí kapra, 3 kávové lžičky soli, 1 polévková lžíce octa, 1 menší cibule, několik
kuliček černého pepře, nového koření, trochu tymiánu, 1 bobkový list, 50g másla, 100g očištěné
kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 40g nastrouhaného perníku na vaření, 2 vrchovaté
polévkové lžíce strouhaného chleba, 1 kávová lžička karamelu, 3 polévkové lžíce švestkových povidel,
250ml červeného vína, 10 mandlí, 30g rozinek, hrst sušených švestek, 1 kávová lžička krystalového
cukru, citronová šťáva.
Postup: Do hrnce dáme tolik vody, aby, až se přidají porce ryb, byly ponořené. Do vody nejdříve
přidáme sůl, ocet, rozpůlenou cibuli, všechno koření a zvolna 10 minut vaříme. Do vroucí vody
vložíme ryby, rychle přivedeme k varu a vaříme na mírném ohni 15 minut. Uvařené porce opatrně
vyjmeme. Mezitím na rozpuštěném másle osmažíme na nudličky nakrájenou zeleninu a podlijeme ji
scezeným rybím vývarem. Do něj zakvedláme nastrouhaný chléb a perník rozmočený v trošce vody,
karamel, změk1á povidla, víno a za občasného zamíchání vaříme do zhoustnutí. Uvařenou omáčku
procedíme, přidáme oloupané, na nudličky nakrájené mandle, rozinky a předem namočené
pokrájené švestky. Ještě krátce povaříme a dochutíme

Kapr na pivě
Potřeby: 6 očištěných porcí kapra, sůl, mletý pepř, 250 ml světlého piva, 2 polévkové lžíce oleje, 1
středně velká cibule, citronová šťáva, 50g másla, mletý kmín, sladká červená paprika.
Postup: kousky ryby osolíme, opepříme, pokapeme pivem (ne vším) a vložíme asi na hodinu do
chladničky. Na oleji osmahneme na tenká kolečka pokrájenou cibuli a vložíme na ni porce kapra.
Zalijeme zbylým pivem, mírně pokapeme citronovou šťávou, okořeníme kmínem a paprikou, přidáme
máslo a na mírném ohni pomalu dusíme doměkka. Jako příloha se hodí bramborový salát,
bramborová kaše nebo chléb.

Vánoční kapr jinak
Potřeby: 1 kapr, 1 vejce na tvrdo, palice česneku, svazek petrželky, sůl, hladkou mouku, olej, bobkový
list, nové koření.
Postup: kapra rozpůlíme a nakrájíme na štráfky široké asi 4cm. Skládáme je do misky, pokapeme
olejem a přidáme polámaný bobkový list a nové koření (na každý kousek 1kuličku nového koření a
kousek bobkového listu). Dáme do chladu alespoň na 5 hodin, poté vyjmeme, osolíme, obalíme v
hladké mouce a osmažíme. Osmažené dáme na servírovací talíř, ve výpeku smažíme nahrubo
posekaný česnek, posypeme jím kapra. Vejce a petrželku také posekáme a nasypeme na kapra a pak
už jen dobrou chuť.

Skvělá obědová polévka po náročném silvestrovském veselí
Potřeby: 500g kysaného zelí, 200g uzené rolky, 100g anglické slaniny, 50g tuku (olej), 5g sušených
hub, 250ml sladké smetany, 1,5l vody, 4 ks větších brambor, 5 kuliček černého pepře, 4 kuličky
nového koření, 2ks klobásy, 3 větší stroužky česneku, 2 bobkové lity, 2 cibule, 2 kostky bujónu, 2 lžíce
hladké mouky, 1 lžíce mleté červené papriky, 1 lžička kmínu, mletý pepř, sůl.
Postup: ve větším hrnci na oleji nebo tuku orestujeme na jemno nakrájenou cibuli, posypeme
červenou paprikou a ihned zalijeme vodou. Kysané zelí zbavíme nálevu, překrájíme a přidáme do
hrnce, dochutíme kostkami bujónu, bobkovým listem, novým kořením, kuličkami pepře a kmínem a
přivedeme polévku k varu. Zvolna vaříme asi 20 minut. Zvlášť uvaříme oloupané a na kostky
nakrájené brambory. Klobásy pokrájíme na kolečka, anglickou slaninu a uzenou rolku na kostičky a
vše orestujeme na malém množství oleje. Nakonec opečené maso přidáme do uvařené zelňačky a
necháme ještě chvíli povařit. Ve smetaně rozmícháme mouku a tímto zahustíme polévku. Necháme
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ještě chvíli vařit a pak zelňačku dochutíme mletým pepřem, solí a prolisovaným česnekem. Na závěr
vložíme uvařené brambory a polévku odstavíme.

Alsaské zelí s mletým masem
Potřeby: 700g kysaného zelí, 300g mletého masa, 200g klobásy, 100g slaniny, 1/4l bílého vína, 5cl
třešňovice, nebo borovičky, 5 kuliček jalovce, 2 jablka, 1 cibule, sádlo, pepř, sůl.
Postup: v hrnci na sádle osmahneme cibuli, přidáme kyselé zelí, oloupaná, nastrouhaná jablka,
zalijeme bílým vínem, ochutíme jalovcem, pepřem a dusíme pod pokličkou do měkka. Na pánvi
rozškvaříme slaninu pokrájenou na kostičky, přidáme mleté maso, sůl, pepř a vše zprudka
osmahneme. Opečené mleté maso se slaninou přidáme k zelí. Když je zelí měkké, přidáme třešňovici,
nakrájenou klobásu a pokrm důkladně prohřejeme. Alsaské zelí podáváme s vařenými brambory.

Sněhobílá vosí hnízda
Potřeby na těsto: 180g moučkového cukru, 400g
strouhaného kokosu, 140g sušeného plnotučného
mléka, 50ml polotučného mléka, 400g slazeného
kondenzovaného mléka.
Potřeby na náplň: 1 balení krémová čokoládová náplň
Dr.Oetker, 200ml studené polotučné mléko, 2 lžíce
moučkového cukru, 125g másla, 80 moučkového cukru,
1 balení dětských piškotů.
Příprava: na přípravu těsta v míse smícháme cukr s
kokosem a sušeným mlékem. Přidáme mléko a
kondenzované mléko a ručně vypracujeme dohladka.
Těsto uložíme asi na 30 minut do chladničky a necháme
tuhnout.
Dále připravíme krémovou náplň s mlékem, cukrem a
máslem podle návodu na obale.
Z těsta vytvoříme kuličky, obalíme je v moučkovém
cukru, vtlačíme do formiček a vařečkou vytvoříme
důlek. Do těsta pomocí cukrářského sáčku vtlačíme
náplň a uzavřeme piškotem. Vosí hnízda uložíme asi na
1 hodinu do chladničky.

Vánoční štola
Potřeby: 350 g hladké špaldové mouky, 150 g hrubé
špaldové mouky , 250 g tvarohu, 180 g másla, 150 g
třtinového cukru, 100 g pomletých mandlí, vanilkový
cukr, citrónová kůra, 3 lžičky vinného kamene, 2
vejce, rozinky namočené v rumu, sušené, třešně,
brusinky, meruňky, švestky, sekané ořechy, loupané
mandle a kandovaná pomerančová a citrónová kůra,
200 g másla na potírání.
Postup: na vále smícháme mouku s vinným
kamenem a cukrem. Přidáme všechno ostatní,
promícháme a vypracujeme těsto. Rukama ho
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roztlačíme na podlouhlou placku (můžeme si pomoct válečkem). Podélně přeložíme jednu půlku na
druhou, přeneseme na plech vyložený papírem na pečení a potřeme rozpuštěným máslem.
Vložíme do vyhřáté trouby (175°C) a pomalu upečeme (cca 45 minut). Během pečení každých 10
minut znovu potřeme rozpuštěným máslem. Upečenou štolu hned po vytažení z trouby naposledy
potřeme máslem a hustě posypu vanilkovým cukrem.

Francouzské vánoční Noëlovo polínko
Vánoční polínko si ve Francii dávají jako
tradiční
štědrovečerní
moučník.
Čokoládový dezert je připomínkou
velkého dřevěného polena, které kdysi
Francouzi kladli do krbu, aby oheň
nevyhasl, než se vrátí ze mše.
Potřeby: 200 g přesáté polohrubé
mouky, 5 vajec, 20 g kakaa, 180 g cukru,
tuk na vymazání, marcipán na zdobení.
Na krém: 2 balíčky čokoládového
pudinkového prášku, 5 dl mléka, 50 g
másla, 80 g cukru.
Příprava: vejce s cukrem utřeme do pěny a přimícháme mouku a kakao. Rozetřeme na vymazaný
plech a pečeme 4 až 5 minut při 200 °C. Připravíme krém: ze dvou balíčků pudinkového prášku s
čokoládovou příchutí uvaříme pudink, necháme vychladnout, přidáme mléko, máslo a cukr a
umícháme hladký krém. Upečený plát těsta položíme na vlhkou utěrku, potřeme částí krému, utěrku
s těstem zarolujeme a necháme vychladnout. Roládu vyjmeme z utěrky, povrch potřeme zbylým
krémem a dozdobíme marcipánem.

Úžasný borůvkový koláč s tvarohovým korpusem
Taky máte rádi, když je na koláči nebo štrůdlu je víc
náplně než těsta? Tak můžete pro jednou vynechat
těsto úplně! Korpus koláče z dnešního receptu je pouze
ze tří ingrediencí (a bez lepku), stejně jako borůvková
část.
Potřeby: 500g tvarohu, 4 celá vejce, 5 polévkových lžic
medu, 500g lesních borůvek (mohou být i mražené), 1
vanilkový puding.
Příprava: troubu rozpálíme na 180 stupňů, formu, ve
které budeme péct, vyložíme pečícím papírem.
Tvaroh vyšleháme s vajíčky a 3 lžícemi medu v hladký
krém. Ten nalijeme do formy na pečící papír a vložíme
do trouby. Péci se bude asi 40 minut. Záleží na velikosti formy, jak vysoký bude. Při pečení se hodně
nafoukne asi na dvojnásobek. Po upečení by měly být okraje zlaté a ve středu by měl být pevný.
Zkuste test špejlí. Pokud ji vytáhnete čistou, je hotový, pokud bude od krému, tvarohový korpus ještě
chvíli pečte. Poté nechte vychladnout. Borůvky dejte do kastrůlku, přidejte dvě lžíce medu a
pudingový prášek rozmíchaný ve 200 ml vody. Uvařte hustý borůvkový puding, nalijte na upečený
tvarohový korpus a nechte vychladnout.
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Oznámení, otevírací doby
Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet

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

Úprava otvírací doby sběrného dvora Kosice
Od 1. 12. 2016 bude provozní doba sběrného dvora (areál bývalého Agropodniku Humburky):
SOBOTA od 10:00-11:00 hodin - vždy následnou sobotu po svozu komunálního odpadu.
***************************************************************************
Biologicky rozložitelný odpad
Od prosince 2016 bude možné svážet veškerý rostlinný bioodpad pouze do areálu bývalého
Agropodniku Humburky, vymezená plocha u sběrného dvora. Jedná se o listí, trávu, roští,
větve apod. materiál. Pozor, větve do průměru 5 cm!
Ostatní dřevěný odpad (skříně, prkna, trámy, apod.) bude možné odevzdávat do
velkoobjemového kontejneru.

Co nás čeká

Obec Kosice

29.12.2016 silvestr senioři od 17:00 hodin
31.12.2016 pochod k Moraně od 9:30 hodin
21.1.2017 sportovní ples v Kosičkách
25.2.2017 dětský karneval
4.3.2017 mariášový turnaj
10.3.2017 ples SDH Kosice

Město Chlumec nad Cidlinou zavedlo možnost on-line objednávání návštěvy úřadu za účelem žádosti
o vydání OP a následně jeho vyzvednutí. Objednání je možné na níže uvedených odkazech:
http://www.supersaas.cz/schedule/op_chlumec/zadost_o_prukaz
http://www.supersaas.cz/schedule/op_chlumec/vyzvednuti_prukazu
nebo přímo z internetových stránek města Chlumec nad Cidlinou. Nadále zůstává možnost objednat
se telefonicky na čísle
495 703 874. Objednat se lze na „tři časy“ v rámci hodiny, zbývající doba je určena pro neobjednané
klienty.
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Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva
Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva napojených na
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle současně platného zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší je v tomto předpisu již od roku 2012 zakotvena nová povinnost, kterou
musí provozovatelé splnit do konce letošního roku.
Do 31. 12. 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 - 300 kW
napojený na teplovodní soustavu vytápění (radiátory) projít kontrolou technického stavu
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si může úřad obce s rozšířenou působností vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká takového provozovatele kotle postih
až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat
(viz § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15) zákona o ochraně ovzduší).
Seznam servisních techniků
Doposud byl problém v nalezení toho správného revizního technika. Jednotliví výrobci během
roku 2016 proškolovali servisní techniky a udělovali jim oprávnění.
Seznam servisních techniků naleznete na stránkách Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHM. Případně se můžete obrátit na
www.chlumecnc.cz/odbor-vystavby-a-zivotniho-prostredi/os-1022/p1=1145

Seznam servisních techniků se průběžně aktualizuje. V seznamu můžete vyhledávat podle
značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V
seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. Současně ale platí, že nejsnazší cestou je
obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají
své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu konkrétního existujícího výrobce
nenajdete, může se tak využít revizních techniků jiných výrobců, avšak proškolené na daný
typ kotle.
Průběh revizní kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje
Při kontrole zkoumá odborně způsobilá osoba (revizní technik) kompletně celý kotel, jeho
celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat a současně i to, co a jak se
v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou
a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo),
případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné
soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka
zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi
600 – 1.500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé
revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak provozovatel prokáže při případné
výzvě kontrolního orgánu.
Další informace o provádění kontrol najdete ve Sdělení k provozování a ke kontrole
spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
zveřejněném na internetových stránkách MŽP:
http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni
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