První jarní den již máme za sebou a zdá se, že letošní dlouhá
zima je už za námi. Podle předpovědi meteorologů bychom měli
mít teplé a vlhké jaro, ale protože na předpovědi se nemá příliš
spoléhat, na politické ne natož na ty o počasí, musíme si počkat,
jak to ve skutečnosti opravdu bude.
Podařilo se nám digitalizovat první části kroniky obce
Kosice a rozhodli jsme se postupně uvést zápisy, nebo
nejzajímavější úseky kroniky od nejstarších záznamů, které
máme k dispozici. Možná tam poznáte některé své předky, nebo
sousedy. V minulosti nebyly jen časy krásné a bezstarostné, jak
si minulost mnohdy idealizujeme, ale byly i období složitá a
neradostná. Proto bychom měli události uvedené v kronice
posuzovat s nadhledem. Tak Vám přejeme hezký výlet do
minulosti.
Hezké svátky všem občanům přeje
Zastupitelstvo obce
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21. 12. 2016 zasedání č. 23
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: MUDr. Vladimír Brzek, PhD., Libor Dašek
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Schválení záměru č. 8/2016. Prodej bytů ze sedmi bytovky včetně pozemků pod budovami, prodej
přilehlých zahrad a prodej pozemků před bytovkou na základě záměru č.8/2016 a geometrického
plánu č. 305-82/2016 zpracovaného ing. Michalem Tihonem ze dne 3. 12. 2016.
Usnesení: schváleno
3. Schválení Dodatku k Nájemní smlouvě, Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a Budoucí smlouvě o
předkupním právu. Tímto dodatkem se ruší ustanovení ve Smlouvě o budoucí smlouvě o předkupním
právu tak, že toto ustanovení o předkupním právu se ruší.
Usnesení: schváleno
4. Stanovení ceny na základě "Smlouvy nájemní, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Budoucí
smlouvy o předkupním právu" a stanovení výše vrácení závazků z půjček věřitelům se smluvním 1 %
úrokem. V souladu se Záměrem č.8/2016 , který byl řádně vyvěšen. Ceny prodávaných bytů,
pozemků a výše vratek půjček jsou k nahlédnutí na OÚ.
Usnesení: schváleno
5. Rozpočtové provizorium na rok 2017. Rozpočet bude schválen nejdéle 31. 1. 2017 (viz. příloha č.1).
Usnesení: schváleno
6. Kalkulace ceny stočného na rok 2017. Poplatek za stočné zůstává ve stejné výši jako v roce 2016.
Poplatek za 1 m3 vyčištěné splaškové vody je 11,43 Kč. ( Při průměrné spotřebě 35 m3 na osobu a rok
je to 400,- Kč na osobu. U chalupářů se počítá průměrná spotřeba 10,50 m3 na osobu, tj. 120 Kč/rok).
Podklady k výpočtu stočného jsou k dispozici na OU.
Usnesení: schváleno
7. Poplatek za sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v roce 2017. Poplatek na
rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016. Společnost zajišťující svoz zachovala stejné ceny,
jako v roce 2016.
Usnesení: schváleno
8. Rozpočtové opatření č. 8.
Usnesení: schváleno
9. Úprava odměn členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2017. Na základě Usnesení vlády č. 1047, kterým
se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, dojde ke
zvýšení odměn o 4%.
Usnesení: schváleno
10. Připomínky zastupitelů:
Morana - příprava akce, zajištění občerstvení
Seznámení zastupitelů o jednání s novým nájemcem obecní hospody, předání prostor 4. ledna 2017
Uzavření nové pojistné smlouvy s HVP, a.s.
Usnesení: bere na vědomí.
Příloha č.1
OBEC KOSICE - rozpočtové provizorium na rok 2017
Rozpočet Obce Kosice nebude schválen do 31.12. 2016, proto se financování obce bude řídit podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tímto
rozpočtovým provizoriem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu čerpáním rozpočtových prostředků
do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.1.2017. V době platnosti rozpočtového
provizoria smí běžné výdaje být použity pouze na nejnutnější chod obce. V době platnosti
rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány žádné investiční akce, jejich příprava však bude
pokračovat v plánovaném rozsahu.
Po dobu platnosti rozpočtového provizoria se stanoví příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové
organizace (MŠ Kosice) ve výši 50.000,- Kč.
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2016.

27.1. 2017 zasedání č. 24
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Václav Bareš, Vladimír Valenta
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Rozpočet obce na rok 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako
schodkový, s celkovými příjmy třídy 1 až 4 ve výši 11 526 400Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 13 485
400Kč a financováním třídy 8 ve výši 1 959 000Kč. Schodek rozpočtu bude financován z naspořených
prostředků minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Závazným ukazatelem pro příspěvkovou
organizace MŠ Kosice je příspěvek ve výši 300 000Kč. Schválený rozpočet viz. Příloha č. 1
Usnesení: schváleno
3. Návrh na prodej pozemků. Schválení vypsání záměru na prodej pozemků p.č.421/22 a p.č.421/51 v
k.ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
4. Návrh na prodej pozemků. Schválení vypsání záměru na prodej pozemku p.č.269/1 v k.ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
5. Veřejnoprávní kontrola v MŠ Kosice. Dne 7.11.2016 se v mateřské školce Kosice uskutečnila
veřejnoprávní kontrola. Kontrola proběhla dle programu bez závad.
Usnesení: schváleno
6. Schválení záměru o pronájmu obecní hospody č.9/2016. Na základě vyvěšeného záměru schvaluje
zastupitelstvo obce od 4.1.2017 pronájem nebytových prostor Obecní hospody Pod lipami panu
Milanu Novákovi.
Usnesení: schváleno
7. Rozpočtový výhled na období roku 2017 – 2019. Vy pracoval ing.Pavel Stránský.
Usnesení: schváleno
8. Připomínky zastupitelů:
Ozelenění pozemku – podání výpovědi z hospodaření p.č.421/6 v k.ú.Kosice Tříkrálová sbírka pro
Oblastní charitu Hradec Králové, v obci Kosice vybráno 10 548, - Kč.
Termín Vrzáňových Kosic – 29. 7. 2017
Usnesení: bere na vědomí.

Rekonstrukce knihovny a chodby obecního úřadu
V roce 2015 byla provedena rozsáhlá oprava budovy obecního úřadu a obecní
hospody a s tím spojená i rekonstrukce kanceláře obecního úřadu. Do plánu byla zahrnuta i
oprava obecní knihovny a chodby. Rekonstrukce obecní knihovny byla nakonec z časových
důvodů přesunuta až do zimních měsíců roku letošního.
V knihovně došlo k výměně zárubně a dveří, opravě omítek, výměně elektroinstalace,
výměně radiátoru, zhotovení sádrokartonového stropu, vymalování a obměně nábytku.
Na chodbě jsme byli nuceni vyrovnat podlahu, dozdít prostor mezi schody, opravit
omítky, vyzdít vstup do chodby a vyměnit dveře, vybourat, osadit a dozdít nový rozvaděč,
přebourat a osadit dveře do příručního skládku, asanovat vlhkou zeď na chodbě, opravit a
zhotovit novou fasádu soklu. Bylo instalováno nové nerezové zábradlí a ochranné mříže
bránící vstupu nepovolaných osob do prostoru obecního úřadu.

Když jsme akci plánovali, vůbec jsme netušili, kolik problémů nás potká. Kdo po chodbě
projde a navštíví knihovnu či obecní úřad, ten si určitě neuvědomí, kolik firem se na této
drobné akci podílelo. Jsem rád, že v našem okolí působí řada schopných a šikovných
řemeslníků.
Posuďte sami – zednické a dokončovací práce provedla firma Miloš Ornst, Kosice
- nábytek dodala a instalovala firma Škvrna nábytek, Nový Bydžov
- zábradlí – firma HK Zábradlí s.r.o., Roudnice
- ochranná mříž – firma Císař LO s.r.o., Dobřenice
- obkladačské práce – Novotný, Nepolisy
- malířské práce – Miloslav Kerner, Nový Bydžov
- elektroinstalace – Filup – elektro spol.s.r.o., Bydžovská Lhotka,
Jiří Ornst, Chlumec nad Cidlinou
- sádrokartony – Hájek, Obědovice
- plastové dveře – Okna Hrdý, Boharyně
- instalatérské práce – Petr Pokorný, Kosice
Až půjdete na úřad či navštívíte knihovnu, tak posuďte sami, zda se rekonstrukce
podařila. Já jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět a že jsme vytvořili důstojné
prostředí jak pro čtenáře, tak pro pracovníky obecního úřadu.

ing.Milan Ornst – starosta obce

Klub seniorů
Přes velké problémy v hospodě se konalo ve čtvrtek 29. prosince 2016 navečer setkání
seniorů na ukončení roku. Přátelské posezení zvané „silvestrem pro seniory“ začalo od 17 hodin.
Pomalu jsme se scházeli a sešlo se nás jen sedmnáct, protože šestnáct spoluobčanů, kteří se
v minulosti také přišli rozloučit se starým rokem, bylo nemocných. Pro dobrou náladu nám hrál na
harmoniku Zdeněk Volejník a bezva muziku nám pouštěl Pavel Košťál – oba dva byli vynikající.
Vynikající ovar, který jsme měli s hořčicí a křenem, nám tak zachutnal, že jsme snědli i ten, který byl
určen pro ty, kteří byli nemocní. Po ovaru jsme si s chutí dali dobré pivo a zapívali si se Zdeňkem
písničky na přání. Zábava pokračovala anekdotami, ve kterých vedl prim Pavel. Po anekdotách jsme
hádali neznámý předmět, kde se každý snažil uhodnout, k čemu se předmět používá. Pokud někomu
již vytrávilo, mohl si dát něco dobrého z obložených mís. K hudbě patřil i vozembouch, který
vystřídalo několik účastníků a zkusilo si na něj „zahrát“, ale nakonec patřil Pepovi Bešíkovi. Půlnoc
byla o něco dříve, než jsme mysleli, ale respektovali jsme obsluhu hospody a tak sklenička vína na
půlnoční přípitek byla před desátou hodinou. Půlnoc dvanácti údery na vozembouch nám odbouchal
Pepa a po půlnoci jsme si nechali zahrát českou hymnu. Každý si se sousedem podal ruku a popřál
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pak jsme si ještě zazpívali několik písniček a pomalu
se rozešli do našich domovů.
Václav Rychnovský st.

Myslivecký spolek Cidlina Měník
3. prosince 2016 se konal náš druhý hon na škodnou a divočáky. Sešlo se nás poměrně málo,
jen 16 myslivců a dva honci. Na obsazení lečí na divočáky nás bylo málo. Po nástupu jsme odjeli na
Chrástku, Kvočnu, Račana a nikde nic, jen za konírnou v jedné leči se objevilo pár divočáků, ale
nechtělo se jim z leče. Na poslední chvíli jich vyběhlo osm s jedním vedoucím divočákem, ale žádného
se nepodařilo ulovit. Měli jsme špatnou trefu. Bylo to zklamání a tak jsme na výřadu neměli ani kus.
Dali jsme jim druhou šanci, protože za dva týdny bude další hon a to už nás bude víc.
V letošním roce nás čeká prodloužení zbrojních průkazů u většiny členů. Musíme vyplnit
žádost, dojít si k lékaři na prohlídku, přiložit 400 korunový kolek, jednu fotografii a s průkazy zbraní a
s puškami dojít na kontrolu na policii do Hradce Králové. S sebou musíme přinést starý zbrojní průkaz.
Nový je nám vystaven asi za měsíc.
Za starou hospodou v Kosicích bylo políčko slunečnice a v ní bylo hejnou koroptví, asi 10
kusů. Další hejno bylo spatřeno na obnovené cestě od Huškových k náhonu, směrem k Mlékosrbům.
Byli bychom rádi, kdyby jich co nejvíce přežilo zimu.
Naše myslivecká poslední leč se konala 17. prosince 2016. Sraz byl v 8 hodin ráno na
myslivecké chatě v Měníku. Sešlo se 19 domácích myslivců, 7 pozvaných hostů, 5 honců a 6 psů. Po
ranní svačinové polévce jsme odjeli do Kosic k rybníku u srubu, kde se na kopci mezi borovičkami
vypouštěli bažanti k odlovu. Kopec obklopili myslivci a nahoře na kopci byli vypouštěni bažanti. Přes

inverzní počasí a mlhu byli bažanti špatně vidět a proto ze 49 kusů jich bylo sloveno a dohledáno jen
36 kusů. 8 bažantů se nepodařilo dohledat ani se psy a pět jich uletělo bez rány. Potom jsme jeli na
Kvočnu, kde byl sloven jen jeden zajíc, ale na divočáky jsme nenarazili. Lov dále pokračoval
k Mlékosrbům na Račana, kde jsme slovili jednoho bažanta. Pak byla na programu dobrá svačinka,
jitrničky s chlebem, které si všichni pochvalovali. Všichni jsme se utěšovali, že za konírnou v Měníku
budou nějací divočáci. Hospodář tvrdil, že na 99% tam divočáci budou, ale pro naše zklamání ani zde
jsme žádného divočáka neobjevili. Štěstí jsme neměli ani v lese Boru, kde jsme ulovili opět jen
jednoho zajíce. Přemýšleli jsme, jak je možné, že všude kolem naší honitby loví divočáky a u nás na ně
nemáme štěstí. Na výřadu jsme měli tedy jen 37 bažantů a dva zajíci. Teprve po výřadu byl oběd a
pak začala pro všechny zábava. Měli jsme bohatou tombolu, stoly byly plné losů, na které se mohlo
vyhrát sele divočáka, laň sika, 14 bažantů, salám, uzené víno i jiné ceny, celkem asi 50 cen.

Potom následoval „Zaječí soud“, ve kterém bylo odsouzeno za různé přestupky 12 myslivců i hosté
z MS Čírka Kosičky. Na stole bylo po celý večer hodně všelijakých dobrot, pivo i něco ostřejšího.

Poslední leč byla důstojným ukončením lovecké sezóny i s naším „Zaječím soudem“, který je stále
velice oblíbený.
V úterý 31. ledna 2017 si náš myslivecký spolek vyjednal poslední hon v Luhách na bažanta.
Počasí nám moc nepřálo, protože v noci napadlo asi 10 centimetrů sněhu a stále celý den chumelilo.
Když byl střelen bažant, a nechal se chvíli ležet na místě, byl za chvilku pokrytý sněhem, že nebyl
skoro vidět. Ráno si každý kdo přišel, mohl dát polévku s rohlíkem a šlo se na nástup, kde nás přivítal
náš předseda ing. Milan Ornst a zatroubil nám Martin Paško. Z členů našeho spolku se zúčastnilo
honu 20 členů. Lovit nám ještě pomohli tři zaměstnanci z Luhů a čtyři lovci z Německa. Bylo to
rozděleno tak, že první řada šla na naháňku a druhá byla za záštitami, a tak se to po celý den střídalo.
Po dvou lečích byla svačina a teprve na konci honu oběd. V první leči jsme ulovili 23 bažantů, ve
druhé 42 bažantů, ve třetí 8 bažantů, ve čtvrté 52 bažantů a v páté 43 bažantů. Celkem jsme ulovili
168 kusů bažantů, z toho bylo 113 slepic bažanta, 36 kohoutů a 19 kusů bažanta královského. Na
nástupu bylo také 23 honců s 19 psy, kteří byli ve špatném počasí velmi prospěšní při dohledání a
přinášení zvěře. Po honu jsme poseděli v jídelně a společně se bavili. Stoly byly plné jídla a pití a
nikomu se ani nechtělo domů.
Václav Rychnovský st.

Výroční schůze SDH Kosice
2.12.2016 se konala v obecní hospodě Pod Lipami výroční schůze SDH Kosice. I
tentokrát byl problém se stávajícím hospodským, který nebyl ochoten zajistit obsluhu a
občerstvení. Tak si vše zajistili hasiči ve vlastní režii. Vyslechli jsme zprávy o dění v SDH
Kosice, souhrn akcí, které zajišťovali, nebo spolu zajišťovali, zprávu revizní komise atd. Na
konec byli odměněni někteří členové SDH Kosice za svou dlouholetou činnost ve sboru.
Několik slov a poděkování za činnost hasičů a jejich pomoc obci pronesl starosta obce ing.
Milan Onrst.

Tříkrálová sbírka 2017
Dne 7. 1. 2017 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, která proběhla v odpoledních hodinách. Byly
vytvořeny 2 skupiny koledníků s doprovodem. Jedna pod vedením paní Hany Košťálové - účastníci byli
Ondřej Dašek, Mikuláš Ornst a Jakub Košťál. Druhá pod vedením paní Moniky Ornstové - účastníci byly
Vanesa Donátová, Viktor Maxa, Tomáš Pšenička a Adam Valenta. Dětem se akce líbila. Převážná většina
občanů přispěla.
Sbírku pořádala Oblastní charita Hradec Králové.
V naší obci bylo vybráno 10 548,- Kč.
Výtěžek je určen pro Středisko rané péče Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím
doma o dítě s postižením, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství. Pět procent tvoří krizový
fond Charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech, např. při povodních. Třetina výtěžku je tradičně
určena na humanitární pomoc v zahraničí i u nás.
Z dopisu od Mgr. Václava Hrčka, ředitele Oblastní charity Hradec Králové ze dne 23. 1. 2017:
„Výtěžek letošní lednové sbírky činí celkem 989 262,- Kč. Vážím si skutečnosti, že mnoho tisíc konkrétních lidí
z desítek obcí našeho regionu svým darem nebo pomocí vyjádřilo podporu práci naší charity. Uvědomuji si,
kolik důvěry, upřímnosti a sounáležitosti s lidmi, kterým život nenastavil vlídnou tvář, vkládali lidé s každou
korunou do kasiček. Dávali i kus svého laskavého srdce, lidskosti a naděje. Pro nás pracovníky Oblastní
charity jsou povzbuzující obě skutečnosti. Získali jsme finanční částku na naše projekty a zároveň cítíme
obrovské povzbuzení a podporu pro další naši práci.
S upřímným poděkování a přáním všeho dobrého Mgr. Václav Hrček.“
Také bychom chtěli poděkovat za všechny příspěvky. Bylo to milé, i když trochu mrazivé odpoledne,
ale u srdce nás všechny hřálo, že děláme něco pro dobrou věc.
Hana Košťálová

Morana 2016
Stalo se tradicí, že 31. prosince se scházíme před hasičskou zbrojnicí a vyrážíme na pochod do
nedalekých Luhů. Tentokrát se jednalo již o 10. ročník! I v letošním roce se sešlo množství našich
občanů i přespolních, aby se prošli na zdravém vzduchu. Protože se pochod k Moraně stal již tradicí,
přidalo se k nám i několik občanů z okolních obcí. Sraz byl o zkušenostech z minulých let v 9:30. Poté
co jsme se postupně sešli, jsme jako každý rok udělali společné foto. Počasí bylo chladnější, ale jinak
nám celkem přálo. Naše obec měla tentokrát na starosti občerstvení v Luhách, poté co tam dorazí
průvod občanů. Pokud jsme něco podobného v minulosti zajišťovali, obraceli jsme se většinou na
naše hospodské. Tentokrát byla situace jiná, stávající hospodský se chystal v naší obecní hospodě
končit a i jinak by nebyl schopen potřebné věci zajistit. Proto zastupitelstvo obce oslovilo pana
Michala Donáta, který nám zajistil nejen svařené víno a čaj na cestu, ale i výbornou bramborovou
polévku, kterou si všichni s chutí dopřáli poté, co došli do luhů. Pečivo bylo zajištěné z pekárny
v Měníku. Jako vždy jsme měli sraz na křižovatce se zástupci z obcí Mlékosrby a Písek. Cestou jsme se
zahřívali dobrým svařákem a děti čajem. Po oddychu a malém občerstvení jsme se postupně rozešli.
Musíme opět poděkovat za azyl, který nám opakovaně poskytuje, společnost Kinsky dal Borgo, a.s.
MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.

Dětský karneval
V únoru je plesová sezóna v plném proudu a tak se i naše děti dočkaly svého bálu. A nebyl to
jen tak obyčejný bál, byl to bál maškarní. V neděli 26. února se děti proměnily v oblíbené pohádkové
postavy, princezny, sportovce a hrdiny a protančily celé odpoledne.
Karneval začínal v 15 hodin a během chvíle se sál i lokál obecní hospody zaplnily do
posledního místa. Dětí bylo skoro třicet a každý měl svůj doprovod, tak se v hospodě sešlo na sto lidí.
Marně byste hledali volnou židli. Veselou atmosféru vytvořil Pavel Košťál svou dobře vybranou
hudbou a tak byl parket hned od začátku plný rozjařených dětí. Program byl zahájen hromadnou
fotografií. Děti vzorně stály ve skupince a tak se snad všem fotografům podařilo zachytit krásné
masky pohromadě.
Během odpoledne mohly děti také soutěžit. Hravé aktivity pro ně připravily Jana Barešová a
Kamila Ornstová a za splněné úkoly děti obdržely sladkosti. Malé děti potrápil malý balónek nesený
na lžíci. Jejich soustředěné výrazy v obličejích dokazovaly, že napětí do soutěží patří už v útlém věku.
Starší děti se pobavily u tradiční obíhané kolem židlí, kdy se zastavením hudby každý hledá volnou
židli. Tato hra měla takový úspěch, že se musela dvakrát opakovat. Zklamané výrazy těch, na které
volná židle nezbyla, rozjasnily bonbóny a lízátka, které za snahu dostali všichni.
Kdo měl hlad nebo na něco chuť, určitě si vybral z bohaté nabídky pochoutek, které pro nás
připravil nový hostinský Milan Novák. Děti měly spoustu energie a tak se karnevalový rej protáhl do
pozdního odpoledne a většina účastníků odcházela domů až po západu slunce. Nejkrásnější masku
nebylo třeba vyhlašovat, vyhrály by totiž všechny.
Všem, kteří se podíleli na přípravě maškarního bálu, patří velký dík. Uznání zaslouží také děti a jejich
rodiče za fajn atmosféru a krásné masky.
Kamila Homolová

Hasičský ples 2017
Hasičské plesy probíhaly v minulých letech vždy první, respektive druhý únorový pátek.
Protože ale situace kolem provozovatele obecní hospody byla v době plánování plesu nejistá, zvolili
jsme tentokrát raději pozdější termín. A tak proběhl 93. hasičský ples v Kosicích až na začátku března.
A čekání se vyplatilo, protože noví hostinští, pan Milan Novák s manželkou, zvládli ples na jedničku.
Týden před plesem, jak je již dlouhá léta zvykem, obešli hasiči celou obec, aby osobně pozvali
všechny občany a nabídli vstupenky v předprodeji.
V pátek 10. 3. 2017 po devatenácté hodině se začali pomalu scházet hosté. Výměnou za
vstupenky, které si zakoupili buď v předprodeji, nebo na místě, obdrželi všichni účastníci slosovatelné
kupony do půlnočního losování.
Když byl sál z velké části zaplněn, zahájila ples kapela Turbo roští. Pánové u nás nehráli
poprvé, a troufám si říct, že ani naposledy.
Po první sérii písniček přišlo na řadu předtančení v podání Petry Kitlerové a Matěje Donáta.
Oba reprezentují taneční školu TAK DANCE KROK z Hradce Králové. Po zaslouženém potlesku večer
pokračoval v příjemné atmosféře dalšími sériemi pomalejších i rychlejších songů.
Nechyběla ani tradiční tombola, ve které čekalo na šťastné výherce skoro 180 cen, a skoro
každý si něco odnesl. A pokud ne, příště to určitě vyjde.
Před půlnocí večer vyvrcholil losováním vstupenek o nejzajímavější ceny, kterým vévodil
poukaz na divoké prasátko, nebo soudek piva.
Poslední tanečníci se v dobré náladě rozcházeli před čtvrtou hodinou ranní. Doufám, že se
všichni ve zdraví sejdeme i na devadesátém čtvrtém ročníku hasičského bálu.
Děkujeme všem, kdo poskytli věcné ceny do tomboly.

Turnaj v mariáši
V sobotu 4. března se v obecní hospodě Pod Lipami konal již 35. ročník mariášového turnaje.
Den před turnajem se sejdeme, abychom nachystali sál pro hráče, na sále srovnáme stoly a židle,
další rozdělují peníze do sáčků, kam přijde i číslo hráče. Toto číslo si pak každý hráč připne viditelně
na oděv, aby rozhodčí mohli snadno jednotlivé hráče rozlišit. Do sáčku ještě každý dostane lístek na
občerstvení. Ještě se musí připravit ceny, o které hráči hrají, srovnají a vystaví se na stoly. V letošním
roce mohli hráči hrát celkem o dvacet sedm cen. Nakonec se ještě musí připravit dvě nástěnky, jedna
na průběžné výsledky a pořadí vylosovaných hráčů a jejich umístění u stolů a druhá, na kterou se
umístí zpráva o loňské soutěži, pravidla a jména všech 34 vítězů od začátku soutěže, kterou
pořádáme v Kosicích. V sobotu, v den turnaje, jsou pořadatelé v hospodě již od 12 hodin a čekají na
příchozí účastníky, které postupně zapisují. Každý hráč pak dostane sáček s penězi a číslem pod
kterým je registrován.
Rok od roku pomalu klesá návštěvnost a zájem o tuto pěknou hru. Mladší pravděpodobně ani
mariáš neovládají a spíše se baví u počítače, než aby se s přáteli pobavili u této pěkné a kreativní hry.
Začátek měl být ve 14 hodin, ale čekali jsme na jednoho hráče, který nám chyběl, aby byl kompletní
stůl. Nakonec jsme situaci
vyřešili tím, že hráče doplnil
Ladislav Schovanec, který
byl hlavním rozhodčím a
funkci hlavního rozhodčího

přenechal panu Rychnovskému. Tak nakonec hrálo 40 hráčů. Každý hráč
si na tabuli přečetl číslo stolu, u kterého bude hrát a paní Irena Brzková
vyhlásila začátek turnaje. Každé kolo se hraje 45 minut a hrají se celkem
čtyři kola. Rozhodčí si zapíší číslo stolu a čísla všech hráčů u stolu, poté po zahájení sledují hru,
kontrolují hráče a pokud hráči potřebují, zaznamenávají dokup peněz do hry. Pokud se hráči během
hry nemohou shodnout, volá se hlavní rozhodčí, který celou situaci vyřeší a proti jeho rozhodnutí
není dovolání. Výsledky do počítače zanáší Václav Bareš. Průběžně je zapsáno každé kolo a pořadí
hráčů se podle výsledků po každém kole mění. Po prvním kole získal první místo Ladislav Schovanec
z Kosic, ve druhém kole byl první Norbert Peřina z Dymokur, ve třetím kole vyhrál Stanislav Šolín ze
Smidar. Konečné výsledky po čtvrtém kole byly tyto: 1. místo – Stanislav Šolín ze Smidar, 2. místo –
Vladimír Tureček z Dymokur, 3. místo – Josef Pagač z Melčic. Z našich hráčů byl nejlepší Josef Škvrna
na 4. místě a na 6. místě skončil Ladislav Schovanec. Další hráči z Kosic skončili ve druhé polovině
tabulky. Pan Šolín dostal na hlavu korunu mariášového krále a putovní pohár do ruky. Vybral si cenu
jako všichni ostatní hráči a první tři dostali také diplom a peněžitou odměnu. Někteří hráči nečekali
na výsledky a cenu a odjeli dříve domů, tak se na všechny ostatní bez problémů nějaká cena dostala.
Po druhém kole byla delší přestávka, během které se mohli hráči občerstvit svačinovým gulášem,
který se hostinskému Milanovi povedl. Pokud soutěžící chtěli, mohli si natočit kávu z připraveného
kávovaru. Po skončení akce ještě několik chlapů hrálo v sále karty dál. Akce se povedla a snad se za
rok sejdeme znovu, pravděpodobně 3. března 2018. Těší se pořadatelé.
Václav Rychnovský st.

Pleteme pomlázku
V minulosti uměl pomlázku uplést téměř každý, v současnosti si ji mnozí kupují. Uplést pomlázku
přitom není nic složitého, chce to jen vhodné proutky a trochu šikovnosti.
V minulosti pomlázku upletl každý malý kluk a mladík, dospělí muži se často i předháněli, kdo bude
mít pomlázku větší a silnější. Velikost a síla pomlázky záleží na počtu proutků, z kterých se splete.

Množství proutků a jejich výběr
Pomlázku je možné uplést ze 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 i 16 proutků, jsou ale i pomlázky dlouhé 4 metry,
spletené z 60 prutů. Na konec pomlázky se vždy uváže jen jedna bílá stuha, další barevné přidávají
vyšlehané dívky a ženy.
K pletení pomlázky se nejčastěji používají vrbové proutky, mohou se ale použít i proutky jiných
dřevin, například topolu. Pomlázka pak ale bude kratší, silnější a méně ohebná. K pletení pomlázky se
nedoporučují proutky smuteční vrby. Pomlázka z nich je velmi ohebná a nedrží vzpřímená, dá se ale
dobře ukrýt.

Splétání proutků
Možností, jak uplést pomlázku, je několik. Pomlázku je možné splétat od silnějších konců proutků
k slabším, nebo obráceně od silnějších k tenčím. Svázané konce je možné zavěsit a pomlázka se pak
plete shora směrem dolů, případně se již spletená část opře o tělo a pak se volné konce splétají
směrem od těla.
Výhodou splétání při zavěšení svázaných tenkých konců je, že se zlomený proutek může nahradit. Na
začátku pletení se pomlázka dá ještě rozplést a proutek se nahradí, při pletení od silnějších konců se
proutek nahradit nedá a ostatní se musí zkrátit.
Nejčastější způsob pletení pomlázky je ze stejně dlouhých a silných 8 proutků. Horní z jedné čtveřice
se provléká zepředu prostředkem druhé čtveřice proutků, tedy mezi dvěma páry, a pak se zezadu
vrací vnitřkem k první čtveřici. Pomlázka má přibližně čtvercový průměr. Konec pomlázky se proti
rozpletení zajistí jednou stuhou. Devátý proutek, který může být tenčí, se obtočí kolem silnější části a
vytvoří se tak držadlo.
Pomlázku je možné ještě dalšími třemi nebo čtyřmi slabšími proutky ozdobně oplést. Upevní se nad
držadlo prostrčením mezi utažené proutky a pak se symetricky ohýbají jen přes druhý, podobně, jako
když se plete věneček z pampelišek.

Stuhy na pomlázce
Stuhy na pomlázce nejsou jen pro ozdobu - označují počet vyšlehaných dívek a žen, jejich barvy mají i
svůj symbolický význam. Stuhy na pomlázce jsou další dávný velikonoční zvyk. Když jsou o velikonoční
pondělí ráno chlapci nebo muži na koledu, mohou mít podle tradice na pomlázce jen stuhu bílé
barvy. Další barevné stuhy pak na pomlázku připevňují vyšlehané dívky a ženy, barva stuhy vyjadřuje,
co si o koledníkovi myslí červená stuha naznačuje náklonnost a lásku,
modrá naději,
zelená sympatie a oblíbenost,
žlutá odmítnutí.
Získané stuhy zůstávají koledníkovi na památku, mohou se ale dát i jeho sestrám a ty je použijí o
dalších Velikonocích, případně se dívkám a ženám vrací při nejbližší taneční zábavě – pokud si ovšem
koledník pamatuje, jakou barvu od které vyšlehané dívky nebo ženy dostal.

Grilované kuřecí prsíčko s ementálovou omáčkou
Suroviny: 4 kuřecí prsíčka, 150 g strouhanky, 50 g parmezánu, sůl, mletý pepř, 2 lžíce sekaných
bylinek, 1 lžíce piniových oříšků, 80 g másla, 4 velké brambory vařené ve slupce, 100 ml olivového
oleje, 4 lžíce měkkého tvarohu, 200 g zahradní zeleniny, 100 g ementálu a 50 taveného sýra na
omáčku
Postup: kuřecí prsíčka osolíme, opepříme a dáme grilovat přibližně na 8 - 10 minut. Strouhanku
opečeme dozlatova. Přidáme piniové oříšky, 180 stupňů C. Očištěnou a na kusy nakrájenou zeleninu
spaříme v osolené vodě. Podle druhu zeleniny vaříme 3 - 5 minut. Scedíme, nařízneme do jedné
poloviny a naplníme ochuceným tvarohem. Celé jídlo doplníme sýrovou omáčkou.
Kapustové závitky z mletého masa
Suroviny: 200 g sýru Apetito, 500 g hovězího mletého masa, listy z kapusty, 2 vejce, 2 dl smetany,
česnek, muškátový květ, sůl, pepř
Postup: do mletého hovězího masa přidáme sůl, pepř, česnek, muškátový květ a rozmíchaná vejce.
Vše dobře promícháme. Listy z kapusty váleček z hovězí směsi a rolováním zabalíme. Závitky
postupně vkládáme do pekáčku blízko k sobě. V kastrolu rozpustíme omáčku minut podle velikosti
závitků.
Náš tip
Servírujte s těstovinami nebo s bramborami. Pro zpestření můžete posypat bazalkou.
Hovězí se svěží špenátovou omáčkou
Suroviny: 100g ementálu svaříme s 50g taveného sýra, 400 g hovězího zadního na plátky, 1 cibule,
hrst čerstvého špenátu, 1 dl smetany na vaření, 1 citron, 1 stroužek česneku, 3 jarní cibulky, olivový
olej, sůl, zelený pepř
Postup: steaky z hovězího zadního rozklepeme na tenké plátky a nařízneme po stranách, aby se maso
nekroutilo na pánvi. Osolíme, opepříme, připravíme ementálovou omáčku. Do kastrolu nalijeme část
omáčky a přidáme trochu smetany. Omáčku zahříváme, až se rozpustí natrhané listy špenátu s
rozetřeným česnekem, můžeme přidat taky zelený pepř. Zalijeme zbytkem ementálové omáčky a
spojíme do krému.
Náš tip
Jako přílohu použijte grilovanou zeleninu – mladou mrkev, brokolici.
Pomazánka z modrého sýra
Suroviny: 150 g taveného sýru, Apetito s nivou, 50 g sýru typu niva, 20 g vlašských ořechů, 2 stroužky
česneku, 50 g zakysané smetany, špetka bílého pepře
Postup: vlašské ořechy rozdrtíme nebo nasekáme najemno. Nivu rozkrájíme na jemné kostičky.
Tavený sýr Apetito smícháme se zakysanou smetanou. Rozmícháme do krému a vmícháme ořechy s
nivou. Nakonec přidáme vymačkané stroužky česneku a dochutíme bílým pepřem. Pomazánku
nesolte, niva je sama o sobě dost slaná.
Náš tip
Niva a ořechy se skvěle snoubí s hroznovým vínem, hotové chlebíčky s pomazánkou jím proto můžete
dozdobit. Pro intenzivnější chuť zakápněte Tabascem.
Vajíčková pomlázková pomazánka
Suroviny: 200 g sýru Apetito Lahodně smetanové, 6 vajec, 3 lžíce majonézy, 2 jarní cibulky, 1-2 kyselé
okurky, 2 lžičky dijonské hořčice, pažitka, sůl, pepř
Postup: sýr Apetito rozetřeme s majonézou. Vejce uvaříme natvrdo (ideálně použijeme vejce z
pomlázky). Nakrájíme na kostičky jednu kyselou namazat na veku či rohlíky. Ozdobíme nakrájenou
pažitkou. Navrch přidáme kyselou okurku nakrájenou na kolečka.

Pomazánka z mrkve a sýru
Suroviny: 150 g sýru Apetito Lahodně smetanové, 2 mrkve, půlka malého celeru, 1 malá cibule, 2
lžíce majonézy, 1 lžíce plnotučné hořčice, sůl, pepř
Postup: mrkev a celer omyjeme, oloupeme škrabkou a nastrouháme na hrubším struhadle. Jelikož je
v této chvíli nastrouhaná zelenina krásně nakrájíme nadrobno a přimícháme do ostatních ingrediencí.
Podle chuti dochutíme solí, pepřem a hořčicí. Výrazná chuť celeru nemusí bílý i tmavý chléb.
Jarní pomazánka
Suroviny: 1 porce tavený sýr Apetito (50 g), 100 g Lučiny, 100 g mrkve, 100 g celeru, 1 malá cibulka,
100 g šunky, sůl
Postup: mrkev a celer nastrouháme na jemno. Apetito s Lučinou smícháme a přidáme mrkev a celer.
Mícháme, dokud se vše nespojí. Šunku a cibulku nakrájíme na kostičky a přidáme do směsi. Osolíme a
můžeme podávat s oblíbeným pečivem.
Inspirace
Pomazánka se hodí také na chlebíčky, stačí dozdobit šunkou a vejcem. Pokud chcete něco
speciálního, přidejte kapku kari koření.
Palivcova pomazánka
Suroviny: 150 g taveného sýru Apetito Palivec, 100 g jemně pálivé klobásy typu čabajka, 10
nakládaných cibulek, 100 ml smetany ke šlehání, špetka soli, sladká paprika
Postup: sýr smetanové Apetito rozmícháme v misce se smetanou. Klobásu pokrájíme na kostičky a
přidáme do sýra. Do tuhé směsi postupně přiléváme metanu a rozetřeme do krému. Nakládané
cibulky nakrájíme na čtvrtky či menší kousky a přimícháme do pomazánky. Vše dochutíme solí a
sladkou paprikou. Pomazánka se skvěle doplňuje s pivem a zamiluje si ji každý milovník masa a
pikantní chuti.
Namažte ji na kolečka rohlíku nebo připravte k topinkám.
Náš tip
Pro ještě zajímavější chuť přidejte sušená rajčata pokrájená na kostičky.
Vejce v bylinkové jarní omáčce
Suroviny: 200 g sýru Apetito Lahodně smetanové, 4 vejce, 100 g zelených bylinek (kopřiva, pažitka,
petrželka, šťovík, řeřicha), 100 g bílého jogurtu, sůl, pepř
Postup: vejce uvaříme natvrdo a opatrně oddělíme bílky od žloutků. Žloutky nakrájíme na půlky. Bílky
rozpůlíme tak, aby v každé části byl přibližně stejně velký otvor po žloutku. Jogur, sýr Apetito a jemně
nasekané bylinky dobře promícháme, přidáme špetku pepře a dochutíme solí. Na talíři vytvoříme z
omáčky kolečka, do kterých položíme po jednom bílku otvorem nahoru. Každý otvor naplníme znovu
omáčkou a do ní vložíme čtvrt žloutku.
Hermelínová pomazánka
Suroviny: 150 g taveného sýru, Apetito s hermelínem, 2 lžíce zakysané smetany, 40 g šunky, 2
šalotky, 100 g hermelínu, špetka soli, špetka bílého pepře
Postup: šalotku nakrájíme najemno. Smícháme zakysanou smetanu s taveným sýrem Apetito,
přidáme šalotku a rozmícháme do krému. Hermelín nakrájíme na drobné kousky nebo nastrouháme.
Vmícháme do pomazánky. Nakonec přidáme šunku nakrájenou na nudličky. Pomazánku dochutíme
solí a bílým pepřem. Šunku zvolte podle své chuti. S plísňovým sýrem se dobře doplňuje například
uzená šunka. Hermelínovou pomazánku si nejlépe vychutnáte na chlebíčcích při jakékoliv oslavě.
Náš tip
K plísňovému sýru se hodí bílé víno. Využijte toho a přimíchejte do pomazánky 10 ml kvalitního
bílého vína.

ROZPIS UTKÁNÍ TJ SPARTAK KOSIČKY,Z.S. JARO 2017
MUŽI A JARO 2017
25.3.
1.4.
9.4.
15.4.
23.4.
29.4.
7.5.
13.5.
20.5.
28.5.
4.6.
11.6.

SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
NE
NE

Vysoká B - Kosičky A
Červeněves - Kosičky A
Kosičky A -Cerekvice
Stěžery - Kosičky A
Kosičky A - Slavia HK B
Probluz - Kosičky A
Kosičky A - Skřivany
Syrovátka - Kosičky A
Kosičky A - Kunčice B
Myštěves - Kosičky A
Kosičky A - Třebeš B
Kosičky A - Boharyně

15:00
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO

Kosičky B - Neděliště
Kosičky B -Roudnice B
Malšova Lhota - Kosičky B
Kosičky B - Ohnišťany
Starý Bydžov - Kosičky B
Kosičky B - Loko HK B
Lovčice - Kosičky B
Kosičky B - Prasek
Lhota p.L. - Kosičky B
Kosičky B - Nepolisy B
RMSK Cidlina C - Kosičky B
Nové Město - Kosičky B

15:00
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

MUŽI B JARO 2017
26.3.
2.4.
8.4.
16.4.
22.4.
30.4.
6.5.
14.5.
21.5.
27.5.
3.6.
10.6.

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

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!
V jarním období je možné větve svážet do areálu „Šutrák“ – pouze větve, ne ostatní dřevěný
odpad!
Ostatní dřevěný odpad (skříně, prkna, trámy, apod.) je možné odevzdávat do
velkoobjemového kontejneru.
Obec Kosice

Otevírací doba - obecní hospoda Pod Lipami
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

16 – 20
Zavřeno
16 – 20
16 – 20
16 – 22
15 – 22
15 - 20

Co nás čeká
29.4. 2017 – KPM Kosice – autokrosové závody
30.4. 2017 – čarodějnice
14.6. 2017 – vítání občánků
17.6. 2017 – hasičské závody
29.7. 2017 – Vrzáňovy Kosice

Pevná paliva 2x za rok
Plynná 1x za rok
Kapalná 1x za rok
Pevná paliva 3x za rok
Plynná 1x za rok
Kapalná 2x za rok

Vjezdové a vratové systémy
- montáž pohonů na stávající křídlové a posuvné brány
- montáž garážových vrat (sekční,výklopná a rolovací)
- vjezdové brány (křídlové a posuvné)
- výsuvné sloupy (bariéry)
- přístupové a docházkové systémy(čipové čtečky,kódové
klávesnice….)
- ovládání tlačítkové i pomocí mobilního telefonu……….
Montáž a naprogramování automatizace vrat provedena dle normy
ČSN EN 12453 (747029)
Cenová nabídka zdarma!
Rastislav Šimun
Kosice 144
50351 Chlumec nad Cidlinou
tel.722 253 751
email: info@avvs.cz
www: www.avvs.cz
IČ: 68458347

Oblastní charita
Hradec Králové
Půjčovna vysoušečů

Možnost zapůjčení

VYSOUŠEČE
cena 250 Kč/ den

zapůjčení zdarma
při mimořádných událostech - povodních
Kontakt : 775 892 524
pujcovna@charitahk.cz

