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20.3. 2017 zasedání č. 25
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: MUDr. Vladimír Brzek, PhD., Libor Dašek
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Výběrové řízení - otevírání obálek "
Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Kosice. Dne 20. 3. 2017 byly v rámci výběrového řízení
zaevidovány dvě nabídky na pořízení výše uvedeného automobilu. THT Polička, s.r.o. a KOBIT, spol.
s.r.o. Nabídky budou posouzeny a bude vybrán dodavatel.
Usnesení: schváleno
3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnost pro TJ Spartak Kosičky. Na základě
„Smlouvy o poskytnutí provozní dotace na činnost“ bude poskytnut příjemci (TJ Spartak Kosičky, z.s.)
neinvestiční dotace ve výši 15 000,-Kč. Jedná se o dotaci na sportovní činnost pro fotbalovou mládež
(startovné, odměny rozhodčím, přestupy hráčů, míče, dresy).
Usnesení: schváleno
4. Schválení prodeje části pozemků p.č. 421/22 a p.č. 421/51 v k.ú. Kosice.
Na základě vypsaného záměru č. 1/2017.
Usnesení: schváleno
5. Schválení prodej části pozemku p.č. 269/1 v k.ú. Kosice. Na základě vypsaného záměru č. 2/2017.
Usnesení: schváleno
6. Schválení vypsání záměru na prodej části pozemku p.č.419/6.
Usnesení: schváleno
7. Schválení přijetí dotace č. 16_022/0002327-01.
Dotace s názvem "Personální podpora v Mateřské škole Kosice, s reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002327.
Usnesení: schváleno
8. Schválení výroční zprávy o poskytování informací za rok 2016.
V souladu s ustanovením § 18 zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení: schváleno
9. Schválení podání žádosti "Technika pro integrovaný záchranný systém".
Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými
prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům. Výše dotace je 95%.
Usnesení: schváleno
10. Rozpočtová opatření č. 1 a 2.
Usnesení: schváleno
11. Záznam o změně čísel položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
Usnesení: schváleno
12. Připomínky zastupitelů:
 Příprava podkladů pro vypracování "Strategického plánu rozvoje obce Kosice"
 Příprava projektové dokumentace na opravu požární nádrže na návsi
 Program 10. ročníku Vrzáňovy Kosice
Usnesení: bere na vědomí

17. 5. 2017 zasedání č. 26
Místo konání: OÚ Kosice
1. Volba ověřovatelů zápisu: Václav Bareš, Jiří Homola
Volba zapisovatele: Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
2. Podepsání kupní smlouvys firmou KOBIT s.r.o., v rámci akce"Pořízení velkoobjemové cisterny pro
JSDH Kosice". Schválení předmětu plnění, kupní ceny, doby a místa plnění, záručních podmínek a
sankcí. Schválení kupní smlouvy na základě výběrového řízení a doporučení Centra pro regionální
rozvoj České republiky.
Usnesení: schváleno
3. Strategický plán.
Schválení vypracovaného "Strategického plánu rozvoje obce Kosice na období 2016 - 2026".
Usnesení: schváleno
4. Parkování nákladních automobilů v intravilánu obce Kosice. Na základě zvýšeného výskytu
připomínek občanů bude proveden průzkum možností upravení parkování těchto aut. Budou
osloveny příslušné úřady.
Usnesení: schváleno
5. Projednání "Smlouvy o zřízení školského obvodu MŠ Kosice".
Na základě kapacitních možností MŠ Kosice bylo navrženo uzavřít dohodu o společném školském
obvodu s obcemi Kosičky a Mlékosrby.
Usnesení: schváleno
6. Schválení záměru na prodej pozemku p.č. 279/7.
Usnesení: schváleno
7. Akce "Společnými silami za čistý les".
Společná akce obcí a SDH na úklid odpadků v okolí obce Kosice a Mlékosrby s ukončením v Luhách.
Datum konání – 3.6. 2017. Společně se zástupcem obce Mlékosrby projednáno organizační zajištění
akce.
Usnesení: schváleno
8. Územní plán.
Dotace z MMR - identifikační číslo 117D051000151.
Na základě žádosti o dotaci na vypracování nového územního plánu byla poskytnuta dotace ve výši
232 000 Kč.
Usnesení: schváleno
9. Řádná valná hromada Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s.
Valná hromada se koná 7.6. 2017 a jako delegát navržen starosta obce.
Usnesení: schváleno
10. Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení: schváleno
11. Žádost Povodí Labe s.p. o prodej pozemku u Vodního díla Rožka.
Vzhledem k tomu, že Povodí Labe s. p. v uvedené lokalitě nevlastní žádné další pozemky,
zastupitelstvo žádost zamítlo. Jednalo se o pozemek p.p.č. 440/23 v k.u. Kosice.
Usnesení: schváleno
12. Žádost o opravy obecního bytu a příslušenství Kosice 119.
O rozsahu a termínu oprav rozhodne zastupitelstvo obce až po návštěvě místa samého. Termín bude
domluven s nájemníkem, který bude u prohlídky přítomen.
Usnesení: schváleno
13. Projednání a schválení Závěrky obce a MŠ Kosice za rok 2016.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Závěrky za rok 2016 v souladu s vyhláškou č.220/2013
Sb. Součástí závěrky je:
 vlastní účetní závěrka za rok 2016(rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účetní příloha k závěrce)

 Zastupitelstvo Závěrku obce za rok 2016 schvaluje spolu s výsledkem hospodaření
Usnesení: schváleno
14. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2016.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem obce Kosice za rok 2016 a navrhl
zastupitelům schválit Závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením - bez výhrad.
Usnesení: schváleno
15. Připomínky zastupitelů:
 Kontrola z MMR na dotaci na dětské hřiště na u obecního úřadu a hospody.
Byly prověřeny dokumenty a činnosti související s poskytováním dotace. Předložené dokumenty byly
v pořádku.
Usnesení: bere na vědomí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kosice, IČ: 00268933
za rok 2016
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

2.11.2016
1.2.2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem
č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Kosice
Kosice 66
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zástupci za Obec:
- Ing. Milan Ornst - starosta
- Štěpánka Bučková - účetní
- Ernest Kúr - místostarosta

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Danuše Součková
- kontroloři:
Renata Lorencová
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Kosice byly přezkoumány následující písemnosti:
Darovací smlouvy
V roce 2016 obec přijala dary na základě uzavřených Darovacích smluv. Předmětem kontroly
byly níže uvedené smlouvy:
- Darovací smlouva ze dne 30.06. 2016 s Astrou Games s.r.o., Olomouc na přijetí daru ve výši
60 000,- Kč na náklady spojené s opravou chodníků v obci, finanční obnos obec obdržela dne
10.10.2016 na účet,
- Darovací smlouva ze dne 29.07. 2016 s fyzickou osobou na přijetí daru ve výši 40 000,- Kč,
kdy dar bude využit na výdaje související s pořádáním akcí kulturního charakteru, dar přijat
dne 29.07. 2016 do pokladny.
Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12. 2016. Dále byly ověřeny inventurní
soupisy na výkaz Úč OÚPO 3 - 02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace
u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této
oblasti.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněno od 08.01. 2016
do 22.01. 2016.
Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva za rok 2016 (leden - prosinec). Vyplacení odměn odpovídá jejich stanovení.
Pokladní doklad
Byly kontrolovány pokladní doklady za období červenec a listopad 2016. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a
zatřídění podle rozpočtové skladby.
Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem
v pokladní knize.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je řádně vedena.
Pravidla rozpočtového provizoria
Dle § 13 zák. č. 250/2000 Sb., se řídí hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly
rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2016 bylo v zastupitelstvu obce
schváleno dne 21.12. 2015.
Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce. V roce 2016 bylo
schváleno a provedeno 8 rozpočtových opatření, tato jsou řádně chronologicky evidována a
číslována.

Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je sestaven na do roku 2018.
Rozvaha
Rozvaha byla kontrolována k 30.9. 2016 a 31.12. 2016, nedostatky zjištěny nebyly,
skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým
určením. Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace
zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy
Schválený rozpočet
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 25.01. 2016 jako přebytkový ve výši příjmů
6 950 300,- Kč a výdajů 6 100 300,- Kč. Financování ve výši 850 000,- Kč. Závaznými
ukazateli byly stanoveny paragrafy.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec v roce 2016 poskytla neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce na základě veřejnoprávní
smlouvy ve výši 15 000,- Kč.
- Veřejnoprávní smlouva ze dne 01.04.2016 s TJ SPARTAK KOSIČKY, z.s., žádost o dotaci
podána dne 29.02.2016 na startovné, odměny rozhodčím, přestupy hráčů, míče, dresy ve výši
15 000,- Kč, v ZO schválen příspěvek ve výši 15 000,- Kč dne 23.03.2016, příspěvek
poskytnut na úhradu nákladů uvedených v žádosti, konečné vyúčtování ve smlouvě sjednáno
předložit do 31.10.2016, vyúčtování předloženo dne 19.10.2016 - náklady vynaloženy řádně
dle ujednání ve smlouvě.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
K 31.12.2016 byl rozpočet obce posílen o dotaci:
- prostřednictvím KHK dotaci na volby do zastupitelstva kraje ve výši 21 000,- Kč, UZ98193,
čerpáno 12 971,- Kč, vratka 8 029,-Kč odesláno v lednu 2017, o dotaci účtováno v souladu
s účetními postupy.
Dotace z roku 2014:
- z rozpočtu Královéhradeckého kraje investiční dotaci ve výši 178 000,- Kč na zpracování
projektové dokumentace "Dostavba splaškové kanalizace Kosice " dle smlouvy č. ES00394
ze dne 16.06. 2014, předpokládaný souhrn uznatelných nákladů na realizaci projektu činí
223 245,- Kč, termín realizace byl stanoven od 01.06. 2014 do 31.05. 2016, příjemce nesmí
překročit procentuální podíl dotace stanovený poměrem schválené dotace k předpokládaným
uznatelným nákladům, dotace byla částečně čerpána ve výši 9 559,- Kč. V roce 2016 bylo
profinancováno 211 145,- Kč. Ke kontrole doloženo oznámení o dokladové kontrole čerpání
dotace od poskytovatele ze dne 15. 6. 2016 s tím, že dotace čerpání dotace proběhlo v souladu
s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace z roku 2011:
- v roce 2011 obec obdržela z KÚ z 11RRD 03-0057 investiční dotaci ve výši 52 000,- Kč
na akci "Územní plán Kosice", dotace nesmí překročit % podíl uvedený v žádosti celkových
nákladů na akci - čerpání dotace proběhne až v roce 2012, obec je povinna profinancovat
78 000,- Kč, celkem musí být profinancováno 130 000,- Kč. K 31.12. 2013 dotace čerpána
nebyla a bude předmětem kontroly po její realizaci. Obec zažádala o prodloužení termínu
realizace. Bylo předloženo Sdělení k žádosti o změnu termínu ukončení projektu ze dne
12.11. 2014, dle kterého bylo schváleno prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu
do 31.12. 2016. Dodatkem č. 3 ze dne 30.9. 2016 doba realizace projektu prodloužena
od 15.6. 2011 do 31.12. 2018.

Smlouvy nájemní
Obec pronajímá byty, nebytové prostory a pozemky. V roce 2016 byly uzavřeny níže uvedené
smlouvy:
- Nájemní smlouva ze dne23.03. 2016 s fyzickou osobou na pronájem pozemků p.č. 7 a
p.č. 15, smlouva uzavřena od 23.03. 2016 na dobu neurčitou, nájemné činí 1 079,- Kč/rok,
splatné jednou ročně vždy v termínu platby místních poplatků na příslušný kalendářní rok
dopředu, v ZO schváleno dne 23.03. 2016, záměr pronájmu zveřejněn od 22.02. 2016
do 09.03. 2016,
- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 27.04. 2016 s fyzickou osobou na pronájem
nebytových prostor - hospoda a sál, za účelem provozování hostinské činnosti, smlouva
uzavřena od 02.05. 2016 na dobu neurčitou, nájemné činí 1 500,- Kč/měsíc, splatné vždy
do 10 dne v měsíci předem, v ZO schváleno dne 27.04. 2016, záměr pronájmu zveřejněn
od 22.02. 2016 do 07.03. 2016.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové oblasti, došlo ke dni 31.12.2016
k příjmům z prodeje pozemků dle položky 3111 ve výši 582 586,- Kč, k nákupu pozemků
dle položky 6130 ve výši 145 315,- Kč. Předmětem kontroly byly kupní smlouvy na prodej
pozemků p.č. 269/5, 274/20 a p.č. 289/39 a kupní smlouva na nákup pozemků p.č. 424/1,
p.č. 425/2, p.č. 425/3, p.č. 426/7, p.č. 426/8, p.č. 426/9, p.č. 426/11, p.č. 426/21, p.č. 426/24,
p.č. 426/25, p.č. 427 a p.č. 628. V Z0 schváleno. Záměry zveřejněny.
Smlouvy o přijetí úvěru
Česká spořitelna poskytla obci úvěr ve výši 10 916 000,- Kč na splacení půjčky Stavoky
Kosice a na financování splacení závazků vůči společnosti Stavoka Kosice se splatností
do roku 2018. Zůstatek účtu 451 k 31.12.2016 činí 1 349 329 030,- Kč.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Bylo předloženo písemné vyjádření pro PO, ve kterém zřizovatel MŠ sděluje výši příspěvku
na rok 2016 ze dne 02.02.2016.
Účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc červenec a listopad 2016. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a
zatřídění podle rozpočtové skladby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený k 30.9. 2016 a 31.12. 2016.
Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30.9. 2016 a 31.12. 2016. Kontrolou
vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestaveného k 31.12. 2016 bylo zjištěno, že
zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek
RS
z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva

obce ze dne 21.12. 2015, 25.01. 2016, 23.03. 2016, 27.04. 2016, 23.05. 2016, 15.06. 2016,
18.07. 2016, 12.09. 2016, 02.11. 2016 a 21.12. 2016.
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2015 byl projednán v zastupitelstva obce a uzavřen s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad dne 27.04. 2016, před projednáním
byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 14.03. 2016
do 05.04. 2016 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec zároveň schválila účetní
závěrku obce a PO za rok 2015.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Kosice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Kosice za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004
sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření obce Kosice za rok 2016
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Přesně toho jsem se obával
V jarních měsících tohoto roku navštívily naši obec dvě dámy a vykonávaly dům od domu
svou tzv. evangelizační činnost svědků Jehovových. Slušně jsem je požádal, aby tuto činnost
nevykonávaly a neobtěžovaly naše občany. Řekl jsem jim, že tímto opatřením se chci vyhnout
riziku, že pod jejich jménem se tu třeba objeví podvodníci a některé důvěřivější občany okradou
nebo jim vnutí nějaké zboží pochybné kvality a ceny. Nabídl jsem jim možnost uspořádat svoji
přednášku na sále naší hospody Pod Lipami, pokud někdo přijde. Nabídl jsem jim i reklamní
hlášení v obecním rozhlase. S tím dámy obec opustily.
Reakce přišla již 1. dubna, kdy mě osobně navštívili pánové Libor Tremer a Ladislav Hruška
– svědci Jehovovi, ti se mi snažili vysvětlit, že jsem jednal protiprávně a že jejich činnost není
žádný podomní prodej. Já jsem se jim zase snažil vysvětlit důvody svého jednání, ve svých
názorech jsme se neshodli. Já opětovně hájil bezpečnost občanů v obci. S tím pánové obec opustili.
Další reakce přišla datovou schránkou 19. května, v dopise vysvětlují svoji evangelizační
činnost a příloze zaslali i právní rozbor zda obce mohou regulovat evangelizační činnost svědků
Jehovových dům od domu. Jelikož toto považuji za závažný problém, tak oba materiály přikládám v
plném znění:
Náboženská společnost
Svědci Jehovovi
Obec Kosice
K rukám starosty Ing. Milana Ornsta
Kosice 66
503 51 Chlumec nad Cidlinou
ID datové schránky: s7ca6fp

Vyřizuje: Luděk Langer
Tel.: 283 067 111
E-mail: lgl.sk@jw.org
V Praze 19. května 2017

Evangelizační činnost svědků Jehovových v. podomní prodej
Vážený pane starosto,
dne 1. dubna 2017 pánové Libor Tremer a Ladislav Hruška vykonávali svou evangelizační činnost
dům od domu v obci Kosice. Podle jejich vyjádření jste je po setkání s nimi vykázal z obce a pohrozil
jste přivoláním policie. Dotyční se Vám snažili vysvětlit, že nevykonávají obchodní činnost.
Nicméně jste jim sdělil, že zastupitelstvo obce se usneslo, že v obci nechcete podomní obchodníky
a že to samé platí také o svědcích Jehovových. Jako určitou možnost jste viděl v tom, že by se návštěva
svědků Jehovových vyhlásila obecním rozhlasem, a kdo by si přál, by se s nimi mohl setkat v zasedací
místnosti obce.
Dovolte prosím, abychom Vás při této příležitosti informovali o naší činnosti a zasadili ji do
kontextu práva České republiky.
Po celém světě svědkové Jehovovi předkládají lidem biblické poselství tak, jak to dělali apoštolové
a další Ježíšovi učedníci už v prvním století našeho letopočtu. Jde o bezplatnou biblickou vzdělávací
činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění.
V Základním dokumentu naší společnosti je uvedeno: „Společnost organizuje soukromé i veřejné
bezplatné biblické vyučování, které oslavuje Jehovu Boha a zvyšuje myšlenkovou a morální úroveň lidí.
Vzdělávání probíhá formou vyučovacích a školicích programů a formou shromáždění přístupných veřejnosti.
(Hebrejcům 10:23–25) Součástí tohoto vyučování je i kázání Božího Slova „veřejně a dům od
domu“ (Skutky 20:20) a publikování a distribuce Biblí a literatury vykládající Bibli, což se může dít šířením
tištěného, elektronického nebo jinak reprodukovaného materiálu. Tyto náboženské materiály nejsou určeny k
prodeji. Jsou poskytovány v rámci celosvětové biblické vzdělávací činnosti, která je podporována
dobrovolnými dary.“ Tento Základní dokument je schválen Ministerstvem kultury České republiky.
Naše náboženská činnost přináší užitek nám samotným i lidem všeobecně. Díky ní se například
mnozí lidé zbavili takových zlozvyků, jako je závislost na drogách nebo alkoholu. Kromě toho po celém
světě pořádáme kurzy pro negramotné, kde se tisíce lidí naučily číst a psát. A když někde udeří přírodní
katastrofa, okamžitě zorganizujeme humanitární pomoc. Děláme všechno pro to, abychom měli na druhé
pozitivní vliv, právě jak svým následovníkům přikázal Ježíš. (Matouš 5:13–16) Doporučujeme Vám podívat
se na naše oficiální webové stránky www.jw.org, ze kterých je patrné, jak velký užitek mohou lidé mít z naší
návštěvy.
Na druhé straně žádný úředník ani strážník nemá právo omezovat naši svobodu pohybu (vykazovat

nás z obce) nebo bránit svobodě projevu a svobodě náboženského vyznání (nařizovat, abychom o své víře s
druhými nehovořili). Jde totiž o základní občanská práva chráněna čl. 14, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1, 2 a 4
Listiny základních práv a svobod.
Naší službou nijak nenarušujeme občanská práva místních obyvatel. Lidé mají možnost si zvolit,
zda s námi budou hovořit či nikoli. Toto jejich právo plně respektujeme.
Je nám líto, že musíte řešit nepříjemné situace, když se někteří podomní obchodníci snaží zneužít
důvěry místních občanů. Chápeme rozhodnutí zastupitelstva obce, které zakázalo podomní a pochůzkový
prodej ve Vaší obci. Je vidět, že Vám záleží na blahu a bezpečí vašich sousedů. Na druhou stranu takovým
rozhodnutím nelze omezit či zakázat jakoukoli činnost vykonávanou podomním způsobem, zvláště jedná-li
se o naplnění ústavních práv občanů České republiky, které jsou navíc chráněny mezinárodními úmluvami.
V příloze k tomu také najdete právní stanovisko k omezování evangelizační činnosti dům od domu.
Věříme, že výše uvedené Vám pomůže pochopit povahu naší činnost a že ji svědkové Jehovovi
budou moci nadále nerušeně vykonávat, jako tomu bylo donedávna.
Děkujeme a jsme s pozdravem.
Peter Hamadej, v. r.
předseda výboru Společnosti

OMEZOVÁNÍ EVANGELIZAČNÍ ČINNOSTI DŮM OD DOMU
Právní stanovisko
28. října 2014

OTÁZKA
Mohou obce regulovat evangelizační činnost svědků Jehovových dům od domu?
FAKTA A NÁSTIN PROBLÉMU
Jednotlivci z řad svědků Jehovových vykonávají v České republice bezplatnou náboženskou činnost,
přičemž podle vzoru křesťanů z 1. století n. l. zaznamenaného v biblické knize Skutky apoštolů 20:20 a
svého pochopení, tak činí „veřejně a dům od domu“. Takovéto pojetí náboženské činnosti je zakotveno i v
čl. b) odst. 2 základního dokumentu Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ve znění ze dne 19. 1.
2015, který je registrován Ministerstvem kultury.
Obce v České republice vydávají vyhlášky zakazující podomní prodej zboží a služeb, aby chránily místní
obyvatele před podvodnými praktikami podomních obchodníků, kteří zneužívají zvláště starší občany
tím, že je nutí, aby uzavřeli nevýhodné smlouvy nebo zakoupili předražené zboží.
Některé obce začaly zakazovat veškerou podomní činnost včetně evangelizační činnosti svědků
Jehovových a hrozí pokutami těm, kdo porušují místní vyhlášku. Svědkové Jehovovi byli v některých
případech opakovaně vyzváni, aby ukončili svou činnost a obec opustili.
ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ PRAVOMOC OBCÍ
Obecní vyhlášky jsou založeny na dvou zákonných ustanoveních, jmenovitě § 11 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 18 odst. 1 a 3 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obecní zřízení umožňuje obcím jako samosprávné jednotce vydávat obecně závazné vyhlášky. § 11 odst.
1 uvádí: „Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu
zákonem zmocněna.“
Živnostenský zákon obcím umožňuje regulovat nabídku a prodej zboží a služeb. § 18 odst. 1 a 3 zní:
„Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona tržní řád vymezí:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, a jejich rozdělení (např. podle druhu
prodávaného zboží nebo poskytované služby),
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení obce nevztahuje na některé druhy
prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.“
Tzv. obecní tržní řády pouze zmiňují obchodní činnost. Některé z nich však také uvádějí „agitace církví

a sekt“ jako jednu ze zakázaných činností.
Některé obce se domnívají, že vydání tržního řádu je jejich ústavně zaručeným právem podle č. 104
odst. 3 Ústavy České republiky („Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“)
a že mohou podomní činnost upravovat libovolně podle své vlastní úvahy.
ROZBOR
Právo obcí limitovat podomní činnost není neomezená.
Především obce musí dbát, aby nepostupovaly v konfliktu s ustanovením čl. 2 odst. 3 („Každý může činit,
co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) a čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou
být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“) Listiny
základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 2 odst. 4 Ústavy. („Každý občan může činit, co není
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“)
Nález Ústavního soudu České republiky z 19. ledna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93, potvrdil, že „obec … může
vydávat obecně závazné vyhlášky, jejichž obsahem jsou právní povinnosti, jen na základě a v mezích zákona. K
vydání obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, je obec proto oprávněna jenom v případě
výslovného zákonného zmocnění.“
Čl. 26 Listiny umožňuje stanovit omezení pro výkon určitého povolání nebo činností. Podmínky a
omezení lze stanovit pouze zákonem. Nicméně Ústavní soud nálezem z 16. října 2001, č. 410/2001 Sb.,
připustil, že právo stanovit podmínky a omezení určitého povolání nebo činností může být delegováno
na místní samosprávné celky. Toto právo je však podmíněno tím, že jakákoli vyhláška musí být „na
základě a v mezích zákona“, je-li k tomu obec zákonem zmocněna (čl. 79 odst. 3 Ústavy).
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 30. ledna 2004, č. j. 7A 77/2002-29, § 18 zákona č.
455/1991 Sb., „zmocňuje obec k vydání tržního řádu formou obecně závazné vyhlášky, a umožňuje jí tak pro území
jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková
regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji považovat za zásah do ústavně zaručeného práva podnikat.“
Jinak řečeno, obce mohou regulovat podomní činnost pomocí obecních vyhlášek, je však nutné ctít
určité podmínky. Obci není dovoleno překračovat omezení stanovená zákonem a nemohou zasahovat
do ústavně garantovaných práv a svobod.
KE SVOBODĚ PROJEVOVAT NÁBOŽENSTVÍ NEBO VÍRU NA VEŘEJNOSTI
Obec má právo regulovat podomní prodej na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v
platném znění.
Bezplatná náboženská činnost, při níž svědkové Jehovovi káží „dům od domu“, má však své
opodstatnění v zákonu č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
církvích). Tento zákon sám stanovuje pravidla pro tuto činnost a nesvěřuje žádné zvláštní pravomoci
obcím k jejímu omezování, a to z dobrých důvodů.
Svoboda náboženství nebo víry na veřejnosti a její meze totiž představují často judikovanou materii.
Evropský soud pro lidská práva opakovaně ve svých rozhodnutích potvrdil právo každého bez
jakéhokoli zvláštního povolení ze strany orgánů veřejné moci projevovat na veřejnosti svou víru a tak
zejména působit na jednotlivce s cílem ovlivnit jejich náboženské přesvědčení; toto právo Evropský
soud pro lidská práva potvrdil např. v následujících rozhodnutích:
rozsudku ze dne 25. 5. 1993 č. 14307/88 ve věci Kokkinakis proti Řecku, v kterém se mimo jiné
uvádí: „Zatímco náboženská svoboda je zejména věcí svědomí jednotlivce, zahrnuje v sobě také inter alia svobodu
,projevovat (své) náboženství‘. Přinášení svědectví slovem a skutkem je vázáno na existenci náboženského vyznání.
Podle článku 9 se svobodná manifestace svého náboženství neprovádí pouze ve společnosti
jiných lidí „na veřejnosti“ a v kruhu těch, kteří vyznávají stejnou víru, ale lze ji také vykonávat, sám‘
a v soukromí‘; kromě jiného zahrnuje právo pokoušet se přesvědčovat svého bližního, například, vyučováním‘;
v opačném případě by, právo na změnu svého náboženství nebo víry‘, obsažené v článku 9, pravděpodobně zůstalo
mrtvou literou. … Proselytismus, při němž nedochází k trestné činnosti, je základním projevem
náboženské svobody. Snaha obrátit někoho na jinou víru není sama osobě útokem na
svobodu nebo víru druhých nebo zasahováním do jejich práv. “
rozsudku ze dne 22. 11. 2010 č. 302/02 ve věci Moskevští Svědkové Jehovovi proti Rusku, v kterém

se mimo jiné uvádí: „Ačkoli je svoboda vyznání primárně otázkou svědomí jednotlivce, zároveň v sobě
interalia implikuje svobodu „projevovat svou víru“ sám v soukromí nebo ve společnosti
druhých, na veřejnosti a v okruhu těch, které pojí stejná víra.“
Obdobně se k výkonu svobody projevu náboženství nebo víry na veřejnosti a její ochraně vyjádřil i
Ústavní soud, a to např. v následujících rozhodnutích:
nálezu ze dne 29. 11. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 6/02, v kterém Ústavní soud uvedl, že „pojmovým znakem
náboženské svobody je právo každého projevovat svoje náboženské vyznání navenek ,
přirozeně při respektování omezujících kautel stanovených v čl. 16 odst. 4 Listiny… Ústavní soud konstatuje, že
náboženská svoboda není zaručena pouze na úrovni vnitrostátního práva (tedy především citovaných ustanovení Listiny),
nýbrž je rovněž předmětem ochrany mezinárodněprávní (např. čl. 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických
právech a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). V této souvislosti Ústavní soud zdůrazňuje, že
Česká republika je podle čl. 1 odst. 1 Ústavy demokratickým právním státem založeným na úctě k právům a
svobodám člověka a občana. Z uvedeného principu především vyplývá, že Ústavní soud musí vycházet z té vnitrostátní
či mezinárodněprávní úpravy, která poskytuje vyšší standard ochrany základních práv a svobod.“
usnesení ze dne 10. 4. 1998, sp. zn. II ÚS 227/97, v kterém Ústavní soud uvedl, že „zde je proto
třeba zdůraznit, že se jedná o svobodu, která zajišťuje možnost každého projevovat své
náboženství bez zásahu státu. Stát tak není obecně vzato povinen opatřovat vyznavačům nějakého
náboženství pomůcky, místnosti, zařízení. To mu přímo zakazuje čl. 2 odst. 1 Listiny zdůrazňující požadavek
náboženské neutrality státu. Stát je povinen respektovat onen autonomní prostor věřících, do
kterého nebude zasahovat.“
ZÁVĚR
1. Uplatňování obecních tržních řádů na evangelizační činnost svědků Jehovových dům od domu je
nezákonné.
2. Obce jsou zákonem oprávněné regulovat obchodní a hospodářskou činnost na území v její správě
pouze na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, a pouze v mezích, které
jsou opravdu nezbytné a nezasahují do práv a svobod garantovaných právními předpisy vyšší právní
síly.
3. Činnost svědků Jehovových nemá obchodní charakter. Jedná se o náboženskou činnost podle zákona
o církvích č. 3/2002 Sb., v platném znění. Zákon obcím neumožňuje regulovat činnost církví a
náboženských
společností na místní úrovni.
4. Podle čl. 16 odst. 1 a 4 Listiny „Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo
společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
Výkon těchto práv může být omezen [pouze] zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“ Listina je
součástí ústavního pořádku České republiky.
5. Stejné právo je zaručeno čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
(Č. 209/1992 Sb.)
6. Obdobně je toto právo zakotveno v čl. 18 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.
(Č. 120/1976 Sb.)
7. Pokud by někdo (ať už orgán veřejné moci či soukromá osoba) bránil evangelizační činnosti svědků
Jehovových dům od domu (zejména pod pohrůžkou pokut či jiných hrozeb), mohl by se sám dopustit
trestného činu omezování svobody vyznání podle ustanovení § 179 trestního zákoníku. Tohoto
trestného činu se dopustí ten, „kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy a) nutí jiného k účasti na
náboženském úkonu, b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo c) jinému v užívání svobody vyznání jinak
brání“. V případě, že by se takového protiprávního jednání vůči jednotlivci projevujícímu na veřejnosti
své náboženství nebo víru dopouštěla úřední osoba, spáchala by taková osoba též trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby podle ustanovení § 329 trestního zákoníku.
Vypracovali: JUDr. Lubomír Müller, advokát
Mgr. Ladislav Rychtář, advokát

Proti „přesile“ asi těžko něco udělám, nestojí za mnou žádná právní kancelář, proto nebudu
svědkům Jehovovým bránit jejich evangelizační činnosti, nerad bych se totiž podle § 179 trestního
zákoníku dopustil trestného činu, ale přesto upozorňuji přiloženým článkem z novinek z 13. června
na možná rizika!!!!
Šmejdi cpou seniorům předražené hrnce dál. Teď tvrdí, že jsou z církve
S novými taktikami přicházejí obchodníci, pro něž se vžilo označení šmejdi. Ve snaze vnutit
zpravidla seniorům zboží, o které tito lidé nestojí nebo které je předražené, se ohlásí na návštěvu
jako zástupci církve, a když přijdou, začnou nabízet hrnce. Také se snaží s důvěřivci uzavřít obchod
po telefonu.
Za první čtvrtletí letošního roku eviduje organizace Život 90, která se zaměřuje na služby
pro seniory, už 112 podobných nekalých praktik. „Šmejdi vymýšlejí stále nové a nové praktiky,
protože staré už jsou známé,” uvedla Magdaléna Pavlíčková ze Života 90.
Případy se objevily zatím především v Praze, Mladé Boleslavi a v Kladně. Je ale možné, že jde
jenom o zlomek poškozených. Jsou to totiž údaje, které organizace získala s pomocí linky Senior
telefon, která pomáhá starším lidem v těžkých situacích.
Podle Pavlíčkové, která službu Senior telefon vede, se zhruba ve třech čtvrtinách případů
obchodníci vydávali za zástupce „jedné nejmenované registrované církve“.
Ohlásili se jako návštěva z církve
To se stalo třeba paní Věře. Zavolali jí údajně z církve, že by se s ní chtěli sejít a popovídat
si. Když ve sjednaný čas dorazili na místo dva lidé, Věra necítila žádné pochyby. Oba je pustila
dovnitř. Jen za nimi zavřela dveře, tak jí oznámili, že nejsou zástupci církve, ale přišli jí nabídnout
hrnce. Věra po krátkém přesvědčování souhlasila s tím, že hrnce chtít bude. Do dvou dnů se jí pak
ozvala operátorka ze zmiňované firmy. Klientka do telefonu řekla, že ji nabídka zajímá,
a operátorku vyzvala, ať klidně pokračuje. Odsouhlasila tím obsah smlouvy po telefonu.
Operátorka ženu informovala, že během týdne dorazí dva muži, kteří jí zboží přivezou, a ona je
povinna zboží převzít. Žena si pak skutečně pod tlakem dvou mužů nevýhodné zboží převzala,
popsala Pavlíčková.
Přitakáním koupila hrnce za 45 tisíc
Podle Pavlíčkové je pro šmejdy příznačné, že si nevýhodné obchody chtějí pojistit i tak, že
seniorům ještě volají, aby měli jejich souhlas nahraný na telefonu. To je i případ paní Marie, které
volala mladá, sympaticky znějící žena. Po krátkém rozhovoru, kdy se jí vyptala, jak se má a co měla
k obědu, přešla k nabídce zboží za nízkou cenu. Ačkoli Marie pouze přisvědčila, že jí to skutečně
připadá výhodné, operátorka měla nahraný její souhlas, a Marie tak uzavřela smlouvu ke koupi
hrnců za 45 tisíc korun.
Jak se bránit?
Pavlíčková uvedla, že zpravidla volají ženy - operátorky, které si získají důvěru starších lidí
a vnutí jim nevýhodné zboží. Je proto lepší starším lidem připomínat, že i po telefonu uzavřená
smlouva je závazná a že by měli být obezřetní. Upřesnila, že je potřeba také seniorům připomenout
možnost, že do 14 dnů mohou odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu.
„Vždycky když se vám stane něco podobného, je důležité sepsat odstoupení od smlouvy,
a to vždy písemně. Následně ho donést na poštu a schovat si potvrzení o odeslání,“ shrnula další
postup Pavlíčková.
Senioři se přitom mohou obrátit na občanskou poradnu, aby jim se sepsáním odstoupení
pomohla. Protože běží čas, je dobré odstoupení sepsat co nejdříve.
Starším lidem pomáhá Pavlíčková právě přes Senior telefon. Na číslo 800 157 157 se podle
ní mohou obrátit v těžkých situacích, nebo třeba i když se jen cítí osaměle. Za loňský rok službu
využilo 33 441 volajících. Většina z nich volala, protože se cítila sama. Starší lidé se na linku také
obraceli s radami ohledně bydlení a příspěvků. Třetím nejčastějším důvodem pak bylo domácí násilí
a týrání.
bja, Novinky – 13.6. 2017
ing. Milan Ornst – starosta obce

Klub seniorů
Začátkem nového roku 2017 až do poloviny května slavíme u pracovního stolu čtvery
narozeniny a pět svátků. Dá se říci, že máme každou neděli „nohy na trnoži“. Na svátek Josefa, nám
nečekaně přišla zahrát na harmoniku Darina, vystřídala tak Zdeňka. Bylo to něco jiného, než na co
jsme byli zvyklí, ale bylo to pěkné. Dobře jsme se bavili a zpívali až do zavírací doby v hospodě. Za
týden nám opět zahrál Zdeněk na Milanovy narozeniny a zrovna hráli v hospodě turnaj šipkaři
z Hradce Králové s našim týmem. Zdeňkova hra se tak líbila, že si jedna hráčka z hradeckého týmu
nechala zahrát Pivovarští koně a Červenou sukýnku. Zdeněk hrál a my jsme zpívali tak dobře, že jsme
od ní dostali štamprličku.
Když se něco slaví, musí u toho být t aké něco na zub a to se hostinskému panu Milanovi
velice dobře daří. 23.4. uvařil velice dobrý guláš, jako další chod jsme měli řízek se salátem a nakonec
i ovar. Po každé , když má někdo ze členů našeho klubu svátek, nebo narozeniny , tak mu zazpíváme
seniorskou hymnu a musí u toho být i štamprlička. Zdeněk k nám snad rád jezdí, vždy přiveze i
vozembouch a tak to máme jako celou kapelu. Za to bychom mu chtěli poděkovat.
Už 15. Ročník cyklistické projížďky „Tour de Torpedo Kosice“ se jel v neděli 4. června 2017 .
Sraz byl ve 14 hodin před
hospodou Pod Lipami a na
startu se nás sešlo víc než jsme
očekávali. Celkem nás jelo 22 a
dvě děti. Za podmračeného
nebe jsme odjeli z Kosic, kde
jsme měli trochu zdržení,
protože se právě otevírala
hospoda a téměř každý si po
obědě dal jedno pivo. Cestou
nás nepotkali žádné problémy.
V Novém Městě jela část
cyklistů přes statek po
cyklostezce do Staré Vody
a část jela po staré cestě.
Všichni jsme se v 15 hodin
sjeli
před
tamní
hospodou. Jen jsme
dosedli ke stolu spustil se
liják, ale nám už to
nevadilo, jen starosta
obce Libor Morávek,
přiběhl s deštníkem a byl
celý mokrý. Přivítal nás a
dostali jsme od něho pohoštění, řízek s chlebem a okurkou. Seznámil nás se životem obce, s tím jak
občané pomáhají a sami si obec zvelebují. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout celý objekt, kde se
nacházela hospoda a v minulosti škola. Pokud bychom přijeli příště, otevřel by

nám i kostel a umožnil jeho prohlídku. Zdeněk Volejník, náš dlouholetý kamarád, jel s
námi a vezl
s sebou harmoniku i vozembouch a po pohoštění nám zahrál. Zazpívali jsme starostovi, Liborovi
Morávkovi písničku Starovodský kostelíček a na vozembouch mu
přiklepával Pepa Bešík. Potom už
zábava po seniorské hymně jela na plné obrátky. Celá hospoda zpívala a bylo nám dobře. Část našeho
programu vyplnil pan Jindřich Pulman, který vzpomenul na vynálezce jízdního kola, od jehož
předvedení uplynulo již 200 let. Také zarecitoval starou českou poezii a všichni mu za jeho přednes
zatleskali. Naši návštěvu ve Staré Vodě jsme ukončili pěknou písničkou . Domů jsme přijeli v pořádku a
ještě jsme si v Kosicích zazpívali a dali si něco dobrého na zub, protože Zdeněk oslavil šedesátku.
Zazpívali jsme mu písničku Přes dvě vesnice a tím jsme ukončili tento krásný víkendový den.
Václav Rychnovský st.

Myslivecký spolek Cidlina Měník
Událostí roku 2017 by se měla nazvat brigáda mysliveckého spolku 1. Dubna v oboře Kněžičky. Na
sázení stromků se sešel velký počet brigádníků nejenom z našeho spolku, ale přišli na pomoc také
hasiči z Kosic a myslivci z MS Čírka Kosičky. Celkem se
brigády zúčastnilo 67 brigádníků, z toho bylo 38 z našeho
spolku, 4 hasiči z Kosic a 25 z MS Čírka. Celkem jsme
vysázeli
15.000
doubků. Bylo
znát,
že
dlouho
nepršelo, sázeče šly špatně do země a tak to byla skoro
dřina. Dobrá svačinka musela být, aby sa zeči dostali
chuť do další práce. Protože nás bylo hodně bylo ve 13
hodin dosázeno.
Odpoledne 1 .4. 2017 od 16 hodin se konala na naší chatě v Měníku Výroční členská schůze
našeho MS. Sešlo se méně lidí, ale schůze byla dobrá a
netrvala tak dlouho. Po uvítání předsedou MS ing. Milanem
Ornstem, který zhodnotil celý loňský rok naší práce. Dále
přednesl svou zprávu hospodář Jiří Ešner, který nás seznámil
s množstvím slovené zvěře. Za loňský rok bylo sloveno 14
srnců, 10
srn a 15
srnčat, 1
ks dančí zvěře, 18 divočáků, 22 lišek a jeden
jezevec. Z vypuštěných 300 kusů kachen na
rybnících v Kosicích bylo sloveno 320 kusů. Tedy
více jak 100%. MS hospodaří na 2130 ha lesů a
polí. Při sčítání zvěře jsme byli spokojeni jen se
spárkatou zvě ří, které má být v naší honitbě 79
kusů a sčítaných bylo 87 kusů. Drobná zvěř je
stále na úbytku.

O financích má přehled Bohumil Kloz ml. a vede si opravdu skvěle. V pokladně máme přibližně
300.000 Kč. Plán práce na příští rok přečetl ing. Miroslav Válek a nechal program odhlasovat. Mimo
jiné máme příští rok odpracovat 30 brigádnických hodin, každý si má zkontrolovat krmné zařízení a
do 30.4. dát vše do pořádku. V letošním roce koupíme na zazvěření honitby 15 zajíců. Na naše
rybníky v Kosicích vypustíme 400 kačat a 30 jich vypustíme také na rybník u srubu. Ještě máme
v plánu brigádu u Agropodniku na tahání vyběhlice v řepě a nakonec prodej vánočních stromků. Naše
MS se zúčastnilo 20. května 2017 jarmarku v Mlékosrbech, kde prodávali dva druhy guláše.
V loňském roce naši členové odpracovali 1300 brigádnických hodin. Dále byly k nahlédnutí čtyři
myslivecké kroniky o dění v našem spolku, o práci kolem chaty, o honech a mnoha jiných akcích. Přes
všechny akce naše členská základna stárne, průměrný věk členů je 62 let.
Před začátkem schůze byla podávána výborná svíčková, dobré pivo a přípitek po schůzi, která
skončila v 18 hodin. Někteří byli po brigádě dosti unaveni a tak odešli dříve domů, ale jádro spolku
ještě zůstalo posedět.
8. dubna 2017 jsme se sešli na sázení stromků na našem políčku kolem chaty v Měníku. Sázeli
jsme tříleté smrčky. Před sázením se musela vysekat křovinořezem tráva a kolem sázených stromků
také. Brigády se zúčastnilo 14 myslivců. Na svačinku byly výborné jitrničky a další dobroty.
Na okresní soutěži tříčlenných družstev ve střelbě na asfaltové terče se naše družstvo
umístilo na druhém místě ve složení: Bohumil Kloz ml., Bohumil Kloz st. a Miloš Ornst. Soutěž se
konala na střelnici v Radostově. Na okresním přeboru v loveckém kulovém čtyřboji 17.6. 2017, který
se konal na střelnici v Třebši byl ing. Milan Ornst čtvrtý.
27. května byla na naše rybníky v Kosicích vypuštěna kačata a pár jsme jich vypustili také na
rybník u srubu.
Na schůzi 12. května dostávali členové MS za 200 Kč tašku dobrých klobás, a kdo chtěl, mohl
si koupit za 260 Kč fotoknihu o práci našeho spolku, kterou sestavil Jaroslav Halda z Barchova.
Na podzim byl během honu ulovena bachyně a později jsme zjistili, že měla selata, která
náhodou přežila zimu v Mlékosrbech na Račanech. Štěstí měl Silva Paško, který čtyři selata ulovil.
Pod záštitou OÚ Kosice
a Mlékosrby a MS se konala 6.
června procházka pro děti i
dospělé do Luhů, kde se podél
cesty
sbíraly
odpadky.
V luhách bylo pro děti
připraveno občerstvení a
soutěže.
V pátek 16. června se
pro naše myslivce konaly střelby na asfaltové terče v oboře Kněžičky. V letošním roce se zúčastnilo 20
myslivců i s hosty. Že to umí, dokázal svým vítězstvím Miloš Ornst. O občerstvení se postaral Libor
Morávek, který dokázal při střelbě i obsluhovat. Měl připravený guláš, vepřové maso, řízky i jiné
dobroty.
Václav Rychnovský st.

Závody hasičů
17.6.2017 se odehrály tradiční závody hasičských družstev o
Pohár starosty obce Kosice a
Stavoka cup. Bohužel počasí nebylo již několik dnů před závody ideální, protože se ochladilo a i
dešťové srážky z horšovaly naše obavy , jaké vyjde počasí na sobotu . Počasí nás nakonec alespoň
částečně vzalo na milost. Bylo chladno, ale alespoň nepr šelo. I přes ne příliš ideální počasí se do
závodů přihlásilo až překvapivě hodně družstev. Přihlásilo se celkem 11 družstev mužů a 5 družstev
žen. V ženské části jsme bohužel zastoupení neměli, ale v soutěži mužů jsme měli dokonce dvě
družst va. Běžela se dvě kola. Nakonec v části, kde jsme měli zastoupení , skončilo naše družstvo jako
druhé. První místo obsadilo družstvo Humburk.
Počasí nám v letošním roce příliš nepřálo, ale
nakonec vše proběhlo bez větších komplikací. Tak za rok snad za le pšího počasí nashledanou.

Čarodějnice
Neděle 30. dubna patřila tradičně dětem a příznivcům pálení ohňů. Rej čarodějů a čarodějnic
začal na hřišti u obecní hospody cca v 17 hodin, kdy se sešli maskovaní i nemaskovaní čarodějové a
čarodějky a společně oslavili poslední dubnový den.
Magický je ale hlavně večer a noc z 30. dubna na 1. května. Podle starých pověstí se v tuto
noc zlé síly dostávají mezi lidi v podobě čarodějnic, které létají na svých košťatech a přinášejí lidem
smůlu a neštěstí. Proto se v okolí vesnic zapalují velké ohně, aby lidé čarodějnicím ukázali, kdo na
zemi vládne. Tato tradice se u nás svědomitě udržuje dodnes a každoročně tak po celé zemi hoří
v podvečer tisíce větších i menších ohňů.
A tak i u nás v Kosicích jsme zlou moc vyháněli pomocí ohně, který se v 19 hodin rozhořel
v areálu Šutrák. Program na návsi ale začal mnohem dřív. Malé čarodějky a čarodějové pobíhali na
hřišti a střídali se na atrakcích. Potom dostali od hasičů důležitý úkol, ozdobit májku. O krásnou
vysokou máj se postarali hasiči pod vedením Michala Kružíka, zdobení pomocí fáborků pak pečlivě
organizoval Máťa Donát. Děti májku nazdobily a hasiči ji slavnostně vyzdvihli. Po celý měsíc nám tak
zdobí náves.
Odchod na Šutrák nám zpestřila místní kapela Kosičanka, která zahrála známé písničky
nejdříve před obecní hospodou a pak i v průvodu a u ohně. Všichni jsme byli překvapeni, kolik
nadšenců se dalo dohromady a jak krásně secvičili hudební vystoupení. Patří jim velká pochvala.
Po příchodu k ohni byla na vatru připevněna čarodějnice, kterou vyrobily Deniska Bučková a
Míša s Terkou Klozovy a Václav Bareš pak oheň zapálil. Povětrnostní podmínky byly příznivé, kouř
se nesl západním směrem, ale vesnice nakonec nebyla před kouřem ušetřena, nízký tlak držel kouř
z malých soukromých ohňů u země a tak při návratu do vsi byla celá ulice od Šutráku až k návsi
zahalena do dýmu.
V obecní hospodě byla panem hostinským připravena kýta a klobásy, pro děti připravili
hasiči párky k opečení a tak se všichni mohli občerstvit a užít si zbytek večera v doprovodu naší nové
kapely.
Všem, kteří se podíleli na přípravách, sboru SDH Kosice a obecnímu zastupitelstvu děkujeme
za příjemně strávený den.
Kamila Homolová

Vítání občánků
Již tradiční vítání občánků proběhlo 14. června na sále obecní hospody. Vlastnímu
vítání předcházely pečlivé přípravy – objednání zlatých přívěsků se znakem obce, objednávka
květin a občerstvení, výroba a tisk pamětních listů, jmenovek a přílohy do obecní kroniky,
nákup plyšáků.
Ať je příprava sebedokonalejší, najde se většinou něco, co nám plány hatí. Letos,
stejně jako před třemi lety, před vlastním vítáním, nás překvapila potopa na sále. Obřad byl
naplánován na sedmnáctou hodinu a ještě v patnáct hodin bylo na sále po kotníky vody. Díky
několika dobrovolníkům se nám podařilo kalamitu eliminovat a většina účastníků akce
problém nezaregistrovala.
Letos jsme vítali všechny děti, které se narodily od 22. 8. 2014, to se narodila Natálka Ortová,
do 1. 1. 2017, kdy se narodil Albert Lukáč, jedná se o děti, jejichž rodiče bydlí v Kosicích a
ještě jsme je u nás nevítali. Mezi ně patří i Sofie Čerenkova, která je sice starší, ale její cesta
do naší evidence byla složitější.
Jsme rádi, že jsme mohli mezi občany obce Kosice přivítat všechny pozvané děti, a to Sofii
Čerenkovu,
Natálii
Ortovou,
Martina a Jakuba Homolovi,
Evelínu
Šandovou,
Davida
Kloučka, Šimona Maxu, Johanu
Málkovou a Alberta Lukáče, že si
všichni rodiče našli čas a své děti
přivedli.
Děkujeme
i
všem
ostatním, zejména prarodičům, že
se s námi přišli podělit o radost ze
života.
Začátek vítání nám zpestřilo
vystoupení dětí z naší mateřské
školky. Všem se moc líbilo a
všichni ocenili, co všechno se děti
tak v útlém věku dokáží naučit. Dík patří jim, ale i paní ředitelce a učitelce ze školky, které
vystoupení s dětmi připravily.
Celý podvečer moderovala naše knihovnice Mgr. Irena Brzková. To, aby bylo vše na památku
zaznamenáno se postaral MUDr. Vladimír Brzek a Pavel Košťál, kteří nenechali své
fotoaparáty vychladnout.
Hlavní slovo měl starosta obce, který mimo jiné připomněl, že „ si musíme uvědomit jednu
důležitou okolnost – naše děti jsou odrazem svých rodičů a svého okolí, v němž žijí.
Nezapomínejme tedy na to a snažme se všichni, aby naše děti žily v čistém, klidném a
pohodovém prostředí. Přispějme my všichni, ale hlavně vy – rodiče, k tomu, aby vaše děti žily
v lásce a rodinné pohodě a aby byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí a svým
spoluobčanům“.
Po projevu byly rodiče vyzváni k převzetí upomínkových dárků a podpisu do obecní
kroniky.
Na závěr odpoledne poděkoval starosta všem za účast, dětem a učitelkám z mateřské
školy za vystoupení, hostinskému za přípravu sálu a občerstvení a v neposlední řadě Mgr.
Ireně Brzkové za vydatnou pomoc a podporu. Všem popřál mnoho zdraví a pohodu, radost z
každého dne a hezké odpoledne.
Pak následovalo tradiční skupinové fotografování, po něm jsme ještě chvíli poseděli a
pak se, doufám spokojeni, rozešli do svých domovů.
Ing.Milan Ornst – starosta obce

DC No Score Kosice
V květnu skončila šipkařská sezóna 2016/2017, která pro náš tým byla velmi úspěšná.
V podzimní části jsme s 13 výhrami z 15 zápasů obsadili v průběžném pořadí první místo, a se stejným
výsledkem, tzn. 13 výher z 15 zápasů jsme v jarní části potvrdili naší dobrou formu. S náskokem 6
bodů jsme obsadi li první místo III. ligy Králové hradeckého kraje. Týmové složení zůstalo stejné, tzn.
Václav Bareš, Jiří Homola, Jan Kružík, Marie Pošepná a Vladimír Brzek. Navíc se nám povedlo získat na
hostování pro jarní část posilu z extraligy, Jiřího Patočku z Bydžovské Lhotky. Vítězství v týmové
soutěži nám zajistilo přímý postup do II. ligy a umožnilo účast na mistrovství české republiky, které se
konalo v Králíkách u Nového Bydžova 27. - 28.5. Na této akci se sešly a mohl y poměřit síly nejlepší
týmy jednotlivých ligových soutěží z celé republiky. Zde jsme se bohužel nedokázali dostat do dobré
formy a účast jsme ukončili již v základní skupině. Náladu nám zvedlo oficiální vyhlášení výsledků
ligových soutěží 15.6. v Hradci K rálové v restauraci U Letců. Zde jsme obdrželi pohár vítězů III. ligy a
navíc se zde konal závěrečný open - air turnaj. Nyní nás čeká letní přestávka a příprava na sezónu
2017/2018, která se rozběhne v září. Čeká n ás II. liga a noví soupeři, ale doufáme, že se s touto výzvu
dokážeme poprat a navázat na naše letošní úspěchy.
MDDr.V.Brzek

Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet
Knihovna během prázdnin zavřena v termínu: 19.7.2017 – 24.8.2017

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

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
29.7. 2017 Vrzáňovy Kosice 10. ročník
Dětský den – termín bude upřesněn
28.10. 2017 – KPM Kosice – autokrosové závody

10. ročník – Vrzáňovy Kosice
Sobota 29. 7. 2017 od 13 hodin

Program :
13:00 hod.

PODKOVĚNKA - řídí Vladimír Novák
sólisté Jára a Ruda Mikuškovicovi

14:15 hod.

HARMONIE 1872 KOLÍN - řídí Petr Stříška
sólisté Petra Perná a Ladislav Klouček

15:30 hod.

DOMAŽLIČANKA - řídí Jan Mleziva
sólisté Monika Kreuzová, Tereza Jurníková
a Josef Kupilík

16:45 hod.

VESELKA - řídí Ladislav Kubeš
sólisté Ivana Ročková, Blanka Tůmová,
Milan Černohouz a Radek Žalud

18:00 hod.

MORAVANKA kapelníka Jana Slabáka
sólisté Ivana Slabáková, Daniela Magálová
a Břetislav Osička

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

