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21. 7. 2018 Kosi na vsi

28. 7. 2018 Vrzánovy Kosice

obec@kosice.cz

Léto máme za sebou a před sebou podzim. V říjnu nás
čekají volby do zastupitelstev obcí. Uvnitř časopisu
v článku pana starosty ing. Milana Ornsta si budete moci
přečíst souhrn jeho působení v čele obce. V denní praxi, kdy
v obci žijeme, se zdá, že se vcelku nic neděje. Až si přečtete
počet akcí, dotací a množství financí, které se podařilo
zastupitelstvu pro obec získat, je to až překvapivé. Od
návštěvníků naší obce slýchávám, že je naše obec moc hezká
a upravená. A množství akcí, které pořádáme nám mn ohdy
závidí i lidé z města. Proto bych chtěl za zastupitelstvo
obce panu starostovi poděkovat za jeho práci a popřát mu
hodně spokojenosti v jeho dalším životě. Ale aby z toho
nevyšel tak lacino, musím ho upozornit, že se na něj nové
zastupitelstvo jistě b ude mnohdy obracet o jeho názor, nebo
radu. Tak ještě jednou, děkujeme pane starosto.
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16. 7. 2018 zasedání č. 39
Volba ověřovatelů zápisu: Libor Dašek, Jiří Homola
Volba zapisovatele: Mgr. Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe a obcí Kosice. Na základě smlouvy
mezi Povodím Labe a obcí Kosice z roku 2002 byl vypracován geometrický plán s vyznačením
kanalizačních výpustí a všech kanalizačních součástí protínající či ležící na pozemcích ve vlastnictví
Povodí Labe. Za zřízení věcného břemene bude zaplacen jednorázový poplatek.
Usnesení: schváleno
Žádost ředitelky MŠ Kosice o proplacení asistentky v MŠ Kosice na dobu od září 2018 do
prosince 2018, na překlenutí období bez dotace. Po přezkoumání okolností a možností poskytování
dotace na asistentku doporučuje zastupitelstvo povýšit dotaci na provoz MŠ o částku potřebnou na
proplacení asistentky.
Usnesení: schváleno
Opravy v MŠ Kosice. Vzhledem k výši rozpočtu na výměnu obložení ve školce zastupitelstvo
navrhuje zahrnout do rozpočtu obce na rok 2019.
Usnesení: schváleno
Dotace na zachování provozu prodejen potravin v obcích. Myšlenka Královéhradeckého kraje
na zřízení dotačního titulu na zachování provozu prodejen potravin v obcích. Obec bude o dotaci
žádat, pokud bude minimálně 90 %.
Usnesení: schváleno
Rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení: schváleno
Připomínky zastupitelů
Vrzáňovy Kosice - seznámení zastupitelů s programem, průběhem příprav, součinností s SDH Kosice a
Mlékosrby – projednáno občerstvení, parkování, pořadatelská činnost, …
Komunální volby 2018 – vše potřebné k podání kandidátky zajištěno, bude podáno na městský úřad
Chlumec nad Cidlinou do pátku 20. července
Usnesení: bere na vědomí.

27. 8. 2018 zasedání č. 40
Volba ověřovatelů zápisu: Václav Bareš, Jiří Homola
Volba zapisovatele: Mgr. Ernest Kúr
Usnesení: schváleno
Opětovné posouzení vypsání záměru na prodej pozemku p. č. 421/61. Větší část pozemku
zahrnuta v územním plánu na zastavění a pozemku p. č. 441/10 o výměře 89 m2 v k. ú. Kosice.
Usnesení: schváleno
Rozpočtové opatření č.5.
Usnesení: schváleno
Darovací smlouva na pokrytí hudební produkce 11. ročníku hudebního festivalu Vrzáňovy
Kosice. Souhlas s podpisem smlouvy s firmou AKORD leasing, spol. s r.o. na částku 104.000,- Kč.
Usnesení: schváleno
Připomínky zastupitelů
Oslavy sta let samostatného Československa – proběhnou v naší obci 28. 10.
Účast hasičů s novou cisternou na oslavách letošního kulatého výročí založení republiky v Nepolisech
– 29. 9. 2018
Usnesení: bere na vědomí.
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Zprávy z obce
Starosta končí
Na zastupitelstvu obce číslo 30 dne 20. 8. 2018 jsem oznámil, že z osobních a rodinných důvodů
v komunálních volbách v roce 2018 již nebudu kandidovat do zastupitelstva obce. Od té doby jsem se
na každém zastupitelstvu obce snažil dát dohromady kandidáty do zastupitelstva nového. Nechtěl jsem
to nechat jen tak plynout a tzv. při svém odchodu z funkce se na to vykašlat. Sice do zastupitelstva obce
může kandidovat každý bezúhonný občan Kosic, ale riziko, že nevznikne kandidátka žádná, jsem
nechtěl podstoupit. Kandidátka vznikla, volby se připravují a já přeji novým zastupitelům úspěch v práci
v následujícím volebním období.
Během tří volebních období, ve kterých jsem strávil ve funkci starosty obce, jsem se mnohé
naučil, zažil, seznámil se s mnoha lidmi. Odcházím s pocitem, že jsem se snažil pro obec a občany Kosic
udělat vždy to nejlepší. Mnohé jsme vykonali, ale také zbylo pro nové zastupitelstvo mnoho nekončící
práce. Nikdy jsem na své funkci nelpěl a měl jsem i období, že bych ihned skončil, pak se dostavil i třeba
drobný úspěch, a to mě zase trochu nakoplo. Mezi občany jsem objevil spoustu poctivých a obětavých
lidí, ale bohužel i řadu lidí, kteří se tváří jinak, než myslí.
Když jsem obec v roce 2006 převzal, bylo na účtu u obce 1. 900. 000 Kč a úvěr ve výši
10. 000.000 Kč. I přesto, co jsme pořídili a vybudovali, odevzdám obec s částkou 11 miliónů korun na
účtech a se splaceným úvěrem.
O tom, že jsme na úřadě jenom neseděli a snažili jsme se něco vykonat, svědčí výčet toho, co
se nám snad podařilo:
- kompletní oprava hřbitovní kaple včetně instalace zvonu Izák, který byl odlit ve světoznámé
firmě v Brodku u Přerova. Kaple i zvon byly řádně vysvěceny. Rovněž jsme zlikvidovali
nevzhledné túje a vybudovali chodník ze zámkové dlažby, vyměnili jsme i poruchovou pumpu
- kompletní rekonstrukce venkovního kulturního zařízení na návsi včetně parketu a zavedení
vody a napojení objektu na kanalizaci, rekonstrukce chodníku od návsi k Hatlově hospodě
- kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu a obecní hospody – výměna oken a dveří,
výměna vrat do hasičské zbrojnice, zateplení střechy a celé budovy, rekonstrukce kanceláří
obecního úřadu, knihovny, včetně výměny nábytku, rekonstrukce schodiště na obecní úřad
- zajištění prominutí vázací doby na prodej obecních bytů a zajištění prodeje pěti z nich
- výměna obecního rozhlasu za bezdrátový, výměna sirény
- instalace nového dětského hřiště u obecní hospody a u mateřské školy
- instalace zastávky cyklotrasy včetně pergoly u obecního úřadu
- výsadba parčíku u autokrosového závodiště, ozelenění bývalé cesty u píseckých lesíků a bývalé
cesty nad Obešlovou zahradou
- úprava vjezdu do obce od Kosiček včetně osázení vzrostlými duby
- nákup pozemků v bývalém areálu JZD včetně nákupu plechové haly na uskladnění obecního
materiálu
- nákup drobných mechanizačních prostředků na údržbu obce a veřejných prostranství – rideru,
motorové pily, křovinořezů, plotostřihu, motorového fukaru na úklid listí atd.
- pořízení Czech Pointu včetně programového a počítačového vybavení kanceláře účetní,
starosty, místostarosty a knihovny
- výpomoc při zpracování digitalizace katastrálního území Kosice
- zhotovení a schválení Územního plánu obce
- vypracování Povodňového plánu obce
- zhotovení strategického plánu obce
- zajištění voleb prezidenta ČR v roce 2013 a 2018, voleb do Poslanecké sněmovny a Parlamentu
ČR v letech 2010, 2013, 2017, voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2008 a 2014, voleb do
zastupitelstva kraje v letech 2008, 2012 a 2016, voleb do zastupitelstva obce v letech 2010,
2014 a 2018 a voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 a 2014
- vypracování kompletní dokumentace týkající se bezpečnosti a požární ochrany obce
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v mateřské škole došlo k výměně oken, ke kompletní rekonstrukci záchodů a sociálního
zařízení, výměně dlažby v šatně a na chodbách, nákupu nových stolů a židlí včetně
kancelářských stolů, výměně oplocení zahrady mateřské školy, rekonstrukci topení
došlo k napojení kanalizace Bydžovské Lhotky a Kosiček na naši čističku odpadních vod včetně
její intenzifikace
zhotovení asfaltové silnice v lokalitě Za tenisem a na Nové Pazderně včetně zhotovení či
dokončení inženýrských sítí
nákup osobního vozidla Renault Master pro SDH a nové velkoobjemové cisterny Tatra 815,
prodej staré Tatry 148
zorganizování a zajištění řádného průběhu oslav 700 stého výročí obce Kosice
zahájení a každoroční pokračování festivalu Vrzáňovy Kosice
zahájení a každoroční pokračování akce Rozsvěcení vánočního stromu
obnova tradice Vítání občánků a jeho uskutečnění v roce 2007, 2010, 2014 a 2017
zorganizování a uskutečnění tří ročníků akce Čistý les
zorganizování a každoroční pokračování silvestrovské akce – Pochod k Moraně do Luhů
vylepšení tradice pálení čarodějnic – pochod s dechovou hudbou včetně posezení v obecní
hospodě
podstatné rozšíření čtvrtletníku Kosický Zpravodaj
výměna a podstatné zvýšení počtu nádob na tříděný odpad – plasty, papír, sklo, kovové obaly
smluvní zajištění kontejnerů na bioodpad
výměna svozové firmy na likvidaci komunálního odpadu – odchod od Technických služeb
města Nový Bydžov k firmě Assa Lodín, nyní FCC Česká republika

Během naší práce se nám podařilo získat i řadu dotací, abychom co nejvíce pošetřili obecní rozpočet.
Kolikrát jsme vzhledem k tomu, že bylo možné na ledacos získat dotační peníze, realizovali některé
akce, které by jinak přednost nedostali.
Tady uvádím peníze získané pro zlepšení našeho rozpočtu z cizích zdrojů:
- sponzorský dar na opravu hřbitovní kaple ve výši 500.000,- Kč
- dotace na rekonstrukci venkovního kulturního zařízení vy výši 599.045,-Kč
- dotace na zhotovení územního plánu ve výši 284.320,-Kč
- dotace na výstavbu asfaltové silnice na Nové Pazderně ve výši 600.000,-Kč
- dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 1.069.480,-Kč
- dotace na materiálové a programové pořízení Czech Pointu ve výši 74.657,-Kč
- sponzorsky se nám podařilo krýt náklady kapel 11 ročníků Vrzáňových Kosic ve výši 1.006.928,Kč
- dotace na rekonstrukci obecního úřadu a obecní hospody ve výši 1.670.366,-Kč
- dotace na pořízení velkoobjemové cisterny Tatra 815 ve výši 6.749.430,-Kč
- dotace na nákup párty stanů, pivních setů, projektoru, mobilního WC ve výši 126.707,-Kč
- dotace na intenzifikaci ČOV ve výši 1.202.290,-Kč
- dotace na výsadbu parčíku u závodiště a biokoridoru u píseckých lesíků ve výši 367.000,-Kč
- opakovaná dotace na dovybavení dobrovolných hasičů v celkové výši 246.521,-Kč
- dotace na vybavení obecní knihovny ve výši 24.000,-Kč
- dotace na úroky z úvěru ve výši 787.956,-Kč
- dotace na projektovou dokumentaci na oddělenou kanalizaci ve výši 569.000,-Kč
- dotace na výstavbu hřiště u obecní hospody a u mateřské školky ve výši 391.590,-Kč
- dotace na výstavbu cyklozastávky s pergolou u hospody ve výši 230.710,-Kč
Celkem se nám tedy podařilo z různých dotačních titulů a od sponzorů získat částku 16.500.000,-Kč.
Tady bych chtěl podotknout, mít více času, nebo kdyby byl starosta pro svoji funkci uvolněn, dalo by
se sehnat určitě mnohem více.
Během své práce jsme měli spoustu nápadů a plánů. Některé skončily ve stadiu úvah, na
některé jsou vypracovány projekty a u některých projektů je vdáno stavební povolení.
Co by bylo v nejbližším, či delším období dobré, dle mého, vykonat:
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předně se pustit do akce „Dokončení oddělení hlavního řádu splaškové kanalizace od dešťové,
jedná se o hlavní řád po páteřní silnici od sídla Stavoky z Pazderny až k Mlýnské Bystřici
provést rekonstrukci asfaltové silnice na Pazderně směr Dola
rekonstruovat protipožární nádrž a asfaltové hřiště na návsi
začít s rekonstrukcí chodníků v obci a opravit uličku „Na husáku“
dokončit rekonstrukci laviček „Na Kruhu“
dokončit oplocení a zpevnění plochy ve sběrném dvoře
pokud bude kladně vyřízena žádost na výstavbu nové hasičské zbrojnice, tak realizovat
zbourání budovy mezi obecním úřadem a školkou a na tomto místě vystavět novou zbrojnici
vystavět chodník v oblasti „Za kovárnou“
nechat vypracovat územní studii a začít s přípravou výstavby inženýrských sítí pro rodinnou
výstavbu na severozápadní straně obce – za bývalou truhlárnou
vyřešit neuspokojivý stav lokality na sběr tříděného odpadu vedle prodejny Hruška

Vzhledem k tomu, že jsem ve vedení obce pracoval 12 let, musím podotknout – není to
jednoduché. Ve výčtu úkolů na příští období a ve výčtu vykonané práce nikdo nevidí každodenní práci
spojenou s narůstající administrativou na obecním úřadě. Je spousta činností, které nedovolují
zastupitelstvu a vedení obce vykonat mnoho dobrých plánů. Další překážkou je dost často i fakt, že je
vypsán dotační titul na něco, co není pro obec prioritou, ale je škoda nabízených peněz nevyužít. Dal ším
problémem je administrativní a časová náročnost všech projektů.
Překážkou v práci jsou i nesmyslná výběrová řízení, nejlépe od jedné koruny, aby byly nadřízené
orgány spokojené. Vše prodlužují a obec vystavují riziku, že udělá nějakou procesní chybu, za kterou
ponese následky. Je tu doba, že vypíšete výběrové řízení a nepřihlásí se vám nikdo nebo jen ten největší
lempl, který nemá práci. Proč nemůže starosta dát práci domácím firmám bez zbytečné administrativy,
když on má ten největší zájem, aby obecní kapsa byla co nejvíce pošetřena a nebyla prázdná. Tady
děkuji všem firmám, které pro obec odvedly kus dobré práce.
To, že hospodaření obce je pod dozorem, svědčí každoroční povinný audit prováděný kontrolním
oddělením krajského úřadu. Ctí nás fakt, že za období mého fungování kontroloři neshledali žádné
závažné chyby a nedostatky. To samozřejmě svědčí o dobré práci účetní.
Děkuji všem zastupitelům, účetní, všem zaměstnancům obce, ale i lidem, kteří sice nebyli členy
zastupitelstva, ale byli vždy ochotni pomoci. Dík patří zejména členům SDH. Děkuji za technickou a
materiální výpomoc od Stavoky Kosice a.s. V naší činnosti jsme využívali i ochotu sousedních obcí
pomáhat organizovat v naší obci větší akce, tady bych rád zmínil SDH z Mlékosrb. Škoda, že spolupráce
se svazkem obcí Společná Cidlina či nyní Pocidlinsko nebyla dle mých představ, zde jsme si moc nesedli.
Děkuji volební komisi, která pracovala vždy ochotně a samostatně, odváděla poctivou práci, své
výsledky odvážela v rekordních časech a vždy bez chyby. Jen chyba státu, že za svou práci nebyla
náležitě honorovaná.
Novému starostovi, místostarostovi a účetní, ale i všem zastupitelům přeji mnoho elánu do práce,
pevné nervy a co největší jednotnost v názorech. Přeji jim samé spokojené občany a ochotu
spoluobčanů pomoci dobré věci, aby bylo co nejméně lidí, kteří si budou na něco stěžovat. Začátky
budou určitě těžké, ale když si zastupitelstvo dobře rozdělí práci, tak se dílo bude dařit.
Všem spoluobčanům přeji dobrého starostu, místostarostu a schopné zastupitele, abychom žili
v obci spokojených občanů.

Ing. Milan Ornst – toho času starosta obce
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Pozvánka k volbám

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutí č.85/2018 ze dne 23. května 2018 dle § 3 odst.
1 zákona č. 491/2001 Sb. volby do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou ve dnech 5. října od 14.00
hodin do 22.00 hodin a 6. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin i v naší obci v kanceláři obecního úřadu.
Tímto zvu všechny naše voliče, aby přišli dát svůj hlas kandidátům do zastupitelstva, lidem,
kteří budou příští čtyři roky rozhodovat o dění v obci. Nezapomeňte, že při příchodu do volební
místnosti jste povinni prokázat svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem či
cestovním pasem České republiky. Bez platného průkazu vám hlasování nebude umožněno.
Každý volič má právo před hlasováním upravit hlasovací lístek dle své svobodné vůle. V
našem případě zakřížkováním vybraných kandidátů.
Letos musím zkritizovat tisk hlasovacích lístků. Nevím, proč nebyly vytištěny na výšku, když
máme pouze sedm kandidátů. Takhle budeme hlasovací lístky číst dost těžko, aby si vzal volič lupu!!!
Proto níže uvádím hlasovací lístek ve zvětšené podobě.
Vyzývám naše spoluobčany, přijďte volit a prokažte svoji vůli.

ing. Milan Ornst
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Klub seniorů

A už je to zase tady, svátek má Milan, a tak jsme ho oslavili dobrou klobáskou s hořčicí,
okurčičkou a křenem, kterou nám připravil pan hostinský, a jako přílohu jsme měli chleba z pekárny
v Měníku. Prostě bylo to moc dobré i s přípitkem, před kterým jsme si zazpívali seniorskou hymnu a
popřáli Milanovi hodně štěstí a zdraví.
V neděli 24. června jsme slavili v hospodě v klubu seniorů půlkulaté narozeniny Oty Vondrouše.
V lokále jsme měli vystavený prapor seniorů a Ota dostal dárek od klubu s přánim hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody. Každý mu poblahopřál a po přípitku mu Zdeněk Volejník zahrál „Pod našima okn y“,
kdy ke konci se zpívá seniorská hymna. Tentokrát vozembouch osiřel v koutě, protože Pepa Bešík, který
na něj hraje byl mimo Kosice. Písniček, které jsme si s harmonikou zazpívali bylo opět hodně, například:
Pivovarští koně, Já už to políčko nedoorám, Čtyři páry bílých koní, Když jsem šel od Vás a mnoho jiných.
Takovou dobrotu, jakou nám připravil Ota jsme ještě neměli – grilované kuřecí paličky, křidýlka a velkou
zeleninovou oblohu. Každý si velmi pochutnal. Rozcházeli jsme se s dobrou náladou a plným bříškem.
V neděli 29. července sedíme v poklidu venku u stolu před hospodou a vidíme Zdeňka
Volejníka, jak veze na kole Máňu (vozembouch) s harmonikou. Rychle jsme přemýšleli, co se děje a
Zdeněk nám to hned vysvětlil. Měl v pátek narozeniny. Po přípitku jsme mu popřáli hodně zdraví a
zazpívali si „Pod našima okny“ a pan hostinský nám přinesl velký řízek s bramborovým salátem. Potom
už se zpívalo, že se to rozléhalo po celé návsi, protože jsme seděli venku. Také si k nám přisedl ing.
Václav Bareš a než si odvezl Pepu Bešíka na karty, tak nám zmizely účtenky s čárkami s pivem, protože
se o ně postaral. Zdeněk nám zahrál opět naše staré známé písničky jako: Teče potůček bublavý,
Alenku, Ta slepička kropenatá a mnoho jiných. Tak jsme se tento večer krásně pobavili.
Senioři si letos povídali o zelenině, která letos trpěla suchem, ale kdo měl dostatek vody a
zaléval měl pěknou i cibuli Globo, která váží až ¾ kg, také má Jirka Novák, o rajčatech ani nemluvě, těch
měl každý dostatek. Papriky nám přinesl ukázat Milan
Lauer, každá vážila až půl kilogramu. Cuket i dýní
Hokaido bylo dost a urodilo se dost i ovoce. Švestek

bylo tolik, že to ke konci zrání ani nikdo
netrhal. Jablka jsou vlivem sucha malá a
výkup za ně dává málo peněz, tak je nikdo ani
netrhá.
Svátek Otakara proběhl velice dobře, protože opět přijel Zdeněk Volejník s harmonikou a
zpívali jsme o sto šest. Po přípitku jsme dostali dobrý gulášek s chlebem. Jirka Novák přinesl
nakládané kozí rohy a Milan okurky máčáky, které se hned snědli. Naše parta seniorů se dovede
dobře bavit, tak ať nám to ještě dlouho vydrží.
Václav Rychnovský st.
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Myslivecký spolek Cidlina

Myslivecký spolek ještě v polovině června vypustil sto kačat na rybník u písáku. Na schůzi
mysliveckého spolku v Měníku jsme se domluvili na termínech brigád pro Agropodnik. Také jsme
naplánovali termíny honů na kachny a drobnou zvěř. Jako každý rok, tak i letos js me se pětkrát sešli na
tahání vyběhlice v řepných lánech a práce nám šla i přes velká vedra. Vždy se sešlo do d ost myslivců.
První hon na kachny se konal 1. září od 14 hodin. Sraz byl na cestě k písáku. Na tento hon se
sešlo 31 lovců, z toho bylo 13 hos tů, čtyři honci a šest psů. Bylo deštivé odpoledne, ale myslivcům to
nevadilo. Po obsazení celého rybníka jsme si mysleli, že se kachny zvednou, budou létat a točit se nad
rybníkem. Byl to omyl, i když jeden honec jezdil s loďkou po rybníku a naháněl kachn y do jednoho
kouta, tak se kachny nebály a jen přelétaly o kousek dál. Proto jsme zde střelili jen pět kachen. Nakonec
hospodář rozhodl, že opustíme jednu stranu rybníka, aby se mohli střílet nízko letící kachny bez
nebezpeční poranění někoho z myslivců. To se nám také trochu povedlo a na výřadu bylo 56 kusů
kachen (31 kačerů a 25 kachen). Měli jsme i občerstvení a každý si mohl dát nealkoholické pivo, nebo
limonádu. Na večer byl každý pozván na mysliveckou chatu v Měníku, kde jsme měli pohoštění. Podáva l
se dobrý gulášek, pivo, káva i zákusky a večer jsme měli grilovaná kuřátka. Vše bylo velmi dobré o
vaření se postaral kuchař pan Hladík a o grilování Silvestr Paško. Byla jen škoda, že se nás večer sešlo
méně jen asi kolem 35 hostů, snad příště to bude l epší.
Myslivci se také sešli v Kosicích v úterý 4. září odpoledne. U domu našeho dlouholetého člena
Silvestra Paška jsme postavili svatební bránu, protože vdával dceru Lenku. V Kosicích bývá zvykem,
když rodiče vdávají dceru, nebo žení syna, staví se brá na. Jsou to dva smrčky, které se očistí od kůry a
vršky koruny se ozdobí barevnými pentličkami. Smrky se většinou přiváží ke sloupkům u vrat a mezi ně
se pověsí nápis „Mnoho štěstí novomanželům“. To se nám podařilo a po postavení brány jsme byli
pozváni na veselé posezení u Pašků doma. Ve svatební den chodí myslivci, jak je zvykem, střílet, když
nevěsta vycház í z domu. Na tuto akci jsme se sešli 8. září a stříleli jak na střelnici, potom jsme opět byli
bohatě pohoštěni.
Odpoledne 8. září se konal druhý ho n na kachny. Opět jsme měli sraz na cestě k rybníkům,
tentokrát v 16 hodin. Za pěkného počasí se sešlo už méně lovců, jen 23, z toho bylo sedm hostů a dva
honci se psy. Kachny opět nelétali, a tak se lovilo jen z jedné strany rybníka. Celkem bylo na výřadu 71
kusů kachen (31 kačerů a 40 kachen). Ještě před nástupem na hon si mohl každý dát nějakou dobrotu,
kterou nám poslala nevěsta – mnohokrát děkujeme.
Václav Rychnovský st.

Pyrocar 2018
17.-18.8 se Přibyslav proměnila v centrum všech hasičů. Na dvoudenní setkání hasičských
automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyrocar 2018, které se konalo od pátku do nedělního
rána na přibyslavském letišti, dorazilo přes 400 kusů
techniky. Na požární automobily se přijelo
podívat 40 000 lidí! Z toho bylo přesně 325 cisteren sborů dobrovolných hasičů. Přihlášeno bylo 352,
leč některé musely zůstat ve svých obcích a městech kvůli aktuálním hrozícím požárům z
důvodů
sucha.
Další vysta vené vozy byly historické a své tzv. vlajkové lodě současných výrobních programů
přivezly české a zahraniční automobilky. Také naše technika se této akce již opakovaně zúčastnila a
reprezentovala naší obec. Společně s námi také vyrazili kamarádi z SDH Mlék osrby a jejich historická
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technika. Přehlídku v sobotu před polednem slavnostně zahájilo houkání sirén. Starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter uvítal ministra vnitra. Přítomni byli hejtman Kraje
Vysočina a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
- oba nad Pyrocarem měli osobní
patronát. Zvon Pyrocaru 2018 z rukou Karla Richtera převzal starosta města Přibyslav. Ozn
ámil, že
originální doklad o Přibyslavi jako tradičním centru českých hasičů bude trvale uložen na radnici.
Bohužel, v odpoledních hodinách se právě na Pyrocaru zastavilo srdce starosty Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, jeho životní funkce se přes ok amžitou pomoc záchranářů nepodařilo obnovit a
Karel Richter zemřel.
Libor Dašek
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Kultura v obci
Kosi na vsi
Dne 21.7.2018 se uskutečnil již druhý ročník festivalu Kosi na Vsi. Festival, který vznikl v létě r. 2017 z myšlenky několika přátel a zároveň kosických sousedů. Přátel, kterým přišlo trošku líto, že krásně opravené pódium na návsi se využívá jenom jednou do roka. Ano, všem dobře známý festival Vrzáňovy Kosice je kulturní
akce, která má rozhodně výborné renomé široko daleko, ale zaměřuje se především na dechovou hudbu. Tím
je dáno i to, že z pochopitelných důvodů neoslovuje mladší generaci. Proč tedy neudělat něco i pro jiné věkové kategorie? Vize tedy byla v ideálním případě celý program nového festivalu Kosi na Vsi zatraktivnit pro
mladé rodiny s těmi nejmenšími.
První ročník festivalu Kosi na Vsi, který se uskutečnil zkraje srpna 2017, navštívil velice zajímavý počet diváků
i přes to, že příprava festivalu od prvotní myšlenky trvala pouze několik dní. Je třeba ale říci, že konání této
události dodalo pořadatelům tolik potřebný náboj k tomu dále v celé věci pokračovat.
Druhý ročník, který se konal letos 21. července přivedl do Kosic skoro třikrát tolik návštěvníků než ročník první
(cca 800 diváků). Festival se i více umělecky rozkročil a zaměřil na děti. Snaha byla taková, připravit nejen
kvalitní hudební vystoupení, ale zapojit do festivalu divadlo a výtvarné dílny. Že se to snad podařilo bylo vidět
nejen na spokojených a šťastných dětech, ale i rodičích příjemně překvapených novou kulturní akcí s takovýmto zaměřením.
Z hudebních kapel se zúčastnily - folkový písničkář Vinc z Kutné Hory, hudební legenda Lešek Semelka (toho
času žijící se svou manželkou Alenou nedaleko od Kosic), chlumecká kapela Alchymie, místní kosická kapela
KP58 a hvězdná, dnes velmi populární, Olga Lounová. Je třeba říci, že Olga při svém skvělém vystoupení předala velmi pozitvní energii všem dobře naladěným divákům a pořádně to v Kosicích rozjela! Potěšila také
mnoho fanoušků svou vstřícností a laskavostí při autogramiádě, kdy ještě dlouho po půlnoci do posledního
človíčka rozdávala usměv a své podpisy s věnováním.
Pro děti připravil kreativní malířskou dílničku jeden v současnosti z nejvýznamnějších českých mladých vytvarných umělců - MgA. Marek Číhal. Skromný člověk, kterého náš festival v Kosicích velice nadchl. Díla tohoto výtvarníka jsou zastoupena nejen ve sbírkách Národní galerie v Praze, ale též v galeriích v Berlíně,
Pekingu a New Yorku. Jeho díla je možno naleznout i v soukromých sbírkách mnoha významných osobností
po celém světě.
Děti, na našem festivalu zastoupeny v nebývale velkém počtu, také velmi ocenily nejen výtvarnou část programu, ale i pěvecká soutěž a divadelní představení mělo velký úspěch. Kdy u pěvecké soutěže bylo milé až
dojemné sledovat, jak se nejmenší účastníci snaží zaujmout svým zpěvem odbornou porotu v čele s předsedou Leškem Semelkou. Divadelní část se dětem také velice líbila, kdy představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký
bylo spojeno s dílničkou na výrobu divadelních loutek. Za tuto část programu patří dík divadelníkům z pražské
Divadelní fakulty Akademie múzických umění a Rendovi Vitvarovi, jejich uměleckému vedoucímu, který má v
Kosicích své rodné kořeny v č.p. 96.
Velmi úspěšná atrakce mezi dětmi byla také dětská lanovka, kterou připravili naši hasiči z Kosic. A co hodně
oceňovali nejmenší a z pohledu edukačního skvělá záležitost - “Nemocnice pro medvídky”, kterou bezchybně
připravili medičky a medici z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Každý z dospělých účastníků se též mohl v případě zájmu projet autem na elektrický pohon - VW eGolf. O
půlnoci se pak oficiální část programu ukončila ohňostrojem, nad kterým z bezpečnostních důvodů bděla
nová hasičská Tatra kosických hasičů.
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Celý festival se nesl ve velmi pozitvní a upřímně radostné náladě a bylo slyšet velmi kladné hodnocení lidí,
návštěvníků, z blízkého i dalekého okolí. Za blízké okolí se dá považovat region Východních Čech a z toho
dalekého je třeba vzpomenout delegaci děvčat ze Slovenska, která přijela až z Košic. Kosice a Košice, proč ne!
Věříme, že většině chutnalo pivo i celkově občerstvení. Pivo nám uvařili v Chlumci n. C. v rodinném pivovaru
u Vacků a bylo velmi vytříbené chuti!
Rádi bychom na tomto místě poděkovali partnerům celé akce - v prvé řadě Obci Kosice a především jejímu
starostovi Ing. Milanu Ornstovi, díky jehož podpoře a pochopení by festival nikdy nevznikl. Další velký dík
patří Liboru Daškovi, který věnoval velké množství svého volného času a energie do konání tohoto kulturního
podniku. A také Pavel Košťál nikdy neřekl ne a vždy rád a nezištně pomohl. Stejně tak musíme vyslovit
poděkování klukům SDH Kosice a Mlékosrby, jež vždy s přípravou rádi pomohli.
Byli bychom rádi, aby se do budoucích let podařilo udržet a ještě zvyšovat kvalitativní úroveň celého festivalu.
Nicméně ale při dodržení relativně nízké hladině ceny vstupného, aby byl festival dostupný všem příjmovým
skupinám a především mladým rodinám s dětmi. Ono totiž např. hudební kapely, které jsou dnes jenom
trochu známé stojí řádově několik desítek tisíc korun za koncert. Je proto potřeba i finančních mecenášů a
lidí, kteří jsou schopni a ochotni kulturu podporovat. Tento ročník nebyl financován z žádných
státních/evropských dotací, ale přispělo na něj finančně několik hlavních sponzorů. Velké poděkování patří
především Ing. Václavu Barešovi a také členům kapely KP58, kteří finančně festival velmi výrazně podpořili.
Jedná se o Ing. Ladislava Ornsta, Ing. Petra Vrzáně a Ing. Jana Lochmana. Všem vřelý dík!
Pokud se nám zadaří zrealizovat i v příštím roce 2019 třetí ročník festivalu Kosi na Vsi, tak bych už teď chtěl
poděkovat všem občanům obce Kosice za jejich toleranci a shovívavost, jelikož letos zábava končila až dalece
po půlnoci. Do budoucna budeme moc rádi třeba i za případnou návštěvu tohoto letního programu u nás v
obci, na který letos přijelo sice velké množství přespolních, ale v místních návštěvnicích jsou přeci jenom
zatím určité rezervy. A proč se jednou, dvakrát za rok nesetkat soused se sousedem a trochu si spolu
nepopovídat a pobavit se.
Za pořadatele festivalu Kosi na Vsi
Martin Klouček
Kosice č.p. 153
fotogalerie: www.kosinavsi.cz
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Ohlédnutí za 11. ročníkem festivalu „Vrzáňovy Kosice“
Letos, dne 28. července 2018, se již po jedenácté uskutečnil v jedinečném prostředí návse
zalesněné lipami festival dechových hudeb s tradičním názvem Vrzáňovy Kosice. Bývalo zvykem, že o
něm vždy psal starosta Ing. Milan Ornst. Protože ale tento ročník byl z více důvodů zlomový, dovolím
si výjimečně pár řádek, jako spolupořadatel, napsat já.
Zlom takříkajíc veřejný, nebo veřejně známý spočívá v tom, že v letošním roce končí svůj
mandát současné zastupitelstvo a z říjnových voleb vzejde nové. Viditelnou změnou bude střídání
starostů, neboť současný chtěl již tuto funkci předat. A tak mu i na tomto místě musím poděkovat za
podporu a vcelku hladký průběh všech ročníků, který dost výrazně zviditelnil ob ec v umělecké branži.
Budu si přát, abychom i s novým starostou v čele obměněného zastupitelstva zvládli další ročník
festivalu stejně úspěšně, pokud bude mít obec zájem v této aktivitě pokračovat.
Zlom takříkajíc neveřejný, neboť to není všem známo, spočívá v ekonomice celého festivalu.
Když jsem se od 2. ročníku ujal organizace a rozšířil jej co do počtu účinkujících na současných 5
kapel, financování bylo vcelku snadné. Tehdy jsem řídil asociaci firem provozujících herní průmysl a
tyto firmy musely ze zákona, namísto daňového odvodu, platit tzv. odvody na veřejně prospěšné
účely. Jedním z nich byl i účel kulturní, a proto mně stačilo požádat jednoho kamaráda, který věnoval
sponzorsky 150 tis. Kč a program, včetně občerstvení, dárků účinkujícím, zvukaře a pořadatelské
služby byl zajištěn. Zdá se to skoro neskutečné, ale za posledních 10 ročníků festivalu jsem takto do
obce zvnějšku získal pro kulturu cca 1,5 mil. Kč. Díky tomu jsem chtěl ce lá léta zachovat pro
návštěvníky festivalu vstupné jako dobrovolné. Bohužel, od roku 2012 ministr Kalousek prosadil
změnu těchto odvodů s nasměrováním do státního rozpočtu ve formě daňového odvodu. Od té
chvíle začaly těžkosti, protože tento zdroj zmizel a já jsem se už musel s každým rokem obracet na
stále více firem a zdroje získávat po menších částkách. Nikdy jsem ale neoslovil místní firmy a
setrvával na principu, že zdroje je třeba donést zvenku. Definitivně tento pramen vyschnul před
dvěma roky, kdy jsem herní průmysl a tuto asociaci opustil. Naposledy jsem „neřešil“ ek onomiku a
dal prostor zejména místním kapelám v pořadí Podkověnka, Májovanka, Bydžovská Vysočanka a
Skleněnka. Závěr festivalu by vždy měl být ve znamění nějaké hvězdy. Proto jsem se zkraje roku na
jednom společenském setkání Československého ústavu zahraničního domluvil s Felixem Slováčkem
(oba jsme členy ČSÚZ) na vystoupení u nás s dechoou kapelou. Sám Felix doporučil Žadovjáky, s nimiž
hraje několik skladeb a společné vystoupení bylo na světě. Věřím, že byli přítomní posluchači
spokojeni. A tak jsem se tímto delším úvodem dostal k jádru. Příští ročník bude zlomový v tom, že jej
budeme muset postavit na nějakých reálných ekonomických základech. Program chci omezit na 4
kapely, budeme muset zavést rozumné vstupné, do rozpočtu budou muset přispět prodejci a
pořadatelská služba musí být zaplacena. Žádná takováto akce si na sebe nevydělá , ale musíme se
k tomu alespoň pokusit přiblížit a na menší deficit určitě nějaký sponzoring seženeme. Pokud vím, tak
všichni zúčastnění, včetně obce, to dělají nikoli pro zisk, ale pro to, aby obec žila. Musí to však do
budoucna dávat i ekonomický smysl, a proto nás čeká s novým zastupitelstvem určitě nejedna debata
na toto téma. Osobně jsem na to připraven a věřím, že se to podaří. V opačném případě dáme nohy
na stůl a svět se také nezboří.
Petr Vrzáň
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Recepty
Podzim máme tady a s chladnějším počasím měníme i náš jídelníček. Pomalu se blíží čas, kdy
nakládáme zelí do soudků, abychom ho za pár týdnů mohli ochutnat a byli překvapeni jako každý rok,
jaká dobrota nám v tom soudku uzrála. A tak, než nám to zelíčko uzraje můžeme zkusit uvařit něco
z čerstvého zelí.

Závitky z červeného zelí
Suroviny: 50 g červené čočky, 1 hlávka červeného zelí, 1 houska, 50 g špeku, 600 g míchaného
mletého masa, sůl, pepř, sladká mletá paprika, 4 lžíce rajčatového protlaku, 1 mrkev, 1 cibule,
2 stroužky česneku, 600 ml vývaru, 2 lžíce balzamikového octa, 2 lžíce sádla, mléko
Postup:
Krok 1: Čočku uvařte podle návodu. Ze zelí oddělte 12 listů a vařte je asi 5 minut v osolené vodě. Pak
je propláchněte studenou vodou a nechte okapat. Housku nakrájejte nadrobno a namočte v trošce
mléka. Na kostičky nakrájený špek opečte.
Krok 2: V míse smíchejte vyždímanou housku, čočku, špek, vejce a mleté maso. Osolte, opepřete,
dochuťte paprikou a přidejte 2 lžíce rajského protlaku.
Krok 3: Troubu předehřejte na 220 °C. Dejte vždy na 2 zelné listy hromádku masové směsi, zatočte a
pevně svažte provázkem. Mrkev nastrouhejte a cibuli a česnek nakrájejte najemno.
Krok 4: Závitky poskládejte do sádlem vymazaného pekáčku. Přidejte mrkev, cibuli, česnek a zbylý
rajský protlak. Podlejte vývarem, přiklopte a pečte v troubě asi 40 minut. Závitky vyjměte a udržujte
je teplé. Výpek osolte, opepřete a přidejte balsamicový ocet. Krátce povařte, přeceďte a omáčkou
přelijte závitky.
Tip: Závitky budou skvěle chutnat s bramborovou kaší nebo šťouchanými bramborami.

Zelné závitky s masem a rýží
Na zelí: 1 hlávka bílého zelí, sůl
Na náplň: 300 g uvařené rýže, 500 g míchaného mletého masa, 4 lžíce rajčatového protlaku, 1 cibule,
1 lžička mleté sladké papriky, sůl a pepř
Na pečení: 3 lžíce rostlinného oleje, voda
Postup:
Krok 1: Větší zelnou hlávku zbavte horních zavadlých listů a vykrojte z ní spodní část košťálu. V
osolené vodě ji zcela ponořenou vařte asi 20 minut, dokud listy nezměknou. Pak hlávku vyndejte,
nechte chvíli zchladnout a rozdělte na listy. Z těch vykrájejte spodní tuhou část košťálu.
Krok 2: Zatímco se zelí vaří, přichystejte si náplň. Tu připravíte jednoduše smícháním všech
uvedených ingrediencí. Pak vezměte list, do horní části (bez díry po vykrojeném řapíku) doprostřed
dejte asi lžíci náplně a vytvarujte ji do tvaru válečku. Přes náplň přehněte horní kousek listu, pak i oba
boky zeleného listu, abyste tak náplň v podstatě uzavřeli. Teď už stačí závitek zcela dorolovat.
Krok 3: Srolované závitky klaďte klidně těsně vedle sebe do většího pekáče, z uvedeného množství
masa jich bude asi 60. Troubu zapněte na 180 stupňů Celsia. Závitky podlijte asi 5 mm vody, přidejte
pár lžic oleje a pečte asi 30 minut dozlatova.
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Křehká, jemná bábovka s polevou
(Na pečení použijte větší formu na bábovku)
Suroviny: 5 ks vajec, 200 g pískového cukru, 0.5 lžičky jedlé
sody – zarovnané, 1 špetka soli, 200 ml mléka, 250 g
rozpuštěného, vychladlého másla, 350 g polohrubé mouky,
8 ks malin - obalených v hladké mouce, 2 lžíce hrubé mouky
na vysypání formy
Na polevu: 180 g moučkového cukru, 5 ks malin, 1 lžíce
horké vody, 1 lžička rozehřátého ztuženého tuku - nebo
másla
Na vymazání: 1 lžíce tuku

Postup: větší formu na bábovku vymažte tukem a vysypte moukou. Mouku a jedlou sodu prosejte do
misky. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlého krému. Postupně vmíchejte mléko a rozpuštěné máslo
spolu s prosetou moukou. Z bílků a špetky soli vyšlehejte tuhý sníh a spolu s malinami zlehka vmíchejte
do těsta. Těsto nalijte do vysypané formy a pečte v troubě předehřáté na 170 °C přibližně 45 minut. Na
první polovinu pečení bábovku přikryjte alobalem. Zda je bábovka upečená vyzkoušejte pomocí špejle.
Každá trouba peče jinak a pečení může trvat i déle.
Poleva: do misky prosejte cukr, přidejte horkou vodu, rozehřátý tuk a vše důkladně vymíchejte.
Nakonec přidejte rozmačkané maliny a ještě promíchejte. Je-li poleva řídká, přidejte trochu cukru.
Upečenou, vychladlou bábovku přelijte polevou.

Posvícenské koláčky
Suroviny: 150 ml mléko, 1 špetka sole, 42 g droždí, 70 g
cukr krupice, 250 g hladká mouka, 250 g polohrubá mouka,
3 ks žloutek, 125 g máslo, sádlo 1,5 lžíce 50 ml hnědý rum,
70 ml smetana ke šlehání, 1 lžička citronová kůra
Náplň dle chuti - tvarohovou, povidlovou, makovou,
ořechovou, marmeládu, jablečný džem
Na drobenku a dohotovení: 150 g máslo, 100 g polohrubá
mouka, 100 g moučkový cukr, 80 g oříšky Drcené, 3 ks
žloutek
Postup: z mouky, droždí, lžíce cukru, dvou lžic mouky necháme vzejít kvásek. Do mísy vysypeme zbylou
mouku, přidáme žloutky, cukr, máslo se sádlem, smetanu, sůl, kůru, rum. Přilijeme kvásek,
vypracujeme těsto a necháme vykynout. Pak ho rozválíme, rozkrájíme na čtverečky, přidáme náplně,
zabalíme a necháme 10 - 15 minut kynout. Pak koláčky obalíme ve směsi žloutků s 50 g másla a pak v
oříškové drobence (smíchané ze zbylých přísad). Pečeme na plechu s pečicím papírem v předehřáté
troubě asi 20 - 25 minut (dle velikosti koláčků).

Babičiny výborné koláče
Suroviny: 40 dkg mouka (hladká), 1 tuk (100%), 1 ks zakysaná smetana, rum, cukr, 1 ks vejce, máslo,
povidla
Postup: Tuk si nastrouháme a ingredience spojíme v těsto (mouka, tuk, zakysaná smetana), které
necháme přes noc odpočinout. Druhý den rozválíme na plát, ten rozkrájíme na čtverečky a plníme
libovolnou nádivkou. Koláčky poté potřeme vejcem a dáme upéct. Po upečení potíráme směsí rumu a
másla a pocukrujeme, nejlépe chutnají druhý den.
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Oznámení, otevírací doby
Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet

Pošta Kosičky
Po
Út
St
Čt
Pá

7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 10,30
7,30 - 10,30

Prodejna Hruška Kosice

13,30 - 17,00
13,30 - 16,00
13,30 - 15,30
13,30 - 15,00

Po
Út
St
Čt
Pá
So

6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
7,00 – 10,30

Obecní hospoda Pod Lipami - otevírací doba
Letní období 1.7. - 31.8.
Po 16:00 - 21:00
Út Zavřeno
St 16:00 - 21:00
Čt 16:00 - 21:00
Pá 16:00 - 22:00
So 15:00 - 22:00
Ne 15:00 - 21:00

Zimní období 1.9. - 30.6.
Po 17:00 - 21:00
Út Zavřeno
St 17:00 - 21:00
Čt Zavřeno
Pá 17:00 - 22:00
So 16:00 - 22:00
Ne 16:00 - 21:00

POZVÁNKA
na 28. října na odpolední nedělní posezení v obecní
hospodě spojené s oslavou 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Program
- sraz na obecní návsi ve 14.00 hodin
- sázení lípy na počest 100. výročí vzniku samostatného Československa
- odhalení pamětního kamene připomínající oslavy 700. výročí Kosic
- položení věnce k pomníku obětem 1. světové války
- posezení v obecní hospodě
Srdečně zve starosta obce Kosice – ing. Milan Ornst

Kosický zpravodaj 3/2018

23
Co nás čeká

13.10.2018 – živá hudba na sále obecní hospody
27.10.2018 – závody v autokrosu
1.12.2018 – 11. ročník rozsvěcení vánočního stromu
7.12.2018 od 17:00 hodin mikulášská zábava pro děti snávštěvou čerta a Mikuláše,
od 20:00 hodin pokračovánímikulášskou zábavou pro dospělé
Sběru bioodpadu v Kosicích.
Před bránou do bývalého areálu Agropodniku Humburky (u betonového seníku) je umístěn
kontejner na ukládání bioodpadu, pro níže uvedené složky:
- posekaná tráva, listí, větvičky
- plevele, zbytky ovoce, zeleniny
- piliny, hobliny, kůra .
Žádáme občany, aby zde neodkládali komunální odpad ani jiné odpady, než k jakým je
kontejner určen. Dále ž ádáme, aby k nakládání s odpady rostlinného původu využívali
výhradně tento kontejner a nezakládali skládky na místech, která k tomu ne

jsou určena.

Děkujeme.
Sběr použitých jedlých tuků a olejů.
Nově zavádí obec Kosice sběr jedlých tuků a olejů použitých v potravinářství. Oleje a tuky
použité při smažení a fritování je potřeba slít do

uzavíratelných PET lahví. Nevylévejte je do

záchodů a výlevek. Odneste je do sběrného dvora. Zde bude vyčleněna "žlutá" popelnice, do
které použitý olej v PET lahvích můžete uložit.
Motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných
látek, apod. jsou sváženy v rámci svozů "NEBEZPEČNÉHO ODPADU" 2 x ročně, vždy na
jaře a na podzim.

6.10.2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu
Svozový automobil bude přistaven od 8:40 do 8:55 hodin u
obecního úřadu.

