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28.11.2018 oslavy 100. výročí založení Československé republiky

Rok se sešel s rokem a čas největších svátků – svátků Vánoc, klepe na
dveře. Kolotoč nakupování, úklidu, pečení se roztáčí, i když si
každoročně slibujeme, že tentokrát to nebudeme přehánět a užijeme si
hlavně klidu a chvil strávených s rodinou.
Vánoce pro každého z nás symbolizují něco trochu jiného. Někteří
naplňují jejich původní smysl – oslavu narození Božího syna a dodržují
církevní zvyky, které se k němu pojí. Jiným připomíná potřebu rodinné
soudržnosti a lásky, snahy udělat radost těm, na k teré mnohdy nezbývá
tolik času, kolik bychom si přáli. Všichni společně se ale snažíme vytvořit
atmosféru plnou vůně, chutí a krásných okamžiků.
Aniž bychom se hlouběji zamýšleli nad smyslem tradic, kterými se řídíme,
vytahujeme ze zásuvek vánoční ozdoby, hvězdy, řetězy, věšíme jmelí a
díváme se do teplého světla svíček na vánočním stromku.
Všem, ať už dodržujete vánoční zvyky tak, nebo onak, všem občanům
Kosice přejeme příjemné a klidné prožití adventu i Vánočních svátků a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Zastupitelstvo obce Kosice
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Zprávy z obce
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.

Hlasy

Navrhující Politická

příjmení, jméno, tituly

věk

strana

příslušnost

Pořadí

abs.

v%

zvolení

číslo
1

Za obec krásnější

2

Kúr Ernest Mgr.

46

NK

BEZPP

151

22,6

1

1

Za obec krásnější

4

Dašek Libor

47

NK

BEZPP

110

16,46

2

1

Za obec krásnější

1

Brzek Vladimír MUDr. Ph.D.

56

NK

BEZPP

71

10,62

3

1

Za obec krásnější

3

Bareš Václav

37

NK

BEZPP

97

14,52

4

1

Za obec krásnější

5

Homola Jiří

37

NK

BEZPP

90

13,47

5

1

Za obec krásnější

6

Klouček Martin Bc.

35

NK

BEZPP

74

11,07

6

1

Za obec krásnější

7

Vondrouš Otakar Ing.

65

NK

BEZPP

75

11,22

7

Zastupitelstvo obce Kosice
Starosta:

Mgr. Ernest Kúr

Zástupce Starosty: Libor Dašek
Členové
zastupitelstva:

Václav Bareš
MUDr. Vladimír Brzek, PhD.
Jiří Homola
Bc. Martin Klouček
Ing. Jiří Vondrouš

Kontrolní výbor: Mudr. Vladimír Brzek, PhD.
Bc. Martin Klouček
Ing. Jiří Vondrouš
Finanční výbor:

Jiří Homola (předseda)
Ing. Milan Ornst
Václav Bareš
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Poděkování nového starosty obce Kosice.

Vážení spoluobčané,
ve volbách do obecního zastupitelstva obce Kosice jsem se ucházel o vaše hlasy, společně s
dalšími 6 kandidáty. Výsledky "lidového referenda" 5. a 6. října 2018 určily pořadí, tak jak si to
obyvatelé žijící v naší obci přejí. Výsledky voleb reflektují urči tý názor společnosti a mohou tak
být určitým indikátorem pro kandidáty, kteří se ucházejí o pozici ve vedení obce. Starostu ze
svých řad volí nově zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Ve středu 31. října 2018 jsem byl zvolen na ust avujícím zasedání obecního zastupitelstva obce
Kosice starostou na další volební období. Za tuto důvěru bych chtěl kolegům, kteří mě zvolili
poděkovat. Největší poděkování však patří občanům, kteří mi dali hlas v komunálních volbách,
opravdu si velmi vážím jejich projevené podpory a důvěry.
Členem zastupitelstva obce Kosice jsem se stal už v roce 1998 a 2002. V roce 2006 jsem se stal
místostarostou, po boku starosty M. Ornsta. Spolu s dalšími zastupiteli jsme se podíleli na
vedení obce dvanáct let. Dvanáct let se člověk snažil pracovat, jak nejlépe umí, snažil se vždy
každému vyhovět prací pro obec a obyvatele obce, v pracovních dnech v týdnu, o víkendech,
po večerech.
Za dobu ve funkci místostarosty jsem získal obrovské množství zkušeností. Pro neuvolněného
starostu ("starostování dělá po práci") je na obci naší velikosti obrovské množství práce, vždyť
třeba agendu ověřování podpisů a listin provádí náš obecní úřad jako jeden z mála v okolí.
Chod obce je “chod složitého mechanismu“, který se nedá stihnout v pouhých třech hodinách
týdně (úřední dny pondělí a středa). Obecními záležitostmi se vedení obce musí zabývat
prakticky denně. Povinnosti i sebemenší obce jsou skoro stejné jako povinnosti krajského
města. To vše se musí "zastat".
Na rozhodnutí kandidovat na funkci starosty měli zásadní vliv dvě okolnosti. Pragmaticky jsem
došel k názoru, že ve vedení obce by měl být člověk se zkušenostmi s vedením obce kvůli
udržení kontinuity rozvoje obce. Rozhodně to neznamená, že bych se cítil nepostradatelný, to
rozhodně ne, ale osobní zkušenost (před 12 lety jsme s Milanem Ornstem začínali na OÚ Kosice
ve funkcích starosty a místostarosty, jako naprostí nováčci) byla taková, že seznámení a
zapracování trvalo skoro celé volební období.
Dalším velmi důležitým argumentem byl volební výsledek. Po sečtení hlasů, a po sestavení
pořadí kandidátů podle získaných hlasů bylo mou povinností se ucházet o funkci starosty a
pokračovat v nastolené cestě. Jak zmiňuji výše, podpora obyvatel mne velmi příjemně
překvapila.
Hlavním cílem mého působení ve funkci bude práce úřadu pro občany, na nových projektech
s maximální mírou využití dotačních prostředků, údržba obecního majetku, naslouchání
podmětů občanů vedoucích ku prospěchu a zvelebování obce a samozřejmě činnost místní
samosprávy v podobě vyřizování úředních záležitostí občanů.
Tak jak je v názvu strany, za kterou jsme společně kandidovali v komunálních volbách "Za obec
krásnější", tak bych chtěl společně s ostatními kolegy pracovat.
Nakonec bych chtěl všem našim občanům popřát pev né zdraví a spokojený život, nejen v
nastávajícím roce 2019.
Mgr. Ernest Kúr
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Klub seniorů

V září jsou narozeniny a svátek má Václav. Nejdříve jsme slavily narozeniny , a tak pan hostinský
Martin v neděli 23.9.2018 přinesl na stůl dobrou tlačenku, když ještě před tím jsme si dali po
štamprličce a zazpívali si seniorskou hymnu, která neodmyslitelně k takovému aktu patří. Zdeněk
Volejník si přivezl vozembouch a hlavně har moniku, na kterou vykouzlí všechny známé písničky, které
tak rádi zpíváme. Zdeněk umí všechny písničky a všechny také zahraje. Pepa Bešík si zase vzal do ruky
vozembouch a šlo mu to jako vždy výborně, jsou se Zdeňkem sehraná dvojka. Potom jsme celý večer
zpívali různé písničky i myslivecké, jako: Už troubějí na horách jeleni, Šly panenky silnicí, Mysliveček
vyšel z lesa na cestičku, a ještě jsme si vzpomněli i na vojnu kdy se při každém vojenském pochodu
zpívala písnička: Na tu svatů, Katerinu, Katerinsk ů nedělu. Večer probíhal v pohodě a celá společnost
se hezky bavila. Za týden se slavil opožděný svátek Václava. Po přípitku a seniorské hymně jsme dostali
na talíř klobásy, dlouhé, jak se říká, od Šumavy k Tatrám. Byly výborné a každý si pochutnal. Zdeněk
hrál jak z partesu, a tak jsem si zase zazpívali a neděle se opět krásně vydařila s písničkami: Já jsem
malý kominíček, šupsajda, Včera jsem byl u muziky a písničku od babického kapelníka – Zobi? Alenku.
Nakonec jsme dostali i štamprličku od šipkaře Václava Bareše. Proto jsme mu zazpívali písničku, kterou
jim složil Zdeněk Volejník na vítězství v šipkách: Sálava nám, sláva nám, my jsme kluci Kosičáci, sláva
nám, sláva nám, my jsme kluci Kosové. Tak skončil opět jeden hezký večer u nás v hospodě. Za týden
7.10.2018 měla být poklidná neděle, ale nebyla, protože do hospody přišel Josef Šimák a přinesl novinu,
že je dědečkem. Tak jsem zapili jeho vnučku Lenku.
Václav Rychnovský st.

MS Cidlina - Měník
V září se konají lovy kachen a my na ně chodíme na rybník písník u Třesic. Náš 3. hon se konal
15. září od 8 hodin. U6 je nás zase méně, jen 19 lovců, z toho dva hosté a dva honci se psy. Starosti to
dělá hospodáři MS, protože kachny zase nelétají, nemají potřebu. Mají nasypané obilí, nakrmí se a jen
tak si v klidu jezdí po písníku a nevadí jim ani loďka, která by je měla přimět k létání. Sloveno bylo 41
kusů, z toho 24 kačerů a 17 kachen. Psi nosí kachny z vody jen tak od poloviny písníku, ostatní bere
z vody kormidelník loďky a ukládá je do ni. Hon proběhl bez závad. K dalšímu honu jsme se sešli opět
v 8 hodin 22. září. V autech přijelo 17 lovců, z toho 3 hosté, 4 honci a dva psi. Po obsazení písníku se
pár kachen zvedlo a létalo, ale ta
střelba nám moc nejde. Uloveno
bylo 59 kusů, 30 kačerů a 29
kachen.
Týden před posledním honem
při dosekávání kukuřice u vsi bylo
spatřeno pět divočáků, ale protože
bylo málo myslivců, kteří by je šli
lovit, tak si v klidu odběhli pryč. Za
chvilku se objevil jeden v řepce u
Rošky a dokonce se ho podařilo
hospodáři Jirkovi střelit. Avšak co se
nestalo, divočák vstal a snažil se
utéct. To se mu ale nepovedlo,
protože přispěchal ještě Bohouš
Kloz st. a společně ještě dali pět ran, než padl. Přibližná váha tohoto kusu byla asi 60 kg.

Kosický zpravodaj 4/2018
Týden před posledním honem při
dosekávání kukuřice u vsi bylo
spatřeno pět divočáků, ale protože
bylo málo myslivců, kteří by je šli lovit,
tak si v klidu odběhli pryč. Za chvilku se
objevil jeden v řepce u Rošky a
dokonce se ho podařilo hospodáři
Jirkovi střelit. Avšak co se nestalo,
divočák vstal a snažil se utéct. To se
mu ale nepovedlo, protože přispěchal
ještě Bohouš Kloz st. a společně ještě
dali pět ran, než padl. Přibližná váha
tohoto kusu byla asi 60 kg.
4. října 2018 zemřel náš člen MS pan
Jaroslav Vítek, ve věku 83 let. MS se sním rozloučil položením věnce k jeho rakvi.
Na pozvání MS přijelo 27. října do našeho revíru 14 sokolníků s kamarády. Sebou si přivezli 8
orlů, tři jestřáby a tři káňata Harisova. Lov se jim zdařil, prot ože na výřadu byly dva kusy srnčí zvěře a
7 kusů zajíců, což se nám zdálo hodně, protože v přírodě nejsou zajíci skoro vidět. Večer Silva Paško
griloval prasátko a k tomu bylo i dobré pivo, a tak nebylo co řešit. Celý večer bylo veselo, i když se nás
sešlo méně, ale byly tam s námi i naše ženy.
Na pátém honu 29. září se už
na písníku sešlo jen 13 myslivců a tři
honci se dvěma psy. Ač se střílelo, jak
to šlo, slovilo se jen 25 kusů, z toho
13 kačerů a 12 kachen. Překvapením
pro nás bylo, že kousek od nás n a poli
sedělo více jak 25 kusů hus Nilských,
které se ale pro jejich hájení nemohli
lovit. Po výřadu poslal hospodář už
podruhé kachnu těm členům, kteří
nemohou chodit na lov.
První náš hon na drobnou zvěř
a divočáky se konal 3. listopadu 2018
a sraz byl v 8 hodin na naší
myslivecké chatě v Měníku. Opět nás mnoho nepřišlo, jen 19 myslivců, z toho jeden host, dva honci a
tři psi. Po dobré gulášové polévce a nástupu jsme na voze odjeli na lov kachen, které se nakonec
nepodařilo slovit. Asi 50 kusů odlétlo, ale přesto se podařilo slovit 31 kusů z toho 11 kačerů a 20 kachen.
Potom jsme odjeli na Kvočnu, kde bylo v týdnu vidět několik bažantů, ale když jsme tam přijeli ulovili
jsme jen jednoho. Po svačině, ke které jsme měli sekanou s houskou jsme odjeli na Rač ana do
Mlékosrb, kde jsme si mysleli, že by mohl být nějaký divočák. Bohužel tam žádný nebyl, jen u vesnice
jsme vyplašili 5 kohoutů. Ale žádná sláva to nebyla, jen jeden se slovil, jeden křídlovaný utekl, jeden se
nenašel a ten poslední někam zmizel. Stře lbu slyšela liška, která se tam ukrývala, ale bez úhony utekla
po asfaltové cestě do vesnice. Naše další zastávka byla v lese za konírnou v Měníku, ale ani tam žádný
divočák nebyl. Náš jediný host ulovil lišku a tím byl ukončen náš hon. Na chatě nás překva pil náš pan
kuchař Hladík, který nám naservíroval grilované plátky, hranolky a velkou zeleninovou oblohu, a to vše
jsme zapili pivem ještě od Silvestra Paška. Večer byl opravdu veselý a naplánovali jsme už řezání a
prodej vánočních stromků, který bude 1., 8. a 16. prosince.
Také stojí za zmínku, že myslivci stavěli bránu u Pašků a stříleli, když nevěsta odjížděla na obřad.
Všichni, kdo stavěli bránu nezapomněli ani na to, že se dceři Silvestra Paška Lence narodila holčička a
postavili ji u vrátek pěknou bř ízu. Všichni jsme se dobře pobavili na narozeninové oslavě.
Václav Rychnovský st.
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Oslavy 100. výročí samostatné Československé republiky
Jako v celé republice, i v naší obci jsme se rozhodli oslavit 100. výročí samostatné
Československé republiky. Termín jsme stanovili přesně na den tohoto významného výročí.
28. října jsme se sešli na naší krásné návsi, byl velice sychravý podzimní den. Den jako stvořený
na sázení lípy a den jako stvořený k posezení v obecní hospodě.
Vlastní organizaci a komentář tohoto odpoledne jsem si vzal na starosti já. Než odbila hodina
H a než jsme samotnou akci zahájili, krátila nám čekání malá kosická hudba hrající dobové skladby.

Nejdříve jsem přivítal milé hosty – prvně našeho senátora, člověka, kterého rádi vidíme na
každé naší větší obecní akci, pana profesora doktora Jaroslava Malého, dále staro stu a místostarostu
z Mlékosrb, kamarády z Barchůvka, Kosiček, ale i hosty z Chlumce nad Cidlinou, Hradce Králové a
našeho okolí. Poté jsem vzpomněl 27. říjen 1968, kdy jsem jako osmiletý hošík sázel o padesát metrů
dál Lípu republiky. Uteklo padesát let a organizuji výsadbu Lípy svobody já. Krátce jsem se dotkl
významného výročí a pak vyzval senátora, aby společně se mnou symbolicky přihodil pár lopat
substrátu k novému přírůstku naší návsi. Vše probíhalo za dozoru třech vlajkonošů, čestnou stráž drželi
hasiči. Každý, kde měl zájem, mohl přihodit pár lopat k lípě. Na závěr jsem lípu zalil, aby dobře rostla.
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Následovalo slavnostní odhalení dvou pamětních kamenů. Za pomoci fanfár jsem nejdříve společně
s místostarostou odhalil pamětní kámen připomínající výsadbu lípy ke 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky a potom, opět za pomoci fanfár, jsme odhalili druhý pamětní kámen
připomínající výsadbu lípy k 700. výročí první písemné zmínky o obci Kosice – lípu jsme vysadili 1. srpna
2015 při oslavách výročí.
Potom jsme se přesunuli k pomníku obětí první a druhé světové války. Pomník jsme na počest
tohoto dne nechali zrestaurovat, aby pokládání věnce bylo důstojné. K tomuto aktu nám opět zahrála
kapela dobové skladby. Památku padlých jsme uctili minutou ticha a po slavnostním položení věnce
našimi hasičkami kapela zahrála i celou českoslove nskou hymnu.
Následovalo posezení v obecní hospodě. Byl připraven sál, výborný vepřový guláš a pití co hrdlo
ráčilo. Ani kapela nás neopustila a neúnavně hrála.
Došlo i k velkému překvapení, poděkování starostovi za spolupráci a jeho práci pro obec.
Zastupitelstvo mě překvapilo, nejdříve dostala kytičku manželka a pak já něco na památku na tento
den.
Jako zpestření programu a připomenutí sázení Lípy svobody v roce 1968 byla prohlídka
fotografií z této akce pod názvem „Před padesáti lety“. Snažili jsme se na fotografiích poznat kamarády
a sousedy, kteří se tohoto aktu zúčastnili. Škoda, že nám mnohým zrak už tak neslouží a že nebyla po
ruce lupa.

Poseděli jsme, popili, popovídali a popřáli si všechno nejlepší do dalších dnů a mnoho úspěchů
novému zastupitelstvu a tím i celé obci.
Jen krátce z příprav – prostor pro lípu připravili naši hasiči a Josef Šimák, jámu vyhloubil Láďa
Valenta, lípu nám zajistila firma OK zahrady, pamětní kameny nechal vyrobit Libor Dašek v Kuklenách
v Hradci Králové u pana Vyhlída la, věnech pochází z dílny pana Cincibucha z Rohovládové Bělé, pomník
restauroval Miloš Ornst a Jiří Kříž z Kosiče, lopaty, konev, mulčovací kůru, substrát přivezl starosta,
ozvučení provedl Pavel Košťál, hudbu zajistil Martin Klouček.
Děkuji všem za úča st na této zajímavé akci, za poděkování, za přání a všem přeji pevné zdraví.
Ing. Milan Ornst
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Výročí republiky 28.října 2018

Aktuálně proběhly oslavy výročí sta let našeho státního útvaru a kdy jindy napsat tento příspěvek než právě
teď.
Naše republika to nikdy neměla a vlastně asi ani nebude mít jednoduché, což je nám dáno jak naší mentalitou
sobě vlastní, tak i geograficky, ale bohužel též trvale nižším národním sebevědomím. Nicméně i přes různé
viditelné či neviditelné hendikepy a neduhy naší republiky, je náš stát plný šikovných, chytrých a pracovitých
lidí.
K mému příspěvku mě především vedla ta skutečnost, že jako muzikant jsem se účastnil několika oslav výročí
100 let republiky. A zde mě několikrát překvapil názor, který se víceméně opakoval na všech místech, kde
jsem k výročí republiky s kapelou hrál. Naposledy tento názor padl v Kosicích 28.října 2018, kdy jsme s
několika kosickými sousedy a přáteli muzikanty rozebírali politickou situaci v zemi, jak už to tak v hostincích
bývá (a je to dobře, tam to patří a vždy patřilo). Ten názor zněl: “ k čemu je samostatný český stát, vždyť by
nám bylo dobře, nebo dokonce lépe i pod Německem, nebo Rakousko - Uherskem, pokud by existovalo.
Vůbec není potřeba, abychom byli samostatný stát, jen by se tu mluvilo německy, to je přece jedno.” Přiznám
se, že jsem tento názor slyšel napříč vzděláním (nižší, vyšší) i socialně ekonomickým postavením těchto
jedinců ve společnosti, což mě překvapilo. Protože ale nejsem vzděláním historik, ale historii mám rád, našel
jsem jeden zajímavý článek pro určitou ilustraci. Informace jsou vyňaty z rozhovoru s historikem PhDr. Petr
Prokšem z Historického ústavu Akademie věd ČR, článek vyšel v Hospodářských novinách v roce 2015 a zkrátil
jsem jej na přijatelnou délku. V článku je i naznačeno, co by se stalo, pokud by se kolo dějin vychýlilo trochu
jinak a český národ skutečně zůstal v jistém podřízeném postavení národu německého.
______________________
Rozpad
Pro posuzování významných historických událostí, jako nepochybně byl také rozpad Rakousko-Uherska, nelze
používat pouze jediné, v tomto případě ekonomické, hledisko. Jednalo se totiž o celý souhrn vzájemně
provázaných příčin, především to bylo vyhrocení ekonomických, sociálních, národnostních a politických
rozporů habsburského soustátí a jeho porážka v první světové válce.
V dané situaci na konci první světové války již nešlo nijak jeho živelnému rozpadu zabránit. Proto dodnes
přetrvávající úvahy o tom, zda se habsburská říše měla, nebo neměla rozpadnout, zda to byla, nebo nebyla
chyba, jsou zcela ahistorické, prostě se rozpadla.
Ekonomika
Vídeň využívala půjčky většinou pro další vyzbrojování armády a udržování rozsáhlého byrokratickopolicejního aparátu s cílem zachovat německou a maďarskou nadvládu v habsburském soustátí a nikoliv pro
perspektivní investice do vlastní ekonomiky, takže půjčky byly pouze spotřebovány, aniž by vytvářely nové
hodnoty a zdroje pro jejich splácení a další rozvoj hospodářství a společnosti.
Proto se habsburská říše stále více zadlužovala a dostávala se do dluhové pasti, když dokonce těsně před
válkou si již musela půjčovat pouze na splácení předcházejících půjček. Existuje domněnka, že to byl také
jeden z důvodů, proč se nakonec Rakousko-Uhersko odvážilo riskovat válku, hrozil mu totiž státní bankrot.
Vídeň počítala s tím, že v případě vítězné války po boku Německa nebude muset tyto půjčky nakonec uhradit.
Politika
Před válkou všechny významné politické proudy české politiky a podnikatelské kruhy počítaly se zachováním
habsburské říše a sváděly "boj o Rakousko", tedy o uznání českého národa za rovnoprávného a státotvorného
činitele habsburského soustátí, jako byli Němci a Maďaři. Dosavadní rakousko-uherský dualismus měl být
nahrazen rakousko-uhersko-slovanským trialismem, proti čemuž se důrazně stavěli právě Němci a Maďaři.
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Průmysl
Na území českých zemí se podle jednotlivých odvětví nacházelo 60 - 90 procent kapacity veškerého průmyslu
habsburské říše. Na tom měli pochopitelně výrazný podíl také němečtí podnikatelé v českých zemích a zároveň s nimi rovněž dynamicky sílící čeští podnikatelé.
České země představovaly průmyslově nejvyspělejší oblasti kontinentální Evropy. Proto nelze hovořit pouze
o vývozu cukru, když zde působily tak velké podniky, jako například plzeňská Škodovka, firmy tvořící později
pražskou ČKD, severomoravské Vítkovické hutě a železárny a dále celá struktura uhelných dolů. Vyváželo se
proto uhlí, výrobky těžkého strojírenství, zbrojařského průmyslu, moderního strojírenského zařízení, zejména
pro elektrárny, zmínit je třeba také rozvinutý textilní průmysl, samozřejmě se úspěšně vyvážely také potravinářské produkty, cukr, pivo a světově proslulá pražská šunka.
Nesmíme zapomínat ani na automobilový průmysl. Mladoboleslavská firma Laurin & Klement byla vlastně
jedinou automobilkou v celé habsburské říši. Dále v porovnání s nejvyspělejšími státy probíhala v českých
zemích stejně rychle modernizace infrastruktury, zejména budování železničních tratí a elektrifikace.
Největším konkurentem německého ocelářského a zbrojařského koncernu Krupp byl právě ocelářský a zbrojařský koncern Škoda, který s ním úspěšně soupeřil na zahraničních trzích. Do sousedního Německa úspěšně
vyvážela kola, motocykly a automobily také již zmíněná firma Laurin & Klement a své výrobky vyvážely do
Německa další průmyslové podniky z českých zemí. Průmysl českých zemí a Německa byl stejně vyspělý a
podnikatelsky úspěšný.
Daně
Právě to byl také jeden z důvodů odporu politických a podnikatelských špiček českého národa proti Vídni.
Správní systém v Předlitavsku a vlastně v celé habsburské říši byl přísně centralisticko-byrokratický. To se
týkalo také odvádění daní, které končily ve Vídni. Přitom právě daně z vyspělých českých zemí držely při životě
chřadnoucí monarchii, například co se týká tehdy velice nepopulární, dnes asi také, spotřební daně, tak české
země platily 63 procent této daně z celého Předlitavska.
To se týkalo také dalších daní. V českých zemích se tedy vyvářely hodnoty, ale jejich výnos byl většinou investován jinde, třeba na velkorysou přestavbu Vídně. Na to se nesmí zapomínat, když se dnes obdivuje secesní
Vídeň z doby císařství, bez peněz z českých zemí by nevznikla.
V této souvislosti je třeba připomenout výrok císařovny Marie Terezie, že bez českých zemí by byla jenom
chudou rakouskou arcikněžnou. Nebo v období mezi oběma válkami, když se poválečné Rakousko ucházelo
o zahraniční půjčky, tak za tyto půjčky ručilo Československo, jinak by je Rakousko nedostalo.
Jaké byly další ekonomické přínosy vzniku Československa?
Především to umožnilo vlastní a hlavně úspěšnou měnovou a hospodářskou politiku samostatného československého státu. Jejím výsledkem byla rychlá stabilizace měny a československá koruna se stala mezinárodně
uznávaným platidlem. Současně to umožnilo velkorysé investice do dalšího rozvoje infrastruktury, budování
dalších železnic, silnic pro automobilovou dopravu, elektrifikaci, investice do školství, vědy a kultury, budování vlastní armády, velký význam měly investice na rozvoj Slovenska a Podkarpatské Rusi, právě zde se na
období první republiky dodnes vzpomíná jako na léta nebývalého rozvoje země.
Po vypuknutí války se němečtí nacionalisté v Předlitavsku bezvýhradně ztotožnili s velmocenskými plány
císařského Německa. Současně s nimi spojovali také prosazení vlastních mocenských nároků v habsburské
říši v podobě nastolení bezvýhradné německé nadvlády v Předlitavsku. Jejich široké seskupení, od občanských
politiků až po německo-nacionalisticky orientované kruhy šlechty, připravilo v letech 1915 - 1916 vlastní program na zavedení zvláštních ústavních pravidel pro zajištění většinového postavení Němců s vyloučením
převahy Slovanů.

Němečtí nacionalisté posléze zveřejnili v dubnu 1916 ve Vídni program pod názvem Požadavky
německých Rakušanů k novému uspořádání po válce označovaný jako "Velikonoční program".
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Především se jednalo o výrazné posílení centrálněbyrokratických pravomocí Vídně s rozbitím tradičních
územních celků a již beztak okleštěných pravomocí korunních zemí.
Na základě toho mělo vzniknout německé Rakousko, které by se později připojilo k Německu. Současně
historické české země – Čechy, Morava a Slezsko se měly přeměnit na pouhé provincie Rakouska a později
Německa. Zmíněný soubor promyšlených opatření předpokládal zánik stávajících historických zemí
Předlitavska a jejich přeměnu na jednotné "Císařství rakouské" pod nadvládou Němců. Podle tohoto
programu se korunní české země, Čechy, Morava a Slezsko, měly rozdělit na výhradně německé a smíšené
německo-české oblasti podle národnostního složení bez ohledu na historické hranice.
A platí teze, že monarchie mohla přežít jen při vítězství vilémovského Německa?
Nepochybně, již před válkou a ještě více během války byla habsburská říše stále závislejší na císařském
Německu, které bezohledně využívalo jejích vnitřních problémů pro vlastní velmocenské zájmy. Habsburská
říše mohla přežít opravdu pouze v případě válečného vítězství Německa, ale potom by se stala jeho
podřízeným vazalem, možná spíše by dosavadní Předlitavsko nakonec, včetně českých zemí, bylo pohlceno
Německem, a formálně samostatné Uhersko by se také stalo vazalem Německa. Pro český národ by to v
každém případě znamenalo násilnou germanizaci.
Existuje paralela mezi zánikem monarchie a současnými problémy Evropské unie?
Určitá paralela tu samozřejmě existuje, například v habsburské říši byli vládnoucími národy Němci a Maďaři.
V nynější Evropské unii také vidíme určité snahy silnějších států prosazovat především vlastní zájmy na úkor
ostatních.
Evropská unie v nynější podobě prostě nemůže efektivně fungovat, poněvadž není možné, třeba v současné
migrační krizi, aby Brusel vyhlašoval určité humanistické nebo spíše pseudohumanistické zásady o pomoci
uprchlíkům, a ponechal jednotlivé státy, zejména střední Evropy, aby se s tímto problémem nějakým
způsobem samy vypořádaly, a ještě je kritizovat, jaké v nich existují xenofobní nebo dokonce rasistické
tendence.
Současná migrační krize je zásadní zkouškou Evropské unie, buď ji zvládne, nebo zřejmě jednotlivé státy se
začnou asi zase starat především o vlastní zájmy, jak tomu bylo po první světové válce, když nad integračními
projekty zvítězila ochranářská politika nástupnických států po rozpadlém Rakousku-Uhersku.
______________

100 let poté..
Toliko tedy z malého výňatku z článku dr. Prokše. Myslím si, že je důležité si všechny tyto informace čas od
času připomenout a zamyslet se nad tím, kam směřujeme jako národ, zda máme nějakou vizi, či jen se
budeme bez vlastního názoru ospale pohybovat v současném geopolitickém prostoru bez jasně definované
zahraniční politiky. S politiky, kdy celá česká politická garnitura představuje smečku vyčpělých, amorálních,
submisivních a “béčkových” politiků. Kteří jsou schopni hájit pouze a jen své osobní a byznysové zájmy. Což
ale umí před veřejností dobře skrývat. Politici, kteří neinvestují do společnosti a díky tomu, že drží vlastní
média, jsou schopni hýbat veřejným míněním ve svůj propspěch. Zneužívajíce populistických témat a
neschopnosti reagovat a řešit skutečné problémy. Toto jsou vnitřní problémy, stejně tak ale selhává česká
diplomacie, která je neschopná jakkoliv reagovat a propagovat český stát. V tuto chvíli je ve Střední Evropě
vidět snahy Maďarů a Rakušanů, kteří velmi bojují za svou věc. Toto se o Češích, ale třeba i Slovácích říct
nedá. Bohužel. Chybí nám morální autority v čele politiky. Bohužel nejsou to v žádném případě vzory pro naše
děti.
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Nerozumím třeba i tomu, proč v dobách konjunktury a ekonomické prosperity země je stále náš státní rozpočet veden v deficitu. Proč se nespoří na horší časy? Proč se finanční zdroje teď neuváženě projí a populisticky se pak hýbe s veřejným míněním? Projídá se budoucnost a zatěžují se tak naše děti budoucí dluhovou
službou. Pokud se ale nějaký přebytek vytvořil, bylo to promyšlenými účetními operacemi, což samozřejmě
nepovažuji za skutečný přebytek rozpočtu.
Několikrát jsem byl pozván do evropskému parlamentu (českou Hospodářskou komorou), naposledy v měsíci
září 2018 do Bruselu (předtím Štrasburk 2017). Dokonce jsem se účastnil hlasování přímo v Evropském parlamentu. Bohužel musím konstatovat, že celý Evropský parlament na mě působí jako jeden velmi drahý večírek. Naprosto se ztotožňuji s myšlenkou volného obchodu, volným pohybem osob v evropském prostoru, ale
čemu nerozumím jsou různá protekcionistická, regulační a jiné byrokratické nesmysly, které jsou ve svém
výsledku extrémně nákladné a kontraproduktivní a kolikrát odporují zdravému rozumu.
Nechci v žádném případě jenom kritizovat. Jistě se udělalo hodně dobrého v minulých letech. Nicméně, proč
jsem napsal tento příspěvek, bylo to, zda by nebylo lepší být součástí Německa, nebo Rakouska Uherska.
Samozřejmě jen za podmínky, že by se Rakušáci a Němci stali vítězi první světové války. Ano, druhá světová
válka by pak ani už asi nikdy nebyla. Ale my, český národ, bychom byli už asi jenom dělnickou kolonií ve velmi
podřízeném stavu. Važme si tedy, prosím, naší České republiky, tradic, výjimečné kultury, špičkových vědců.
Naší samostatnosti a možnosti se v rámci EU vyjadřovat k čemukoliv, co nás trápí. Tohoto práva musíme
využívat beze zbytku a servilně nepodlézat Číňanům, Rusům, Američanům, nebo komukoliv, kdo je mocnější
než my. Buďme samostatní a buďme trochu více slyšet alespoň v rámci evropského prostoru. Není třeba se
bát. Jsme silný národ, kde mnoho morálních elit a skutečných vůdců v tuto chvíli možná někde tiše čeká na
to až přijde jejich čas.
Můj příspěvek by měl posloužit jen k malému zamyšlení, co píši je jen můj soukromý názor. Vyslovuji přání,
abych ještě spousty let mohl říkat, to co si myslím a nikdo mi to nezakazoval. Svoboda slova zatím platí bez
rozdílu, ale kdo ví..
Dost ale politiky. Především bych všem lidem chtěl z celého srdce popřát krásné a poklidné Vánoce, ten nejkrásnější čas v roce a též úspěšný nový rok 2019, prožitý hlavně ve zdraví a míru.
Martin Klouček
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Adventní věnce
Nejviditelnějším symbolem
předvánočního
času
je
adventní věnec. Bez svíček se
používá ke zdobení dveří, se
svícemi slouží k odpočítávání
čtyř adventních týdnů. Zvyk
postupného zapalování svící
se k nám dostal až v druhé
polovině 20. století.

Tradice adventních věnců
pochází z 19. století, kdy
německý duchovní Johann
Vicher pověsil na strom
mohutný věnec se 24 svícemi
a každý prosincový den zapálil
jednu. Ten dnešní má svíčky
čtyři. Zapálené svíce symbolizují uplynulé týdny adventu a blížící se Štědrý den, tedy příchod Spasitele
na svět (z latinského adventus – příchod).
Plamen svíčky vydává světlo, kterému se říká Kristův plamen lásky a má za úkol osvítit každého člověka.
Svíčky mají i svou barvu, a to ne klasickou červenou, ale fialovou a růžovou. Fialová označuje obřad
(liturgii) a růžová potěšení z příchodu Ježíše Krista. Tu je dovoleno použít na svícnu třetí neděli, která
je označována jako Gaudete (latinsky radujte se).
Věnce se nejprve vyřezávaly ze dřeva a barvily nazeleno, záhy se ale začaly zhotovov at z čerstvého
chvojí. Ať už se vznik adventního věnce datuje výše zmíněnou událostí, nebo jeho kořeny sahají až do
16. století, tento působivý příslib Vánoc spojuje v sobě mnoho symboliky, která doprovází lidské tradice
už odnepaměti. V pohanských zvycích představuje kruhová podoba věnce ustavičnou cestu Slunce a
zároveň i věčnost. Zelené větve si lidé v předkřesťanské době přinášeli do svých domovů – vonící větve
jedlí, jak tehdy věřili, sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy zas měly
přinášet požehnání a odhánět zlé síly.
Jmelí
V době, kdy stromy shodí své listy, objeví se v jejich
korunách nápadné, šťavnatě zelené koule. Jedná se o
jmelí bílé. Stálezelené jmelí osidluje převážně listnaté
stromy. Jeho kořeny se musí zavrtat až do kůry
stromu, aby tak jmelí mohlo čerpat vodu a živiny.
Pouze s produkcí organických látek si jmelí vystačí
samo pomocí fotosyntézy.
Tato zvláštní rostlina od nepaměti podněcovala
lidskou fantazii. Už staří Římané připisovali připisovali
jmelí magické a léčivé schopnosti. Keltští druidové ho považovali za vzácnou rostlinu, která se směla
sbírat pouze při vzácných příležitostech, a sběr provázela tajemná ceremonie.
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Některé rituály se zachovaly dodnes. Jmelí do domu přináší štěstí, odvahu a lásku, říká se však, že jen
tomu, kdo je jím obdarován, a ne tomu, kdo si je koupí sám. Pod snítkou jmelí se pak může člověk zcela
beztrestně s kýmkoliv líbat, ale pozor platí to jen o Štědrém dnu. Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi
stromem, z něhož Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech pak strom porazili Římané a
z jeho kmene vyrobili kříž, na němž Ježíše ukřižovali. Strom se proto hanbou zmenšil v malé keříky, jež
jsou nyní nuceny žít z jiných stromů.
Jesličky

Již od raného křesťanství zpodobovali lidé narození Božího dítěte a jeho uvítání na svět. V průběhu
staletí se podoby betlémského výjevu měnily. V Čechách se první trojrozměrný betlém objevil
v jezuitském kostele svatého Klimenta v Praze v roce 1562. Zakrátko měla své vyřezávané jesličky každá
obec. V roce 1872 se císař Josef II. Rozhodl zakázat vystavování betlémů na církevní půdě
s odůvodněním, že tyto divadelní kulisy do chrámu Páně nepatří. Tím ovšem nechtěně podnítil
fenomén českého a německého lidovéh o řezbářství. Lidé nechtěli o své jesličky přijít a začali si je rukou
neumělou zhotovovat sami. Vyřezávali ovečky, pastýře, ale také exotickou zvěř a palmy, které nemohli
nikdy spatřit. Lidové betlémy jsou také zaplněny množstvím postaviček řemeslníků a p ostaviček
českého venkova.
Betlém se instaloval první adventní neděli a stával až do poloviny ledna. Nejvíce výrobců lidových
betlémů bylo mezi Němci v oblasti Šumavy, Krušných a Lužických hor, Podještědí a Hřebečska,
v Krkonoších, Orlických Horách i část i Horácka. Využívalo se dřeva, hlíny, skla, těsta z mouky a
samozřejmě také z papíru. Vznikali betlémy rozměrné, často i pohyblivé. Nejznámější je u nás asi
Třebechovický betlém, podle jeho tvůrce známý také jako Proboštův. Nebo je to také největší
mechanický betlém na světě – jindřichohradecké Krýzovy jesličky.
Postavme si doma pod stromeček také svůj, i třeba malý, betlém z papíru a určitě nám zpříjemní
adventní čas a vánoční atmosféru.
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Stránka pro chytré hlavy
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Recepty
Kapr na černo
Jedná se o tradiční staročeský recept. Údajně je také poměrně jednoduchý, posuďte sami.
Suroviny: očištěný šupinatý kapr se po délce rozpůlí, nakrájí na stejné díly a vloží do vařící slané vody
okyselené octem, do níž jsme nakrájeli lístkovitě mrkev, celer, petržel a cibuli, přidali celý pepř a něco
nového koření, bobkový list a špetku tymiánu. Kapr se vaří 10 – 15 minut a pak se odstaví.
Příprava: v rendlíku na másle slabě osmažíme na kostky nakrájený celer, mrkev a petržel. Osmaženo u
zeleninu zaprášíme asi 10 – 15 dkg mouky, trochu zapražíme a přidáme hrst cukru moučky, aby
zásmažka hezky zhnědla, aniž by se mouka příliš přepražila. Do zásmažky dáme 10 kuliček pepře, 5
kuliček nového koření, 2 bobkové listy a špetku tymiánu. Zásmažka se zalije vývarem z kapra, povaříme
a poté do ní nastrouháme citronovou kůru z poloviny citrónu a okyselíme citronovou šťávou. Čtvrt
kilogramu perníku nakrájíme na kostky, zalijeme červeným vínem, dáme rozvařit a vlijeme do omáčky.
Omáčka se barví nejlépe bezinkovou marmeládou, nebo dobrými švestkovými povidly. Můžeme ji
případně ještě trochu osladit, protože chuť má být sladkokyselá. Měli bychom ji vařit asi dvě hodiny,
aby byla hladká a voňavá. Povařenou omáčku přecedíme, přidáme do ní na nudličky pokráj ené bílé
mandle, drobně nakrájená ořechová jádra, hrozinky podušené na másle, a vařené švestky v cukru se
skořicí a citronovou kůrou. Omáčku už jen lehce povaříme a vhodíme do ní kousek másla. Kapra
vyskládáme do mísy, přelijeme omáčkou a podáváme.
Krémová rybí polévka
Na rybí polévku má většinou každá hospodyňka svůj rodinný recept. Můžete ale vyzkoušet i tento.
Suroviny: 1l zeleninového vývaru (nebo vody), sůl a čerstvě mletý pepř, 400g rybích odřezků, 2 lžíce
másla, 2 řapíky celeru nakrájené nadrobno, 1 pórek nakrájený na plátky, 2 bobkové listy, 2 střední
brambory, oloupané a nakrájené na kostky, 1 lžíce hladké mouky, hrst baby špenátu, 200ml smetany
ke šlehání, 200g uzeného pstruha.
Příprava: v osolené vodě, nebo vývaru vařte 30 minut rybí odřezky. Běh em vaření sbírejte pěnu.
Přeceďte, vývar uchovejte a nechte vychladnut, maso oberte. Na másle opečeme pórek, celer, bobkový
list a brambory asi 5 minut. Zaprášíme moukou, zalijeme vývarem, promícháme a vaříme asi 10 minut,
nebo pokud nejsou brambory měkké. Vše zjemníme smetanou, vložíme špenát, obrané rybí maso,
kousky uzeného pstruha a už jen prohřejeme. Dosolíme a dochutíme pepřem podle vlastní chuti.
Pstruh na mandlích
Suroviny: 2 vykuchaní pstruzi, mořská sůl a čerstvě mletý pepř, hladká mouka na obalen í, 80g
přepuštěného másla, 6 šalotek nakrájených nahrubo, 50g mandlových lupínků, šťáva z ½ citronu, hrst
nasekané petrželky, 100g zakysané smetany,
Na brambory: 500g brambor, 1 lžíce mleté sladké papriky, 3 lžíce oleje, 1 cibule pokrájená na plátky.
Příprava: brambory uvařte ve slupce téměř do měkka. Nechte je trochu prochladnout a nakrájejte na
silné plátky. Osolte je a posypte paprikou. Promíchejte s olejem a cibulí a pečte asi 25 minut v pekáčku
v troubě předehřáté na 200 o C. Pstruhy očistěte, opepřete , řádně osolte a obalte v mouce. Na pánvi na
rozehřátém másle opékejte šalotky 2 minuty. Pak přidejte pstruhy spolu s mandlemi a opékejte je asi
7 minut po každé straně dozlatova. Během opékání přelévejte máslem z pánve. Ryba vyjměte, do šťávy
dejte citron a petrželku a krátce zahřejte. Vypněte a zjemněte zakysanou smetanou. Pstruhy přelijte
omáčkou a mandlemi a podávejte s paprikovými bramborami.
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Pár receptů na silvestra
Pomerančové palačinky
Suroviny (4 porce): 4 pomeranče, 250 ml mléka, 150 g hladké mouky, 2
vejce, 2lžíce másla, 2 ůžíce hnědého cukru, 2 lžíce pomerančového likéru,
2 lžíce oleje, 1 lžička cukru, sůl.
Postup: dva pomeranče vymačkáme. Zbylé dva pomeranče oloupeme
nožem a vyfiletujeme na dílky čisté dužiny. V rendlíku rozehřejeme
máslo, přidáme cukr a necháme karamelizovat. Vmícháme
pomerančovou šťávu, likér a dílky pomeranče. Krátce podusíme. Mouku,
mléko, vejce, cukr a špetku soli rozšleháme v míse na řídké těstíčko
(hustotu upravíme podle potřeby moukou nebo mlékem navíc).
Necháme odstát 15 minut. Nepřilnavou pánev rozehřejeme, potřeme
trochou oleje a postupně osmažíme všechny palačinky. Nejprve těsto nalijeme, rozprostřeme po celé
ploše pánve a necháme dojít dozlatova. Teprve poté obracíme a necháme dojít. Hotové palačinky
přikryjeme talířem, aby nevychladly. Podáváme přelité pomerančovou omáčkou.
Pomerančový punč
Suroviny (8 sklenek): 750 ml pomerančové šťávy, 150 ml rumu, 150 ml bílého vína,
100 g cukru, 50 ml pomerančového likéru, 2 pomeranče, 1 citron, 5 hřebíčků, 1 celá
skořice.
Postup: pomeranč a citron očistíme a nakrájíme na plátky. Všechny suroviny (vyjma
rumu a likéru) dáme do hrnce a krátce svaříme do rozpuštění cukru. Vmícháme rum,
pomerančový likér a podáváme.
Voňavý punč na zahřátí
Suroviny (4 sklenky): 500 ml bílého vína, 150ml rumu, nebo koňaku, 100 g cukru, 5
pomerančů, 2 citrony, 2 celé skořice, 6 hřebíčků, 3 badyány.
Ingredience (4 sklenky)
Postup: 4 pomeranče a 2 citrony vymačkáme do hrnce. Šťávu přivedeme k varu,
rozpustíme v ní cukr a vše zalijeme vínem. Do punče přidáme koření, promícháme
a opět přivedeme k varu. Na konci vmícháme rum a přidáme nakrájená kolečka z
pomeranče. Odstavíme a ještě horké podáváme.
Šampaňská lázeň
Šampaňské k oslavám prostě patří. Nebojte se ho doplnit o ovocné tóny a umíchejte si skvělý drink.
Suroviny: 3O ml brandy, 30 ml pomerančového džusu, 5 ml grenadiny, led, dobře vychlazené
šampaňské na dolití
Postup: všechny ingredience kromě šampaňského promíchejte v šejkru s ledem a slijte do skleničky.
Dolijte šampaňským, případně přidejte kostky ledu a podávejte.
Opilcův salát
Suroviny: 400 g kysaného zelí, 2 cibule, 5 sladkokyselých okurek, 2
feferonky, 4 stroužky česneku, 10 matesů, lžíci bílého jogurtu, 2
lžíce olivového oleje, pepř, sůl
Postup: ze zelí slijeme nálev a překrájíme je na menší kousky. Cibuli,
okurky a matesy nakrájíme nadrobno, česnek prolisujeme.
Osolíme, opepříme, přidáme jogurt a olej a promícháme. Necháme
rozležet v chladničce.
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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
Po
Út
St
Čt
Pá
So

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

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 Zavřeno
Út Zavřeno
St 17:00 - 21:00
Čt Zavřeno
Pá 17:00 - 22:00
So 16:00 - 22:00
Ne 16:00 - 21:00

Co nás čeká
29.12.2018 od 17:00 hodin - silvestr seniorů
31.12.2018 - pochod k Moraně, sraz v 9:30 u hasičárny v Kosicích
31.12.2018 od 20:00 hodin - silvestr v obecní hospodě
12.1.2019 od 13:00 hodin - Turnaj ve stolní tenise
9.2.2019 od 13:00 hodin - Mariášový turnaj
15.2.2019 - ples SDH Kosice
22.2.2019 - Sportovní ples v Kosičkách
Dětský karneval - termín bude upřesněn

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude otevřený vždy v sobotu v týdnu po svozu popelnic, ale v zimním
období jen od 9 do 10 hodin!
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Aktuální informace týkající se správy a údržby silnic.
Na nedávném pracovním jednání starostů DSO POCIDLINSKO v Novém Bydžově byl přítomen
i ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. pan Ing. Jiří Brandejs.
Osobně jsem k němu měl dva dotazy.
Zažádal jsem o možné zařazení silnice č. 327 33 (mezi obcemi Kosice a Bydžovská Lhotka) mezi
"Silnice v zimním období udržované" - tato komunikace je celoročně poměrně dost využívána.
V zimním období je však neudržovaná, čímž je někdy neprůjezdná.
E-mailem odpověděl: "V oblasti obcí Kosice – Babice – Měník je velm i hustá silniční síť a proto
byla silnice III/327 33 pro zimní období zařazena mezi neudržované, protože existuje
alternativa jiné trasy po silnici III/327 28

(silnice mezi obcemi Kosičky a Bydž . Lhotka).

Prodloužení je minimální. Vše je to o financích, co

se podaří ušetřit v zimě, můžeme použít

v létě".
Druhý dotaz se týkal opravy mostku - propustku (silnice č. 323 29 z Kosic směr Písek
(Mlékosrby), který je od roku 2017 v havarijním stavu. Na tento stav upozorňoval údržbu silnic,
už předchozí starosta.
E-mailem přišlo: "Co se týče propustku na silnici III/323 29, tak se Vám ještě ozvu, ale mám
obavu, že se nám to letos nepodaří opravit…. Děkuji za pochopení ".
Vzhledem k výše uvedenému, zajištění zimní údržby silnice z Kosic na Bydž. Lhotku je zatím v
nedohlednu a oprava mostku u "Šutráku" zatím také. Budeme čekat na konkrétnější odpověď
a případně v měsíci lednu 2019 vzneseme opět dotaz na termín opravy.
Mgr. Ernest Kúr
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MUDr. Pavel Bareš, MBA ; praktický lékař pro dospělé , Jungmannova 114, Chlumec nad
Cidlinou (budova polikliniky)
Vážení přátelé,
u příležitosti blížícího se prvního výročí převzetí ordinace praktického lékaře pro dospělé
bych vám chtěl poděkovat za vaši důvěru (nově jsme, od ledn a do konce listopadu 2018 ,
registrovali více než 18 0 pacientů) a informovat vás o tom, jaká vyšetření a ošetření mám pro
vás v ordinaci k dispozici, co plánuji v blízké budoucnosti.
Pro vaši lepší informovanost jsem připravil webové stránky . Zde můžete sledovat aktuality
z provozu, důležitá upozornění, dostanete informace o prováděných vyšetřeních,
plánovaných akcích (prevence, očkování, aj.), zaměstnancích, apod.
Ordinaci jsem na vlastní náklady zrekonstruoval tak, aby lépe vyhověla rozšíření mnou
poskytovaných služeb.
Celou kartotéku pacientů jsem převedl do digitální formy. P acienti z ordinace v Chlumci tak
mohou být bez obtíží a ztráty potřebných informací ošetřeni v ordinaci v Nepolisech. A
naopak. Veškerá potvrzení (řidičské průkazy, potravinářské průkazy, výpisy z dokumentace,
apod.) vydávám na počkání.
V ordinaci se mnou pracuje šikovná, pohotová, vstřícná a usměvavá zdravotní sestřička, která
má úzkou vazbu na region.
Provádím všechna standardní vyšetření a ošetření (měřím glykémii, krevní tlak; odebírám
vzorky krve, moče, výtěry a stěry; aj.). Výsledky standardních laboratorních vyšetření jsou
k dispozici za několik hodin – komunikuji s laboratoří elektronicky (se zajištěním proti ztrátě
dat); stejným způsobem jsou k dispozici i výsledky RTG vyšetření.
Obě ordinace (Chlumec nad Cidlinou i Nepolisy) jsou vybaveny prostředky pro poskytování
první pomoci i neodkladné resuscitace.
Nově jsem zavedl tato vyšetření (výsledky ihned k dispozici v ordinaci):
·
·
·
·
·
·

měření CRP – z kapky krve - rozliším bakteriální nebo virovou infekci – antibiotika
podávám pacientům cíleně
měření INR – z kapky krve určím aktuální hodnotu INR – pacientům, užívajícím
Warfarin, mohu přímo v ordinaci měnit léčbu
měření EKG – sleduji vývoj elektri cké aktivity srdce v čase, mohu odhalit srdeční
arytmii, infarkt , apod.
zjišťování skrytého krvácení do stolice (TOKS) – aktivně vyhledávám patologie
v oblasti zažívacího traktu (screening nádorů zažívacího traktu, apod.)
oxymetrie – stanovuji obsah kyslíku v krvi – např. při sledování léčby astmatu,
srdečním selhávání, apod.
přítomnost strept okoků ve výtěru z krku – užívám při rozhodování o typu podan ého
antibiotika
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hemoglobin – červené krevní barvivo – odhaluji těžké chronické choroby, spojené
s neviditelným krvácením, apod.

Pro mé pacienty, kteří potřebují inkontinenč ní pomůcky (nebo jiné zdravotní prostředky) ,
jsem zavedl dovážku až do domu.
Zajišťuji objednávku transportů pacientů sanitními vozy do zdravotnických zařízení.
Provádím předoperační vyšetření.
Poskytuji pracovně-lékařskou péči.
Zajišťuji školení v postupech první pomoci i resuscitace (interaktivní projekce, praktický
nácvik na figurínách).
Zavedl jsem infúzní léčbu bolestivých stavů (např. bolest zad), apod.
Pro pacientky, které prodělaly o nkologické onemocnění prsu, jsem , po domluvě
s ošetřujícími specialisty, zakoupil speciální přístroj a zavedl pneumatickou lymfodrenáž paží
(zdravotní pojišťovny nehradí; ošetření je u nás, samozřejmě, zdarma).
Plánuji:
·
·
·

rozšíření ordinační doby
úplnou rekonstrukci ordinace
zakoupení: spirometru (měření dechových funkcí); AED (přístroj pro detekci a
eventuální léčbu nepravidel ností srdeční elektrické aktivity – využívá se při
resuscitaci); přístroje k ABI – měření krevního tlaku na všech končetinách najednou –
vyhledávání onemocnění tepen ; tlakového Holteru – monitorování krevního tlaku u
pacienta doma (24 hodin a více) – zjišťování vhodnosti léčby zvýšenéh o krevního
tlaku nebo odhalování nových onemocnění.

Pokud byste měli zájem o registraci v mé ambulanci, neváhejte se na mě obrátit.
MUDr. Pavel Bareš, MBA
ordinace Chlumec nad Cidlinou: Jungmannova 114, 503 51, tel. +420 495 485 713
ordinace Nepolisy: Nepolisy 75, 503 63, tel. +420 495 497 108
e-mail: drchlumec@seznam.cz
web: https://drchlumec -cz2.webnode.cz
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