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Vážení spoluobčané,
zima se nám přehoupla do jara a pomalu začíná všechno kvést.
Za prvních slunečných dnů všichni pracují na svých zahrádkách a
dohánějí jarní práce, aby měli vše v pořádku. Pevně věřím, že se
sejdeme na akcích, které se budou od jara do léta pořádat a jsou
především pro občany naší obce. První jarní akcí jsou již tradičně
čarodějnice se stavěním máje.
V časopise je jedna malá změna. Na stránkách, kde
uveřejňujeme úryvky z kroniky obce, jsem ponechal vždy jednu stranu
z kroniky na celou stránku, protože jsem zachytil stesky o špatné
čitelnosti. Nyní bude vše více zvětšené a kontrastnější.
Vladimír Brzek

Za zastupitelstvo obce přejeme našim občanům krásné jaro,
klidné velikonoční svátky a bohatou koledu.
Zastupitelstvo obce
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Zprávy z obce
Zasedání obecního zastupitelstva za dne 3.12.2018
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem ceny stočného pro rok 2019 s tím, že konečná cena bude
schválena na příštím zasedání obecního zastupitelstva. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s cenami
za svoz odpadů a vzhledem k minimálnímu nárůstu ceny zastupitelstvo schválilo ceny za svoz odpadů
ve stejné výši jako v roce 2018.
Byla poskytnuta dotace MŠ v Kosicích pro pedagogickou asistentku.
Byla podán návrh, který byl posléze schválen, na rekultivaci prost oru před obecní hospodou
s úpravou a výsadbou nové zeleně.
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem případné výstavby RD v lokalitě za bývalou truhlárnou.
Protože projekt by byl zejména finančně náročný a pro obec nevýhodný nebyl schválen.
Byla schválena žádo st o uzavření o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Kosice č.p.
85/4 v k.ú. Kosice na žádost firmy Matex HK – zřízení vedení věcného břemene kabelového vedení.
Dále zastupitelstvo schválilo realizaci kabelového vedení NN – akce Kosice, č.p. 283/20, č.p. 22.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem veřejnoprávní kontrol y v MŠ Kosice –
výsledek – bez závad.

Zasedání obecního zastupitelstva za dne 18.12.2018
Byl schválen rozpočet obce Kosice jako vyrovnaný a rozpočet MŠ Kosice. Zároveň byl schv álen
návrh střednědobého rozpočtového výhledu v souvislosti se zákonem o rozpočtové odpovědnosti č.
24/2017 Sb. pro obec Kosice a MŠ Kosice.
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasili s výpočtem ceny stočného pro rok 2019. Vzhledem
k tomu, že několik let cena nerostla a náklady v čase rostou byla cena stočného stanovena na 500
Kč/osobu, chalupáři 200 Kč/osobu.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace v části obce
Pazderna. Dotace by měla činit 70 % celkových nákla dů.
Byl schválen návrh výše poplatků za psy pro rok 2019, který činí 60 Kč za psa, za každého dalšího
100 Kč. Pro důchodce byla stanovena cena 30 Kč za psa a za každého dalšího 60 Kč.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9.

Zasedání obecního zastupite lstva za dne 27.1.2019
Protože stávající nájemce obecní hospody ukončil nájemní smlouvu byl na základě záměru č.
1/2019 vybrán a schválen nový nájemce, sl. Denisa Tobolková. Zároveň byla schválena investice do
opravy kuchyně, aby splňovala hygienické požad avky.
Zastupitelé byli seznámeni s datem konání Vrzáňových Kosic a Kosů na vsi a byla předběžně
domluvena organizace obou akcí.
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Byl schválen záměr o kácení přerostlých stromů v lokalitě Pazderna a na Husáku. Důvodem byla
žádost občanů z těchto lokalit a ochrana zdraví a bezpečnosti občanů. Prostor bude upraven a stromy
budou nahrazena novou výsadbou.
Zasedání obecního zastupitelstva za dne 4.3.2019
Majitel nemovitosti, kde má maloobchodní síť Hruška s.r.o. v
v pronájmu objekt k prodeji. Zastupitelstvo schválilo odkoupení prodejny.

Kosicích svou provozovnu

Zastupitelé byli seznámeni s upřesnění termínu konání festivalu Vrzáňových Kosice a Kosi na
vsi.
Zastupitelé byli seznámeni s přípravou projektu, projektem a podrobnosti – Dostavba
splaškové kanalizace Kosice. Bude výběrové řízení a zažádáno a zažádáno o dotaci na stavbu. Dostavba
splaškové kanalizace byla odsouhlasen a.
Bylo odsouhlaseno s pronájmem obecních pozemků č. 421/6 a 464/12 k osázení stromy a
dřevinami.
Byl schválen záměr zasíťování pozemků u tenisových kurtů za podpory dotací a na pozemcích
umožnit výstavbu.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2. a 3.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po vzoru jiných starostů bych vás chtěl v následujících vydáních Kosického
zpravodaje informovat a aktuálním dění na obecním úřadu. Zprostředkovat, co zajímavého se stalo,
co jsme řešily s "pány konšely" a co nového nás čeká v budoucnu.

Je to z mnoha a mnoha informací

jen zlomek, ale alespoň takto se snažím informovat.
Budu se snažit vysvětlovat proč jsme se rozhodli udělat to, či ono tak a ne jinak...a co nás
(zastupitele) k tomu vedlo.
Začnu třeba vysvětlením, proč několik dní nesvít

ilo vánoční osvětlení na smrku u obecního úřadu.

Vlivem deště a větru natekla voda do krabičky s jističi umístěného na stromě ve výšce několika metrů
(pro opravu a zkoušení velmi nešikovné umístění), v důsledku toho shořelo časování rozsvěcení.
Nakonec byl o potřeba kompletně vyměnit schránku s jištěním i časovačem.
Úspěšně jsou za námi

Vánoce a oslavy nového roku. Společně se zastupiteli jsem se zúčastnil

příjemných akcí: Silvestr seniorů, Pochod k Moraně a oslavy silvestra a nového roku v
Pod Lipami.

obecní hospodě
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Než zmíním stěžejní body našich plánů do budoucnosti, na kterých jsme začali po zvolení pracovat,
chtěl bych poznamenat, že nás OBROVSKY zatěžuje všudypřítomná administrativa. Všichni to zažívají
ve svém soukromém životě, to co však absolvujeme na

obecním úřadě, přesahuje všechny únosné

meze. Ještě v průběhu ledna jsme neměli úplně všechna

zplnomocnění, certifikáty, hlášení, registrace

v rejstřících a podobných "nesmyslech". Bohužel je to tak, že legislativa nerozlišuje povinnosti pro
obec veliko sti Kosic nebo velikosti krajského města. Máme stejné povinnosti, jako to město, akorát
nemáme ten "aparát úředníků". Zařizujeme to především s místostarostou a paní účetní silou vůle a s
vypětím všech sil. V úředních hodinách stihneme jen zlomek těchto p ovinností , ale nedá se nic dělat,
povinnosti musíme plnit, jinak to nejde.
Co již proběhlo nebo máme v plánu v nejbližších měsících a letech realizovat:
- úprava prostranství před obecní hospodou, úprava zeleně směrem na pazdernu i úprava zeleně na
"Husáku"
- podání žádosti o dotaci a realizaci opravy silnice na Pazderně
- podání žádosti o dotaci a realizaci chodníku a vjezdů směr Písek a zároveň s tím i oprava krajnice při
hlavní silnici
- podání žádosti o dotaci a realizaci oddělené kanalizace ve směru

od Bydžovské Lhotky k řece

Mlýnské Bystřici a v lokalitě "Husák".
- podání žádosti a realizaci hasičské zbrojnice
- na mnohé žádosti a připomínky občanů je zadán požadavek na zpracování dokumentace pro zónové
parkování, které by mělo vyřešit problém s p arkováním kamionů na krajských i obecních
komunikacích
- bude zpracována dokumentace na zřízení parkovací plochy u hřbitova.
Rádi bychom také vyřešily neutěšený stav asfaltového hřiště a nedaleké požární nádrže. Plány máme
opravdu velké, tak uvidíme. Blíže se k jednotlivým záměrům vyjádřím v následujících příspěvcích,
nebo v příštích číslech.
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Poslední důležitou informací je stanovení termínu dvou největších kulturních akcí letošního léta. Pro
mladší (ale nejen pro ně) tu budou "Kosi na vsi", v sobotu 27. 7. 2019. Pro starší generaci (ale nejen
pro ni) festival dechových hudeb

"Vrzáňovy Kosice", hned druhý den

, v neděli 28. 7. 2019.

S přáním prožití krásného jara,
Ernest Kúr

Úprava prostranství před obecní hospodou, úprava zeleně směrem na

Pazdernu i úprava

zeleně na "Husáku".
Na přání mnoha občanů a rozhodnutím zastupitelstva bylo provedeno pokácení několika stromů
(smrků) v intravilánu obce. Tyto "úpravy" vycházely

především z obav o majetek občanů i majetek

obce. Za určitých okolností mohly tyto smrky ohrozit i zdraví občanů.
Opravdu jsme vždy velmi zvažovali povolení k pokácení těchto stromů. Víme, že je škoda každého
jednoho, ale když strom přesáhne určitou výšku,

tak v zástavbě mezi rodinnými domy může v

důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek ohrožovat okolí. Tomu jsme chtěli předejít. Všichni
víme, jaký kořenový systém smrky mají. Kořeny těsně pod povrchem, které jsou velmi náchylné k
vývratu.
Samozřejmo stí je rekultivace a osázení každé lokality, kde došlo k odstranění stromů. Vždy budou
nahrazeny novými, minimálně ve stejném počtu, přibudou keře a další okrasné rostliny. Je jasné, že
se vzhled těchto lokalit změní, ale věřím, že pak budou vypadat také t

ak hezky, jako před úpravou.

Ernest Kúr.

Dostavba splaškové kanalizace
V nadcházejícím čase nás čeká několik akcí, které ovlivní běžný chod obce. Jednou z těch velkých je
stavební akce "Dostavba splaškové kanalizace Kosice".
Proč stavět novou kanalizaci, když v naší obci máme již mnoho let kanalizační síť napojenou na
čistič ku odpadních vod (ČOV)?
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Bohužel, až na několik lokalit tato síť nesplňuje povinnost odvádět zvlášť dešťovou a splaškovou
vodu. Dešťová voda (ze silnic, střech, pozemků) by měla být odváděna stokami do řeky, ne na ČOV.
Tam by měla být sváděna jen voda splašková (odpadní z domácno

stí a provozoven). "Čištění" dešťové

vody přetěžuje technologii ČOV a také zbytečně zvyšuje náklady, protože její průtok přes ČOV nás
stojí finance za elektrickou energii. V případě dlouhotrvajících dešťů jsou tyto "zbytečné" náklady
poměrně značné.
Již několik let je připravena projektová dokumentace i stavební povolení na dostavbu oddělené
kanalizace na výstavbu nových stok. Nynější stoky zůstanou na odvádění dešťové vody, nové stoky
budou odvádět odpadní splaškovou vodu. Je připravena žádost o dotaci na

tuto akci z Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje. Když bude naše žádost úspěšná, začneme pravděpodobně na jaře
příštího roku se stavbou. Začne se v části obce zvané "Husák". Současně s touto akcí zde proběhne
výměna povrchu komunikace. Velmi poškozený p ovrch ze zámkové dlažby bude nahrazen živičnou
(asfaltovou) směsí. Celý projekt dostavby kanalizace je zpracován až na Pazdernu směr Bydžovská
Lhotka.
V této souvislosti bych vás chtěl požádat o součinnost při realizaci, především v souvislosti s
přepojováním, případně realizací nových přípojek na tyto nové stoky. S každým majitelem dotčené
nemovitosti bude osobně projednán způsob připojení jeho přípojky

. Tato jednání by měla probíhat v

měsících duben, květen, červen. Předpoklad je, že se na přípojce bude podílet určitou částkou obec a
určitou částkou majitel nemovitosti.
Ernest Kúr

Obnova místní komunikace v lokalitě „Pazderna“
Místní komunikace na Pazdernu je v havarijním stavu. Pro vyznavače adrenalinu je chůze po této
silnici možná zábavná, pro ostatní „jen“ nepohodlná, ale pro naše starší spoluobčany může být
dokonce nebezpečná. Projíždějící vozidla buď dobře otestují kvalitu svých podvozků, nebo ve snaze
vyhnout se hlubokým výmolům vyjíždí mimo asfalt a ničí přilehlou zeleň.
Zastupitelstvo obce vnímá nutnost řešit tuto situaci jako prioritu, proto jsme koncem roku 2018
nechali zpracovat projektovou dokumentaci, ze které vyplynulo, že náklady na rekonstrukci se budou
pohybovat na úrovni 2.700.000,- Kč.
Z pohledu našeho rozpočtu se nejedná o malou sumu, proto se obec Kosice rozhodla požádat o
dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, kterou spravuje ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
Rozhodnutí o přidělení dotace bychom měli mít k dispozici v květnu. Pokud bude rozhodnutí kladné,
proběhne výběrové řízení na dodavatele. Nejzazší termín dokončení projektu je konec října roku
2020.
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Dotace je poskytována výhradně na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
- napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace)
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Přípustné změny povrchů:
- původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
- Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba
Neuznatelné náklady:
- vybudování nové místní komunikace
- vybudování nebo obnovu účelových komunikací
- vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků
- svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení

Klub seniorů
Sobota 17. listopadu je svátek, a i proto jsme si vzpomněli na našeho kamaráda Pepu Škvrnu, který se
v tento den před 69 lety narodil a v neděli 18. listopadu s námi své narozeniny oslavil. Zdeněk Volejník
mu přišel zahrát na harmoniku, a přivezl i Máňu, která má nový obličej vyrobený z padlé kosické lípy u
zastávky. Zdeněk se této výroby skutečně zhostil výborně, Máňa je pěkná, a proto se na ni dobře hrálo
Pepovi Bešíkovi i Ivoši Kučerovi. Po seniorské hymně a štamprličce přin esl pan hostinský Martin
obložené mísy, které byly moc dobré. Pepa si jako vždy nech al zahrát: Okolo Hradce, Vojáci jdou, vojáci
jdou, Kobylka malá, To kosické žitné pole i Ke Kosicům cesta dlouhá stromkama je sázená. A tak jsme
se tuto neděli opět příjemn ě pobavili. Ještě začátek prosince se nesl v duchu narozenin i druhého
našeho kamaráda Pepy Šimáka. Zrovna v neděli 2. prosince bylo šeredně, jak se říká „psa bys
nevyhnal“, ale nás to neodradilo. Zazpívali jsme Pepovi seniorskou hymnu a dali si štamprlič
ku na
zdraví. Pan hostinský nám tentokrát přinesl dlouhé klobásy, které byly delší, než jak se říká „od Šumavy
k Tatrám“, dobrý křen, hořčici i chleba a všichni jsme si pochutnali.
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V neděli 25. listopadu 2018 náš klub nečekaně dostal gulášek od nového táty Vladimír a Brzka mladšího,
protože se mu 23.11. 2018 narodil syn a jméno má po tátovi Vladimír. Hasiči mu postavili vysoký smrk
před jejich domem, a tak jsme se i my přidali s přáním hodně štěstí a zdraví celé rodině.
V sobotu 29. prosince 2018 od 17 hodin se sešli v hospodě Pod Lipami členové klubu seniorů a
jejich příznivci, lidé dříve narození i mladší na seniorský silvestr 2018. Stůl v sále byl umístěný šikmo
z rohu do rohu, u oken byl seniorský prapor a ke stolu za sedlo 30 seniorů a přátel, kteří se chtěli ke
konci roku dobře pobavit. Toto silvestrovské veselí zahájil a celým večerem nás provázel Pavel Košťál,
který lovil příběhy ze života a skvělé vtipy. Po 18 hodině už to vonělo a z kuchyně pan hostinský Martin
za chviličku začal nosit voňavý ovar s křenem, který všem chutnal. Byli jsme překvapeni, že si k nám
přisedl starosta Ernest Kúr a místostarosta Libor Dašek. Oba se divili, jak se senioři dokážou bavit a oba
se k nám přidali. Zdeněk Volejník přivezl harmonik u a vozembouch, který si půjčovali Pepa i Ivo. Ještě
nás překvapil Ivo Kučera, který si přinesl kytaru, a tak toto celé trio hrálo naše české písničky, které si
všichni v sále s chutí zazpívali. Kdo měl chuť mohl si dát něco dobrého ještě z obložených mís, ze
kterých se pomalu ujídalo. Vedení obce nám přilepšilo něčím ostřejším, a tak nálada gradovala. Blížila
se 22. hodina, a to je naše seniorská půlnoc, při které se odbouchává a počítá 12 úderů na vozembouch
a zpívá česká hymna. Po hymně jsme si připili sklen ičkou vína a popřáli si vzájemně hodně štěstí a zdraví
v novém roce. Pan starosta k nám promluvil, seznámil nás s tím, co by chtěl v obci udělat, a při tom
jsme si vzpomněli na práci, kterou jsme pro naši vesnici dříve dělávali zadarmo, ale dne s už to tak nejde.
Kdo měl ještě chuť mohl si přidat ovar, kterého bylo ještě dost, a tak se nám dobře sedělo, že jsme
diskutovali ještě více jak hodinu po půlnoci. Silvestr se moc povedl, a tak zase za rok na shledanou.
Druhý den v neděli, kdy byl klub seniorů nám pan hostinský přinesl ještě zbytek ovaru, který nám přišel
k chuti.

10
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A už je tady rok 2019 a neděle 13. ledna, kdy náš člen Jirka Janďourek slaví narozeniny. Při oslavě nám
říkal, jak ten čas letí, že už je to třičtvrtě století, kdy se narodil. V lokále byl seniorský prapor, a tak jsme
se před ním, v čele s Jirkou, vyfotografovali. Od klubu dostal dárek a potom co se zahrála seniorská
hymna,
kterou
jsme si všichni
zazpívali
jsme
dostali
po
štamprličce dobrý
gulášek. Zdeněk
Volejník
hrál
oslavenci na přání
písničky
jako:
Hledám
galánečku, Ej od
Buchlova vítr věje
a také Zaspala
nevěsta. Venku
lilo jako z konve, a
tak se nám ani
nechtělo domů.
V hospodě
se
objevil i Jirka
Novák junior a dál nám také štamprličku, že se narodil před x lety.
V novém roce jsou narozeniny Pepy Bešíka, který je o nějaký měsíc starš í než Jirka. Po seniorské
hymně a přípitku jsme dostali dobrou tlačenku se vším, co k tomu patří a zase jsme si velmi pochutnali.
Zima, nezima, Máňo jedem, a tak se vydal na kole v neděli 27. ledna Zdeněk Volejník zahrát
svým kamarádům na svůj svátek do K osic, do hospody Pod Lipami. Harmonika se nezastavil a, když k
seniorské hymně a přípitku začal Zdeněk hrát jednu písničku za druhou a vozembouchem mu
přizvukoval Pepa Bešík. K jídlu jsme měli pro nás něco neobvyklého, kuřecí křidélka s hranolkami a
výborným sosem. Písničky, které nám Zdeněk hrál si každý notoval s ním, byly to například: Ku Praze
uhání vlak, Pod tou naší starou lípou, kdybych byla ptáčkem a mnoho jiných. Už jsme se rozcházeli
domů, když někdo řekl hostinskému, že neumí krájet cibuli. Tak ná m to předvedl a přidal se k tomu i
Milan a ukázal nám, že i on umí dobře krájet cibuli, ale musí být na to ten správný nůž. Tak to skončilo
nerozhodně a šli jsme domů.
Od 1. února je zavřená hospoda, a tak seniorský stůl osiřel. Nová vedoucí Denisa Tobol ková
bude jezdit do hospody ze Smidar. S výměnou hospodského prošla kuchyň úpravami, je celá nově
obložená, změnilo se rozmístění pracovních míst a vyměnil se starý sporák za novější. Hospoda se
znovu otevřela až 10. února 2019, kdy jsme se opět sešli. Od n ové slečny vedoucí jsme dostali na
uvítanou talířek dobré sekané a za to jsme ji popřáli ať se ji v naší kosické hospodě daří.
Václav Rychnovský st.
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MS Cidlina

Je prosinec 2018 a myslivecký spolek pořádá poslední hon letošní sezóny s názvem „Poslední
leč“. Sraz je v Měníku na mysliv ně, kde se sešlo jen 17 domácích myslivců, 3 honci z MS Čírka Kosičky,
tři honci a pět psů.
Po dobré gulášové polévce nástup. Poté jsme odjeli na Kvočnu, k terou jsme obsadili a prošli ,
neobjevili jsme zde žádného divočáka. Pak jsme obsadili rákos s náhonem, kam byli vypuštěni bažanti
z bažantnice v Luhách. Tentokrát jsme stříleli a trefovali výborně, protože bylo sloveno 39 kusů, což
bylo téměř 100 % k tomu se podařilo ulovit jednoho zajíce.
Pokračování honu bylo v Mlékosrbech, kam jsme odjeli na Račana . Zde byl uloven jeden
divočák o váze asi 40 kg. Lovcem byl Miloš Ornst. Velkou posilou nám b yli dva lovečtí psi menšího
plemena Patterdale teriéra, kteří odvedli při hledání a dohledání divočáka velký kus práce. To se
projevilo i u tohoto kusu. Postřelený divočák vlezl pod rákos, kde se schoval a nebyl vůbec vidět. Psi ho
nalezli a nahlásili jeho pozici.
Po svačině jsme
odjeli do Měnického lesa za
konírnu, kde jsme narazili na
divočáky. Tam jsme také dva
ulovili, šťastným lovcem byl
Mirk Válek.
Tím skončila naše
poslední leč a odjeli jsme na
chatu. Na výřadu, kde hořely
vatry bylo 39 bažantů, jeden
zajíc a tři divočáci. V myslivně
nám pan Hladík přichystal
obložené maso s hranolkami,
které se mu moc po vedlo. Přichystaná
byla také velká tombola, na kterou se
prodávaly losy. V tombole bylo 14
bažantů, jeden zajíc, jedna srna, jeden
divočák a hodně dalších cen, celkem
asi padesát. Divočáka vyhrál Josef
Hejcman z MS Čírka a srnu Mirek Válek
z našeho MS. Dál e následoval zaječí
soud, ve kterém hrál prim předseda
soudu Pavel Peřina, který odsoudil 14
myslivců za vesměs drobné přestupky
na honech. Obhájce byl Milan Ornst a
výběrčím pokut byl Miloš Ornst. Po
dobu celé schůze jsme měli ještě další občerstvení – sekaná, cukroví, káva, pivo i nějaká ta ostřejší
tekutina, jako například Jagermaister, a tak bylo hodně veselo, že jsme si ani nevšimli, že se ručičky na
hodinách překryly na dvanáctce.
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Na naháňce 12. ledna se sešlo 17 lovců
a dva hosté. Docela se nám dařilo. Byli
uloveni čtyři divočáci do 35 kg.
Šťastnými lovci byli Milan Ornst, Bohouš
Kloz mladší, Ondra Hatle a čtvrtého
dohledal se psem host, pan Baudiš.
Na honu, který se konal
v bažantnici v Luhách 29. ledna 2019 se
sešlo 27 myslivců, tři hosté z Německa,
21 honců s 15 psy. Sraz byl v 8 hodin na
lovecké chatě. Ráno jsme měli
gulášovou polévku s rohlíkem a kávu.
V 9 hodin jsme šli na nástup, kde nám
vedoucí honu pan Herčík
řekl, co se bude lovit, a pak
jsem šli na první leč. Jedna
skupina šla do leče, druhá
byla za záštitami. Bažantů
bylo hodně, ani jsme
nestačili nabíjet, a tak v první
leči na výloži bylo 121 kusů.
V druhé leči bylo už bylo
bažantů méně, jen 41 kusů.
Hon pokračoval svačinou,
kde jsme dostali teplé uzené
maso s chlebem. Po dobré
svačině jsme šli na třetí leč,
kde bylo sloveno 35 kusů
bažanta a ve čtvrté leči 48
kusů. Po čtvrté leči jsme
odešli na oběd. K obědu byl
dobrý řízek s bramborem. Po
obědě jsme šli na posle dní
leč kde bylo sloveno ještě 57
bažantů. Tím pro tento den
skončil náš lov v bažantnici.
Na výřadu bylo celkem 300
kusů bažantů a dvě hrdličky.
Každý, kdo byl na honu dostal
kohouta a slepici a mohl si
přikoupit kohouta za 50 Kč a
slepici za 30 Kč. Při n ástupu, lečích a výřadu nám troubil borlici Martin Paško. Celý den bylo pěkné
počasí. Večer jsme měli hezké posezení s plnými stoly jídla a pití.
Václav Rychnovský st.
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Kultura v obci
Rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 1.12. 2018 před první adventní nedělí jsme již po jedenácté rozsvěceli vánoční strom. Tato
akce je mezi občany Kosic velmi oblíbená, a tak máme vždy radost, že se nás kolem vánočního stromu
schází takové množství. J ako každý rok jsme si všichni mohli dát dobré svařené víno, pro děti byl
připravený čaj a sladký perník. Každý ještě dostal reflexní pásku na rukáv , nebo nohavici, p ro
bezpečnou chůzi za sn ížené viditelnosti a cyklo mapu. Tentokrát jsme měli možnost p oslechnout si
koledy v podání muzikantů z naší obce a jejich kamarádů. Protože byla poměrně velká zima, po
několika koledách se muzikanti přesunuli do ho spody, protože jim mrzly prsty i nástroje. Postupně se i
větší část hostů přesunula do hospody, k de ještě drhanou chvíli všichni poseděli a pobesedovali. I
muzikanti v hospodě pomalu roztáli a opět nám začali hrát. Večer s příjemným posezením a hudbou se
protáhl a hezky jsme si to užil i. Tak snad takový he zký začátek adve ntu prožijeme i v příštím roce.
Vladimír Brzek
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Morana 2018

Již tradičně se scházíme k dopolední procházce poslední den v roce. Pochod k Moraně se konal
již po dvanácté. Sraz jsme měli opět před hasičárnou v 9:30. Postupně se sešla poměrně velká účast a
kolem 10 hodin jsme vykročili směrem k Písku. Ještě před tím jsme vytvořili skupinku a všichni se
vyfotili. Počasí nám v tento poslední den přálo, bylo slunečno a poměrně teplo, a tak byla radost se po
vánočním hodování trochu projít a vyvětrat. O zásoby na cestu se nám postaral náš pan hosti nský
Martin. Měli jsme ve vozíku něco svařeného vína a pro děti, nebo abstinenty čaj. Cestou jsme dělali
pravidelné zastávky, aby si obsluha vozíku odpočala a abychom jí ulehčili, tak jsme si každý vždy
načepoval jeden, nebo dva kelímky teplého nápoje. Na křižovatce u mlýna jsme se sešli se zástupci
z Mlékosrb a Písku a po přivítání jsme všichni společně vyrazili na Luha, kde bylo pro účastníky pochodu
připraveno občerstvení. Každý si mohl vzít misku horké gulášové polévky a rohlík. V hájovně ještě
zahrála kapela, a tak kdo chtěl mohl si poslechnout nějak é ty písničky, nebo si i zatančit. Postupně se
účastníci pochodu postupně rozcházeli do svých domovů, aby se připravili na silvestrovský večer, který
byl teprve před námi.
Vladimír Brzek
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Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu 5. ledna 2019 v naší obci pořádala Oblastní charita Hradec Králové ve
spolupráci s Obecním úřadem Kosice Tříkrálovou sbírku.
Sbírku prováděly dvě skupiny dobrovolníků. Doprovodem byly paní Monika
Ornstová a Hana Košťálová. Koledníci byli Daniel Krejča, Vaneska Donátová, Kuba Košťál, Tomáš
Pšenička, Nikolas Sedláček a Viktor Maxa.
Sbírka proběhla v pořádku a bez problémů. Koledníci byli báječní a všichni kdo
přispěli taktéž. Mnoho lidí zpívalo s koledníky, usmívalo se, ale i plakalo.
Děkujeme za dary, velkorysost, vstřícnost, ochotu a důvěru. Věříme, že jsme toto odpoledne přispěli k
Vašemu příjemnému pocitu, že jste pomohli těm, kteří tuto pomoc potřebují a jsou na ni odkázáni.
Výtěžek 2019 pro Královéhradecko bude rozdělený takto: raná péče Sluníčko, která pomáhá zdarma
rodinám pečujícím doma o dítě s postižením, domácí hospicová péče, která umožňuje umírajícím trávit
poslední chvíle společně v domácím prostředí a odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny
Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni. Pět procent je určeno na realizaci humanitárních
projektů v Indii (např. školní autobus). Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při
mimořádných událostech (např. povodně). Třetina výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc
Charity České republiky v zahraničí i u nás a další projekty na pomoc lidem v nouzi.

V naší obci se vybralo 13 283,- Kč.
Letošní celkový výtěžek dosáhl částky 1 632 029 Kč .
Hana Košťálová

„Děkuji všem dárcům za dary do pokladniček. Vaše příspěvky jsou
pro nás motivací a signálem, že naše práce Vás oslovuje a že ji
vnímáte
pozitivně. Díky, díky . „
Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové.
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Diamantová svatba manželů Peřinových

Ve čtvrtek 28. března 2019 to bylo přesně 60 let od významného dne v životě paní Aleny Peřinové a
pana Františ ka Peřiny z Kosic. Před 60 lety měli svůj svatební den, kdy si řekli ANO na společnou cestu
životem. Toto výročí si v sobotu 23. března 2019 připomněli v kruhu rodiny malou oslavou v salonku
restaurace U Rychtáře v Novém Městě. Jak je vidět bylo s kým vzpomínat. Manželé Peřinovi vychovali
dvě děti, od nich mají 6 vnoučat a 5 pravnoučat. S nimi za

vzpomína li na všechny bá ječné okamžiky,

které prožily a také na všechno těžké, co překonali…
Jak praví moudro:
"Po šedesáti letech manželství dobře víte, že
plný báječných okamžiků ."

život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň
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Taneční pá r z Kosic

Mistrovství České republiky v tanečním sportu je vrchol celé taneční sezony. Tato mistrovství , jsou
celkem tři , a to ve Standartních tancích, v Latiskoamerických tancích a v kombinaci 10 tanců. V
letošním roce byla poprvé účast na MČR omezena a to na 36 nejl epších párů v ČR, které se samotného
MČR můžou účastnit. Mezi ně se dostal i tanečník z Kosic Matěj Donát (14 let) se svojí novou partnerkou
Silvií Dobruskou (13 let) v kategorii Junior 2. Matěj se Silvií se dvou mistrovství již účastnili a myslíme,
že se jim na jejich prvním společném mistrovství ve starší věkové kategorii
dařilo skvěle. Ve
Standartních tancích obsadili 29. příčku a v Latinskoamerických se jim d ařilo o něco lépe a dostali se
mezi TOP25 tanečních párů v České republice. Jako bonbonek bychom doplnili že Matěj se Silvií
postoupili v letošním roce do vyšší výkon nostní třídy ,,B´´ , což je 2. nejvyšší získaná juniorská třída. A
na úplný závěr bychom dodali , že se budou účastnit ještě posledního národního šampionátu v 10
tancích a to 30. března v Roudnici nad Labem.
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Zajímavosti
Možná, že znáte RNDr. Václava Cílka. Přestože se ve své práci
zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí,
vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme
v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii,
teologii, výtvarnému umění, nebo hudbě všech žánrů. Z televizních
projektů, na kterých se osobně podílel, zmiňme například Putování
starými cestami, Kameny v české krajině, Řeka v proudu času nebo dvě
řady cyklu Podzemní Čechy.
Před časem jsem četl rozhovor, který poskytl Václav Cílek pro
deník Právo, kde se vyjadřuje k současným změnám klimatu. Je to téma,
které se probírá mezi občany velmi často, proto se domnívám, že by
článek mohl zajímat i některé naše čtenáře.
Tradiční chod ročních období v budoucnu téměř zmizí
Počasí v Česku se v nejbližších letech příliš nezmění. Vedra, sucha, ale i přívalové deště nás budou trápit
dál. Zimy budou teplejší, zvyšuje se však riziko častějších průniků studeného arktického vzduchu.
Oteplování klimatu bude pokračovat, řekl v rozhovoru pro Právo klimatolog a geolog Václav Cílek.
Dlouhotrvající vedra, extrémní sucha, ale i povodně, bouře nebo hurikány. V posledních letech nic
mimořádného. Máme se připravit na to, že to bude normální?
Současný průběh počasí je výsledkem dlouhodobého oteplování klimatu, který změnil i chod arktické
oscilace. Začalo se to projevovat kolem roku 2005 a z hlediska statistiky máme poměrně reálnou šanci,
že počasí, které jsme měli v uplynulém desetiletí, bude dalších deset let, ale o něco víc extrémně,
pokračovat. Není to žádná katastrofa, ale musíme na to být připraveni.
Co se vlastně děje?
Došlo k tepelné nerovnováze klimatického systému. Množství energie, které dopadalo ze Slunce na
Zemi, bylo v minulosti zpětně vyzářeno do prostoru a energetická bilance Země byla v podstatě nulová.
Tím, jak vzrostly koncentrace skleníkových plynů, zůstává na Zemi trochu víc tepla než dříve. Zdánlivě
je to málo, jeden watt na metr čtvereční. Je třeba si ale uvědomit, že rozdíl mezi dobou ledovou
a meziledovou je někde mezi pěti až šesti watty na metr čtvereční.
V posledních letech došlo k velkému zhloupnutí národů. Teď neseme důsledky oteplení, které
způsobilo spalování uhlí v 90. letech nebo i dříve. Teplo, které se na Zemi zadrželo navíc, se kumuluje
nejvíce v moři. Obrovský tepelný obsah svrchní dvoukilometrové vrstvy oceánů zřejmě způsobuje, že
se léto značně oteplilo a prodloužilo a vlastně trvá i v podzimních měsících. Současná zima je pak
poměrně krátká a teplá, ale právě s nebezpečnými průniky studeného vzduchu. Dalšímu oteplení
zhruba o jeden stupeň se ale nevyhneme, I kdybychom přestali produkovat CO2 tak to bude trvat
nejméně 20 let, než vychladne oceán.
Znamená to, že se situace bude ještě zhoršovat a čekají nás větší extrémy?
Nelze vyloučit, že riziko některých extrémních jevů se bude dál zvyšovat. Největší problém na severní
polokouli vidím v oteplování Arktidy. Oblast o rozloze asi 10 milionů kilometrů čtverečních je většinou
pokryta zhruba dvoumetrovou vrstvou ledu. Tato oblast se ale otepluje dvakrát až třikrát rychleji než
jiná místa na světě, což ovlivňuje arktickou oscilaci a ta zase ovlivňuje směr větrného proudění a tím
i srážek. O budoucím klimatickém posunu České republiky se rozhodne za polárním kruhem.
K nejdůležitějším velkým jevům severní polokoule patří takzvané tryskové proudění neboli planetární
vlny, které jako prstence obtáčejí severní pól. Když je hodně chladno, vytváří se okolo Arktidy polární
vír. Jenže v poslední době, jak se otepluje, tento vír slábne a dochází ke snadnějšímu průniku
studeného vzduchu nejen do Evropy, ale i třeba i do Severní Ameriky či Asie. Většinou jsou první na
řadě americké pláně. Často vidíme v televizi, že USA zavalil sníh a postihly kruté mrazy. Průnik
studeného vzduchu může dosáhnout až na Floridu, kde pak mrznou sady s pomeranči, nebo do
Mexického zálivu, kde zasněží. Pokud dojde k průniku v Asii, může studený vzduch dorazit až
k indickému Dillí, kde pak často umrznou i stovky lidí.
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Zmínil jste průniky studeného vzduchu i do Evropy. Už k tomu došlo i v Česku?
Třeba minulou zimu a letošní jaro. Je velmi pravděpodobné, že to, co se děje klimaticky v Americe,
dorazí dříve nebo později ve stejné intenzitě i do Evropy. I když celkově se středoevropské zimy
oteplují, tak zároveň roste riziko těchto velmi studených průniků.
Změny klimatu ale probíhají desítky let.
Jedna věc je, jak klimatické změny v současnosti vnímáme, a jaké skutečně jsou. Nečekal bych nějakou
velkou jednorázovou změnu, ale pokračování klimaticky nestabilního prostředí.
Nevěnujeme dostatečnou pozornost tomu, co se děje v přírodě, ale zabýváme se děním ve společnosti,
a zejména v politice. Mám pocit, že v posledních letech došlo k velkému zhloupnutí národů.
Podvědomě totiž vnímáme, že se v přírodě, v lese, na poli, v počasí, něco děje. Přírodní část mysli ale
ignorujeme, což nemůže skončit dobře. Zřejmě máme představu, že když vyměníme nějakého politika
ve vedení státu, tak se vše vyřeší a situace se zlepší. Neúměrně se to promítá do nálad a strachu všude
na světě. Pokud je to takhle, znamená to, že politické protesty budou celosvětově pokračovat a budou
ještě intenzivnější, hlubší a násilnější. Pohled na stav životního prostředí je značně upozaděný. Prioritní
by nemělo být, kdo stojí v čele vlády, ale třeba čistota podzemních vod. Dvě třetiny podzemních vod
jsou nějakým způsobem znečištěné. Jejich vyčištění může trvat třeba i 20 nebo 50 let.
Pokud nedostaneme nějakou globální facku, nic moc se měnit nebude
Český les – to není jen o tom, že je napadený kůrovcem, ale jsou to i houby a další škůdci, kteří si tady
dali sraz z celé Evropy nebo půlky světa. Je to tím, že les má oslabenou imunitu. To je způsobené nejen
tím, že smrků je v porostu moc, ale stále se projevuje i zátěž kyselých dešťů ze 60. let i přísun
dusičnanů. Zatížení prostředí nazrává a na přírodních procesech se projevuje někdy až za desítky let.
Tím naznačujete, že většinu lidí změny klimatu vlastně nezajímají?
Ke klimatickým změnám dochází, ale z psychologického hlediska je odmítáme. Vyplývá to
i z dlouhodobých zahraničních průzkumů, např. v Norsku. V 90. letech, kdy ještě nebyly klimatické
změny moc patrné, je vnímalo jako nebezpečí 40 procent lidí. Mezitím se tyto změny staly daleko
patrnější, začíná to být závažný problém, ale jako nebezpečí to vnímá jen 10 procent lidí.
Čím si to vysvětlujete?
Žijeme v rychlém světě, máme málo energie, musíme zjednodušovat. A na ty největší chronické
problémy, jejichž řešení nejsou navíc vůbec jednoduchá, už nemáme sílu. Je to jako ledovec, který se
pomalu vynořuje, a teprve když se vynoří nad mediální hladinu, tak se teprve stává středobodem toho,
co je potřeba řešit. Poprvé od 60. let jsme v situaci, kdy nás problémy v souvislosti s klimatickými
změnami dostihly. Teď jsme v první fázi, kdy u nás dochází ke znejistění. Již je neodmítáme, ale zatím
je nechceme moc řešit, a úplně nevíme, jak se k nim postavit. Ať už je to fenomén jako české sucho
nebo kalifornské požáry.
Jsme na změny klimatu vůbec připraveni?
Očekával bych, že pokud nedostaneme nějakou globální facku, nic moc se měnit nebude.
Nepředpokládám, že by nějaké řešení vycházelo od jednotlivých států. První velký klimatický dopad
nepřijde z Evropy, ale zřejmě z přelidněných oblastí, kde najednou v důsledku klimatických změn
a sucha bude chybět velké množství potravin. Obrovské nákupy potravin povedou k jejich zdražení, což
následně rozkolísá další státy. Povede to k tomu, že teprve potom začnou lidé otevřeně vnímat, že jsme
třeba na hranici v hospodaření s vodou. Myslím si, že už pomalu začíná jít do tuhého.
Proč právě nedostatek potravin?
Není to úplně něco nového, o nedostatku potravin v některých zemích se mluví už deset let. Ale
v důsledku klimatických změn mohou přijít velká, i několik let trvající sucha na rozsáhlých územích.
V okamžiku, kdy by sucho například postihlo Čínu, tak to způsobí celosvětovou potravinovou krizi.
A Čína není z tohoto pohledu jedinou zemí. Například sucho v Severní Americe nemá na obyvatele USA
prakticky žádný vliv. Obilím ale Spojené státy dotují celou severní Afriku, zejména Egypt. Neúroda
v USA a Kanadě tak může vyvolat obrovský nedostatek základních potravin v Egyptě. K dalším oblastem
patří třeba subsaharská Afrika, kde jen v Nigérii žije 200 milionů lidí. Čína je ale typickým příkladem.
Žije zde asi 1,3 miliardy lidí. Populace dál roste. Země bohatne a spotřebovává stále více potravin,
a hlavně mnohem více masa. Přitom platí úměra, že na vyprodukování kilogramu masa jsou zapotřebí
4 kg obilí.
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V čem je tedy problém?
Zemědělská půda zaujímá v Číně jen 14 procent plochy země. V Evropě je to přitom trojnásobek.
Veškerá produkce čínské rýže se vyprodukuje na území velkém jako Itálie. Z této plochy je 10 procent
postiženo výrazným suchem a 30 procent ohrožuje vracející se sucho.
V praxi to znamená, že výpadek nějakých deseti procent sklizně rýže je vcelku přirozený a není to nic
mimořádného. Jenže to znamená, že najednou budou chybět potraviny pro 130 milionů lidí.
Výpadek sklizně jsou schopni pokrýt jak největší vývozci rýže – Thajsko, Laos a Vietnam, tak i přebytky
obilí z celé EU. Ale přesto bude obilí na trhu mnohem méně a to postačí, aby vypukla panika, jakou
známe, třeba když vázne zásobování ropou. Během pár dnů přejdeme ze zimy rovnou do léta a stejně
náhle bude končit teplý podzim. Kouzlo EU jako klimatického projektu spočívá třeba v tom, že
v posledních 500 letech nepostihlo sucho nikdy celou Evropu a nedostatek potravin na jednom místě
se mohl řešit dovozem z místa jiného. V semiaridních, polosuchých oblastech, kde si již lidé nebudou
schopni potraviny vypěstovat, to ale může pohnout celými národy.
Jak by to měly vlády řešit?
Proces klimatických změn je celosvětově rozjetý, nejen co se týká rostoucího počtu lidí a jejich
potravinových nároků, ale i vypouštění oxidu uhličitého. Z toho vyplývá, že součástí konceptu národní
bezpečnosti musí být bezpečnost nejen energetická, ale i hydrologická a potravinová. Stále důležitější
úlohu bude v budoucnu hrát i drobné samozásobování lidí potravinami. I proto, že potraviny budou
stále dražší. Mám dojem, že se přesouváme pomalým, ale chronickým tempem do dalšího typu
společnosti, která bude chudší, protože porostou ceny všech věcí a reálné mzdy budou stagnovat.
Vraťme se k počasí u nás. Jak bude vypadat v příštích letech?
Zimy budou celkově teplejší, většinou bez sněhu, přesto hrozí vysoké riziko velmi chladných a nejspíš
suchých zimních epizod. Téměř zmizí tradiční chod ročních období. Během pár dnů přejdeme ze zimy
rovnou do léta a stejně náhle bude končit teplý podzim. Počítat se dá i s vlnami velkých
a dlouhotrvajících veder. To už je ale záležitost prorokovaná před 20 lety. Studie, které byly ve své době
alarmující, bychom dnes vnímali jako podhodnocené. Pro mě je to velkým varováním.
Jak to bude se srážkami a suchem?
Statistická data sice zachycují trend sušší první poloviny vegetačního období a vlhčí polovinu
podzimního období, ale tahle závislost není úplně jednoznačná. Většina lidí si pamatuje, jak jsme v létě
říkali, ať nám neproprší dovolená. To už dávno neplatí. Nikdo si z posledních let nepamatuje, že by
během letní dovolené celý týden pršelo. Schází nejen takzvané zahradnické deště, tedy mírné
dlouhodobé mrholení, ale i část vlhkosti z pomalu odtávajícího sněhu. Sníh dnes buď není vůbec, nebo
taje velmi rychle, a voda se nestačí vsáknout a odteče. Předpokládá se, že další rok až dva budou
nadprůměrně suché. I když to není stoprocentní. To ale nevylučuje případné místní povodně. Na
některých místech nedošlo k plnému obnovení zásoby podzemních vod. To znamená, že se změnila
prostupnost vody přes velké póry v půdě do podloží. To je samo o sobě varující, protože to potvrzuje
vysokou slehlost a utuženost půd.
Vody tedy bude málo. Co se s tím dá dělat?
Vypadá to na chronické potíže, i když v ČR budou zřejmě menší než ve zbytku světa. Což je dobrá zpráva
pro naše zemědělce. Oblasti, které jsou suché už dnes, například jižní Morava, budou v budoucnosti
ještě sušší. Nedostatkem vody bude trpět ale třeba i Vysočina. Když se prodlouží vegetační období
rostlin, tak je vcelku jasné, že stromy spotřebují daleko víc vody i živin. Téměř dvě století jsme vodu
z krajiny odváděli. Nejdříve odvodňovacími příkopy z lesů, později melioracemi z půdy. Vznikla kultura
odvodu vody, zatímco dnes potřebujeme vodu zadržet. Žádné řešení ale není jednoznačné a nebude
jednoduché. Čekají nás tisíce drobných úprav na každém hektaru půdy kolem nás. I když jsou
meliorační stavby někde již zanesené, nejméně z poloviny stále fungují. Ve velkém měřítku musí
vybudovat zasakovací rýhy, v lesích snížit hustotu porostů, aby srážky přes koruny propršely až na
půdu. Vsakování brání ale třeba i vysoká vrstva jehličí. Všechna tahle opatření jsou už prakticky
zmapována. Základní princip spočívá v tom, zachytávat vodu tam, kde to jde.
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A co výstavba dalších vodních nádrží?
Musíme se dostat k hydrologicky integrované krajině a vodu zachycovat plošně, aby se vsákla v celé
krajině a rychle neodtékala. Velké přehrady jsou důležité, protože za sucha vypouštějí vodu, a tím
zlepšují minimální průtoky v tocích. Jinak by se v nich život neudržel. Důležité jsou i rybníky. Když
zachytíte vodu v rybníce, tak to má dopad na zónu od rybníka tak 100 metrů širokou. Z chovných
rybníků ale vodu odebírat nemůžete, protože by rybí obsádka snížení hladiny nepřežila. Důležité jsou
i malé vodní nádrže. Pokud jsou na dobrých místech, mohou dotovat průsaky i místní vodní zdroje.
Pomůže ale i zachycování dešťové vody ze střech a další opatření.
Otázkou není, zda budovat velké či malé nádrže, ale jak to všechno skloubit, aby to vytvořilo
integrovaný hydrologický systém.
Vladimír Brzek

Stránka pro chytré hlavy
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Stránka pro nejmenší
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Zvyky a tradice
Velikonoce
Pro křesťany jsou Velikonoce především spojovány se vzkříšením Ježíše Krista. Na tyto svátky se
křesťané připravují čtyřiceti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou.
Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů a Germánů. Jako významné a již
nábožensky organizované svátky se objevují poprvé u Židů. Velikonoce, jako svátky umučení
a vzkříšení, patří k základním křesťanským pohyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé svátky se odvozují
vždy od data velikonoční neděle. Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo na dobu, jež
následovala po jarní rovnodennosti, a současně mu předcházel jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo bylo
vzato za základ a křesťanské Velikonoce (velikonoční neděle) se slaví vždy první neděli po prvním jarním
úplňku.
Sazometná středa
Tento den se vymetají saze z příbytků tj. domy se čistí a připravují na svátky.
Zelený čtvrtek
Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože bránila onemocnění
šíje a dalším nemocem. Hospodyně vstávaly ještě před východem slunce, aby zametly dvůr a smetí
odnesly na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy.
V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok voda.
Odpoledne se nepracovalo, pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud
se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví.
Ranní mše se konala pouze v biskupských chrámech a světil se svatý olej. Při večerní mši naposledy
zvoní zvony a pak „odlétají do Říma“ až do bílé soboty – po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami.
Podle tradice, když zazvoní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely po celý rok.
Velký pátek
Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše
Krista, proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.
K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou sílu země, která se na
Velký pátek otvírala a na krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo světýlko nebo
kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci
a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník. Lidé vstávali před východem
slunce, chodili se mýt do potoka, aby se chránili před nemocemi. Nepracovalo se na poli ani v sadu,
aby se nehýbalo zemí. Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček. Hospodyně
připravovala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.
Bílá sobota
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zásadně neslaví mše svatá a další svátosti,
kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající
půst.
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem
z posvěceného ohně se posypaly louky. V sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo. Na
slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční
beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí, nebo se vázali březové metličky a zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě". Proto
se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" a tento den
nazvali "dnem Páně".
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno. Ve
východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla
úroda, voda a dostatek ovoce.

Kosický zpravodaj 1/2019
Velikonoční pondělí
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty
se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to
dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají
chlapce vodou.
Symbol kříže - Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří
Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl
spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení
božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti. Dnes
je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti
ukřižováním.
Velikonoční oheň - Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém
studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích. Oheň se zapaluje a světí na začátku
liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně se zapálí
velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a vnese se do temného kostela.
Velikonoční svíce - Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako
znamení života. Tento význam je ještě podtržen tím, že se zapálená svíce ponořuje do vody, která se
posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce. Bílá barva svíce symbolizuje naději
a nový život.
Velikonoční vajíčko - Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem
plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do
hrobu k mrtvému. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů
a pověr.
Velikonoční zajíček - V dnešní rozšířené evropské tradici je označován zajíc za toho, kdo
o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. Podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho
důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu
přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec. Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce
s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce,
čímž se sdružily tyto dva symboly.
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Pestrá pomazánka
Svěží, jarní a velmi chutná. Smíchejte tvaroh s mrkví, šunkou a
přidejte pažitku.
Ingredience:
250 g tvarohu, 1-2 mladé mrkve, 50 g nasekané krůtí šunky, 50 g
(polo)tvrdého sýra, nastrouhaného
1 vejce natvrdo, 1 lžička plnotučné hořčice, ½ svazku pažitky, sůl, pepř
Postup:
Smíchejte: 250 g tvarohu, 1–2 mladé mrkve (nejlépe z natě), 50 g
nasekané krůtí šunky, 50 g (polo) tvrdého sýra (goudy, ementálu , čedaru), nastrouhaného, 1 vejce
natvrdo, najemno nastrouhané, lžičku plnotučné hořčice a ½ svazku pažitky, najemno nasekané. Osolte
a opepřete.

Tvarohová pomazánka s pečenou paprikou
Jemnou chuť tvarohu zvýrazní opečená paprika a pažitka.
Ingredience:
250 g tvarohu, 1 velká červená paprika, ½–1 svazek pažitky, sůl, pepř
Postup:
Promíchejte: 250 g tvarohu, 1 velkou červenou papriku nebo 2 malé, opečené, oloupané a nasekané
nadrobno, ½–1 svazek pažitky, nasekaný. Osolte a opepřete. Nejlepší je odleželá.

Tvarohová pomazánka s česnekem
Rychlá klasika tentokrát se sýrem, majolkou a petrželkou. Ideálně s tmavým pečivem.
Ingredience:
250 g tvarohu, 150 g strouhaného polotvrdého sýra, 5 stroužků česneku, 1 lžíci majonézy, sůl, pepř,
petrželka
Postup:
Smíchejte: 250 g tvarohu, 150 g strouhaného polotvrdého sýra, 5 stroužků česneku, prolisovaných
nebo utřených, majonézu podle potřeby (cca lžíci), sůl a pepř. Posypte nasekanou petrželkou

Tvarohová pomazánka s kmínem
Ideální pomazánka na cesty a piknik, kterou zvládne opravdu každý.
Ingredience:
50 g másla, 250 g tvarohu v kostce, smetana ke šlehání, drcený kmín, sůl, cibulka, bylinky.
Postup:
50 g másla utřete s 250 g tvarohu v kostce, zjemněte smetanou ke šlehání, ochuťte drceným kmínem
a solí. Nechte odležet. Posypte cibulkami.

Tvarohová pomazánka
Ingredience:
2 lžíce másla, 1 ks tvarohu, 30 dkg měkkého salámu, 1 balíček strouhaného sýra, 1 balíček tatarské
omáčky (100g), 3 ks vajec natvrdo uvařených, podle chuti pažitka, sůl.
Postup:
Sýr použijeme nastrouhaný, případně jej na jemném struhadle nastrouháme. Salám nastrouháme
nahrubo. Vejce oloupeme a nakrájíme na kráječi ze dvou stran.
Do misky dáme tvaroh, přidáme máslo (lépe použít perlu nebo ramu), sýr, salám, tatarku a podle
chuti vegetu, sůl a pažitku. Vše zamícháme nejlépe ručním mixérem. Nakonec k pomazánce přidáme
vajíčka. Pomazánku z tvarohu podáváme s pečivem, je vhodná i na chlebíčky.
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Jarní bylinková polévka
Ingredience:
2 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, 1,25 l vývaru, jarní bylinky, 3 lžíce smetany, špetka muškátového
květu, sůl, opečené kostičky žemle
Postup:
Začneme jíškou, tu si připravíme rozpuštěním másla a následným zasypáním moukou. Tu pak zalijeme
masovým vývarem, řádně rozmícháme a asi tak 20 minut povaříme. Přidáme větší část drobně
pokrájených bylinek (např. petrželka, pažitka, nať jarní cibulky, lístky popence, kerblík, kopřiva) a krátce
povaříme. Polévku dochutíme muškátovým květem, osolíme, zjemníme smetanou, přidáme zbytek
pokrájených bylinek a už nevaříme. Lahodnou jarní polévku podáváme s opečenými kostičkami žemle.
Polévku můžeme též podávat se ztracenými vejci, která rozklepneme do vroucí osolené a octem
okyselené vody, vaříme asi 4 minuty a pak vyjmeme děrovanou naběračkou.

Velikonoční věnec
Ingredience:
500g polohrubé mouky, 80g rozinek, 75g
másla, 50g cukru, 250 ml vlažného mléka, 1
ks vejce, 1 ks žloutku, ½ kostky droždí
Postup:
Droždí rozetřeme ve 4 lžících vlažného
mléka, vmícháme 2 lžíce mouky, povrch
poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a
necháme na teplém místě vykynout. Do
mísy prosejeme zbylou polohrubou mouku,
přidáme cukr, mléko, vejce, povolené
máslo a rozinky, uhněteme těsto, necháme
60 minut kynout. Ještě jednou těsto dobře prohněteme, rozdělíme na tři díly, z kterých vyválíme
dlouhé copánky, z nich upleteme věnec, přendáme na plech vymazaný tukem. Věnec potřeme
rozšlehaným žloutkem a necháme ještě 15 minut kynout. Takto připravený plech vložíme do trouby
vyhřáté na 200 °C a pečeme tak 40 minut.
Doporučení:
Věnec můžeme ozdobit například papírovým senem a velikonočními vejci. Kdo má rád, může věnec
posypat sezamovými semínky.

Jidáše
Ingredience:
Na těsto: 450g hladké mouky, 100g cukru krupice, 100g másla, 50g droždí, 150ml mléka, ½ lžičky citronové
kůry, 2 ks žloutků, 1 ks vejce, 1 ks balíček vanilkového cukru, špetka nastrouhaného muškátového oříšku,
špetka soli,
Na dohotovení: 1 ks vejce na potření, mák, nebo sezam na posypání, mandlové lupínky na ozdobu
Postup:
Rozdrobené droždí smícháme se lžičkou cukru, dvěma lžícemi mouky, polovinou vlažného mléka a na
teplém místě necháme vzejít kvásek. Do mísy dáme zbylý cukr, zbylou prosátou hladkou mouku,
vanilkový cukr, špetku soli, najemno nastrouhanou citronovou kůru, špetku nastrouhaného
muškátového oříšku, žloutky, rozklepnuté vejce, zbylé vlažné mléko a kvásek, zlehka propracujeme,
přilijeme rozpuštěné vlažné máslo a vypracujeme hladké nelepivé těsto, které necháme na teplém
místě asi 50 minut kynout. Vykynuté těsto rozkrájíme na 30 kousků, každý rukama rozválíme na
pramen a stočíme do různých tvarů, naskládáme na plech a necháme ještě 15 minut kynout, pak kousky
potřeme rozšlehaným vejcem, ozdobíme plátky mandlí a posypeme mákem nebo sezamem
Vložíme do předehřáté trouby na 180 °C a pečeme dozlatova (asi 20 minut).
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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 - 12,30
7,30 - 12,00

Prodejna Hruška Kosice

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

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 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
27.4. 2019 akce čistý les
30.4. 2019 stavění máje a čarodějnice
24. – 25.5. 2019 volby do evropského parlamentu
15.6. 2019 hasičská soutěž
27.7. 2019 Kosi na vsi
28.7. 2019 Vrzáňovy Kosice

