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Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v následujících řádcích zpravodaje získáte pár podrobnějších
informací o tom, co se stalo, ale i o nejbližších plánech, akcích a událostech, které nás čekají.
Nejdříve žádost o dodržování pořádku v obci. Na základě upozornění několika

občanů bych

chtěl všechny požádat o jeho dodržování. Ať již se jedná o pořádek kolem kontejnerů na
separovaný odpad u prodejny Hruška nebo o různé kupičky a hromádky převážně rostlinného
původu různě po obci (například na Pazderně nebo třeba kolem domku ch alupáře bydlícího na
pravé straně směrem na Písek). Každý má možnost odvézt biologický odpad do kontejneru
před bývalým areálem agropodniku (směr Kosičky). Tráva listí, větvičky, zeleň ze zahrádek,
to vše má své určené místo v tomto kontejneru. Zmizely by

tyto nevzhledné a zakázané

skládky bioodpadu, za což občanům děkuji.
Postupně se připravují dvě očekávané kulturní akce, poslední červencový víkend,
nejdříve v sobotu Kosi na vsi, v neděli pak Vrzáňovy Kosice. Tímto je připomínám a na obě
bych touto cestou chtěl všechny občany srdečně pozvat.
Podrobněji se zmíním o nákupu budovy prodejny, kterou má v nájmu společnost Hruška a
také o omezení provozu aut nad 3,5t na mostech přes řeky Mlýnskou Bystřici a Bystřici.
Nákup budovy prodejny
V měsíci únoru "dostala obec" nabídku na odkoupení budovy místní samoobsluhy a
přilehlých pozemků. Jistý obchodník s nemovitostmi koupil několik desítek prodejen (budov
a pozemků kolem) v našem regionu a ty nejprve nabídl maloobchodní síti Hruška, spol. s.r.o.,
která je má dlouho době v nájmu. Ta nabídku odmítla, proto se obchodník obrátil na zástupce
obcí.
Návrh obchodníka společnosti ČFS ALFA INVEST s.r.o. obci Kosice byl
nekompromisní. Informoval nás, že Hruška, spol. s.r.o. o budovu nemá zájem, takže jsme
další na řadě. Navrhl cenu, o které v žádném případě nechce "licitovat". Za 1500 m2 pozemků
včetně prodejny chce 2 400 000 Kč. Ke koupi prodejny s pozemky jsme byli "více, méně"
donuceni. Budova i pozemky jsou na strategickém místě, takže kdybychom to nekoupili my,
byla reálná možnost, že ji koupí někdo jiný. Zachování prodeje potravin je pro zastupitele
prioritní záležitost.
V případě nezájmu obce o nákup nemovitostí nebo v případě, že by zastupitelé neakceptovali
uvedenou cenu, nabídne objekt s pozemky "komukoliv"! Tím by mo hl být další provoz
prodejny potravin zcela ohrožen. Zastupitelé proto jednoznačně podpořili myšlenku
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prodejnu s pozemky odkoupit. Pověřili mne jednáním a sepsáním smlouvy. Před podpisem
smlouvy proběhlo ještě jednání s jednatelem společnosti, při kterém došlo ke snížení ceny o
50 000 Kč.
V současné době je tedy obec Kosice vlastníkem budovy i s okolními pozemky a čeká
nás "vyjednávání" o podmínkách pronájmu se společností Hruška. Ta již v minulosti (před 3
lety) přišla s podmínkou, že chtějí příspěvek na provoz ve výši 100 000 Kč na rok. Tento
požadavek obec odmítla. Že budou žádat o příspěvek na provoz v souvislosti se sepsáním
nájemní smlouvy mezi obcí a společností je velmi pravděpodobné.
Oprava mostů přes řeku Bystřici a související dopravní omezení
Všichni, kdo jezdí směrem do Hradce Králové, nemohou minout mosty přes řeku
Mlýnskou Bystřici (někdy také Starou Bystřici) a Bystřici. Ti všímavější si určitě všimli
stavu, v jakém je most přes Bystřici. V nedávné době dostal při bouřkách a větrných smrštích
několik "zásahů" od větví stromů rostoucích v okolí, takže došlo k viditelnému poničení
zábradlí. Ti, kteří sejdou pod mostní pole zjistí, že konstrukce mostu se rozpadá. Pohledem
odspodu mostu je vidět, že nosná konstrukce se bortí, beton se drolí a rozpadá, k oukají
železobetonové výztuže. Roky používaný most se hlásí o svou údržbu.
Brzy z jara jsme mosty prohlédli s projektantem zabývajícím se těmito stavbami. Ten
mladší most přes Mlýnskou Bystřici je ještě v poměrně dobrém stavu. Je postaven novější
technologií. Tam je předpoklad, že běžnou údržbou bude most možné ještě dlouhé roky
používat. Bohužel most přes Bystřici se jeví prvotním průzkumem, jak jsem již popsal, v
havarijním stavu. Tímto nechci vzbuzovat paniku, tak špatné to zatím není, ale je třeba zavé st
některá opatření, která zajistí určitou životnost mostu do doby, než obec zajistí finanční
prostředky na rekonstrukci.
Především se jedná o omezení provozu aut s vyšší hmotností. Na obecní komunikaci
vedoucí přes uvedené mosty platí zákaz vjezdu náklad ních automobilů. Dodatkové tabulky s
povolením průjezdu některých firem byly odstraněny. Od dubna platí zákazové značky pro
všechna nákladní auta. Pracuje se na omezení vjezdu aut nad 3,5 tuny. Pro běžný osobní
automobil nebo jiný dopravní prostředek do 3, 5 tuny zde žádné omezení neplatí. Bohužel přes
tyto zákazy vidíme denně touto cestou projíždět těžká nákladní auta. Aby se předešlo jejich
průjezdu, bude situaci kontrolovat Policie ČR, která o to byla požádána.

S přáním prožití krásného léta, Ernest Kú r.
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14. 4. 2019
Byly schváleny podmínky odkupu nemovitosti (prodejna Hruška s přilehlým pozemkem) od ČFS
ALFA INVEST s.r.o. Starosta obce na základě pověření zastupitelstvem sjednal konkrétní podmínky
odkupu od ČFS.
Byl oznámen výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace, akce „Dostavba
splaškové kanalizace Kosice“. Po zhodnocení nabídek byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka firmy Stavoka Kosice a.s..
Zastupitelstvo projednalo podrobnosti k přípravě Vrzáňových Kosic a Kosů na vsi.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem stavebních řízení týkajících se rekonstrukce
komunikace na Pazderně a realizace výstavby chodníku za Kovárnou. Žádost o dotaci na projekt opravy
živičného povrchu (opravy komunikace) v části obce Pazderna byla podána, čeká se na vyjádření
příslušného ministerstva. Na projektové dokumentaci výstavby chodníku směr Písek se bude dále
pokračovat.
Nákup pozemků v lokalitě Pazderna. Na základě návrhu vlastníka nemovitostí a na základě
předpokládané potřeby obce Kosice (vedení ing. sítí podél komunikace na Pazderně), navrhl starosta
nákup části pozemků sousedících bezprostředně s komunikací na Pazderně.
Bylo přijato rozpočtové opatření č. 4.
Byl projednán záměr o rekonstrukci sportovního hřiště na návsi. Toto hřiště bude se souhlasem
Tělovýchovné jednoty Kosice převedeno na Obec Kosice a bude zažádáno o dotaci na rekonstrukci
sportoviště moderního typu.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5. 6. 2019
Na základě nabídky České pojišťovny a.s., která je cenově výhodnější a nabízí více služeb,
zastupitelstvo schválilo novou pojistnou smlouvu.
Na základě žádosti o poskytnutí dotace dle zákona č.24/2015 Sb. ve výši 5 000 Kč. O dotaci žádá
knihovna města Hradce Králové. Bude využita na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb. Tyto fondy využívá i Kosická knihovna.
Bylo schváleno věcné břemeno na rozvodný sloupek el. energie p.č.421/42.
Zastupitelstvo projednalo žádost několika žadatelů o koupi části pozemku za zahradami v k.ú.
Kosice, p. č. 509/1. Vzhledem k plánované výstavbě RD v této lokalitě by případný zábor pozemků
zkomplikoval vedení inženýrských sítí a komunikace. Prodej nebyl schválen.
Vzhledem ke špatnému stavu obou mostů přes Bystřici bude vypracována základní
dokumentace mostních objektů. Byla předložena a schválena cenová nabídka k vypracování
dokumentace.
Na žádosti mnoha občanů byl zpracován návrh na technické řešení dopravního značení týkající
se omezení parkování nákladních vozidel. Bude řešeno dodatkovou tabulkou "Zóna zákazu stání" aut
nad 3,5 t.
Informace o konání festivalu Kosi na vsi a Vrzáňovy Kosice - byla přislíbena dotace ve výši 50
000 Kč na kulturní program.
Bylo projednána případná úprava smlouvy mezi novým pronajímatelem budovy obchodu (obcí
Kosice) a nájemcem (Hruška, spol. s.r.o). Návrh zní zachovat původní smlouvu mezi CPI Reality, a.s. a
Hruška, spol. s.r.o. Tuto původní smlouvu ošetřit dodatkem.
Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 6 a 7.
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Klub seniorů

V březnu a dubnu se s oslavami v klubu, jak se říká, roztrhl pytel, a tak k nám každou neděli
přišel hrát na harmoniku Zdeněk Volejník a přivezl si s sebou i vezembouch, na který hrál, kdo měl
zrovna chuť a trochu to umí. Začínali jsme Milanem Lauerem, který měl narozeniny a dal nám dobrý
gulášek od nové slečny hostinské Denisy. Další týden slavil svátek Pepa Škvrna a tak dobré obložené
mísy dlouho nikdo nejedl. Na mísách byly například celé i mleté škvarky, korbáčky, několik druhů klobá s
a salám. Třetí oslavenec byl Pepa Bešík, který nechal udělat guláš také u naši hospodské Denisy a opět
se jí povedl, byl výborný. Čtvrtý v pořadí slavil Pepa Šimák a na talíři se objevily velké dlouhé klobásy.
Další oslavenci jsou Jirkové. Začínal Jirka Janďourek, který nechal udělat u slečny hospodské sekanou,
kterou si každý pochvaloval a ke které jsme měli různé přílohy a chleba. Druhý Jirka Novák to měl už
zase s harmonikou, na kterou hrál opět Zdeněk Volejník a na vozembouch Pepa Bešík. Zpívali jsme
hodně dlouho a tak se nám po dobrém guláši domů ani nechtělo. Při každém posezení dává oslavenec
štamprličku, při které stojíme, zpíváme seniorskou hymnu a přejeme oslavenci hodně zdraví, štěstí a
všichni mu podáme ruku. Zpíváme staré známé písničky jako: To kosické žitné pole, Na břehu Blanice,
Seděla pod borovičkou, Teče potůček bublavý, Červená sukynka, Děvčata z pohraničí, U našich kasáren
a mnoho dalších. Když jdeme domů tak si zpíváme: Než dobrou noc si dneska dáme, ještě tu poslední
si zazpíváme, tak dobří přátelé se jen tak nesejdou, nebudou si říkat s bohem, ale nashledanou.
V neděli 12. května slaví narozeniny náš kamarád, který všechno zná a všechno ví a každému dobře
poradí, je to Jirka Novák. Po přípitku jsme mu zazpívali seniorskou hymnu a popřá li hodně zdraví. Jirka
nechal udělat grilované maso s hranolkami a tatarkou, bylo to moc dobré. Zdeněk mu přijel zahrát na
harmoniku, na vozembouch hrál Pepa Bešík a po jeho odchodu se skvěle uvedl Libor Dašek, který to na
vozembouch také umí. Písniček byl o zase hodně, a tak jednu pro Jirku jsme si všichni zazpívali – Na
silnici do Prášil a také Už kamarádi pomalu stárnem. Hodiny v hospodě nejdou, a tak jsme ani nevěděli,
v kolik hodin jdeme domů.
I senioři z našeho klubu jsou pro silné Česko.
Václav Rychnovský st.
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MS Cidlina

V krásném prostředí myslivecké chaty v Měníku proběhla 8. března 2019 od 18 hodin výroční
členská schůze mysliveckého spolku Cidlina Měník. Na tuto schůzi přišl o 26 členů, 1 honec, 7 hostů a 8
žen, které dostaly kytičku k jejich svátku MDŽ. Schůzi zahájil předseda MS Milan Ornst. Povstáním jsme
uctili památku našich zemřelých členů. Potom nás seznámil
s prací MS za celý rok 2018. Zmínil se také o tom, že ČR
dostala pochvalu od EU za veterinární opatření ohledně
moru prasat. Na kon ec popřál všem pevné zdraví a pohodu
v životě.
Hospodář Jiří Ešner nás informoval, co se za minulý
rok slovilo. Bylo to 8 zajíců, 41 bažantů vesměs vypuštěných,
308 kachen, 30 kusů srnčí zvěře, u které máme vyšší
kmenové stavy, 3 kusy dančí zvěře, 11 divočáků a 12 lišek. Zmínil se o zvyšujících se počtech vlků, což
se nám jako myslivcům moc nelíbí, protože dělají velké škody na lovné zvěři i domácích zvířatech.
Pokladník Bohouš Kloz ml. Nás informoval, že naše peněžní situace je skoro stejná jako
v loňském roce a máme více jak 200.000
Kč na účtu. Plán práce, který se od
loňského roku lišil jen v maličkostech,
nám přečetl Miroslav Válek. Za rok 2018
bylo odpracováno 1470 brigádnických
hodin, kterých má nejvíce Pavel Košťál –
210 hodin. Petr Jiránek dostal od MS
dárkový balíček, protože se v loňském
roce dožil krásných 70 let. V diskuzi za
Agropodnik mluvil pan Kvasnička, za
honební společenstvo Kosice pan Milan
Česák, za MS Čírka
Kosičky pan Jaroslav
Halda, za hasiče
Kosice pan Dašek a
za hasiče Mlékosrby
pan Hladík. Silvestr
Paško poděkoval za
postavení svatební
brány a při narození
vnučky za postavení
břízy. K nahlédnutí
byly
vystaveny
myslivecké kroniky, a
kdo měl zájem, mohl
si je prohlédnout.
Závěr schůze vedl
předseda MS a s přípitkem na zdar našich akcí v letošním roce a lovu zdar, zaznělo sborově „Zdar“ a
tím byla schůze ukončena. Po schůzi jsme ještě dlouho poseděli a při dobrém pivu a štamprličce bylo
veselo.
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Sčítání zvěře v naší honitbě proběhlo 23. a 30. 3. 2019. Na brigádě při sázení stromků 23. 3.
2019 jsme udělali rekord v počtu sázejících lidí, bylo nás 48. Sázeli jsme v lese Strášov a pomohli nám
také sázet hasiči z Kosic a hasiči z Mlékosrb. Celkem jsme přijeli v 16 autech a problém byl zaparkovat
na lesní cestě, ale dopadlo to dobře. Sázeli jsme stromky na 2,5 ha lesní plochy, která byla připravená
mezi pařezy, a vysadilo se 12000 kusů stromků. Na svačinu si každý mohl opéct několik buřtů a k tomu
jsme měli rohlík nebo housku a pivo nebo kofolu. Po svačině nám zbývalo ještě kus plochy osázet, a tak
jsme se do toho
pustili a po poledni
bylo
hotovo.
Šťastně jsme se
vrátili
všichni
domů, přece jen je
to kus cesty. Za
týden po sázení
stromků jsme se
sešli na brigádě
v Luhách, kde jsme
opravovali zásypy
a voliéry. Na tuto
akci přišlo 13
myslivců.
V letošním
roce
se
nepodařilo poslat naše trofeje lovné
zvěře na výstavu do Nechanic,
protože datum výstavy bylo zasláno
až na poslední chvíli.
Na jarní zkoušky l oveckých
psů, které se konaly v Kosičkách
jedna skupina použila vojtěšku
v našem revíru pod Lhotkou. Po
dohodě
s naším
MS
bylo
rozhodnuto, že tuto lokalitu mohou
použít a naše MS si dá na oplátku
káčata na rybník v písáku.
V bažantnici Luhy se konaly 2 7. 4. 2019 sportovní střelby na letící terče (holuby). Je to poprvé,
kdy se podobná akce podařila zde zrealizovat. Dav spolky, náš MS Cidlina Měník a MS Čírka Kosičky se
domluvili na společné soutěži ve střelbě na tyto terče. Pět nových vrhaček přivezl náš kamarád Aleš
Hojný z Hradce Králové v ceně 350 tisíc korun, a ty pak vypouštěla terče na povel automaticky.
Novinkou jsou také menší ekologické terče, které neškodí přírodě. Soutěže se zúčastnilo 28 myslivců,
14 z našeho MS a 14 s MS Čírka. S přihlížejícími nás bylo dohromady 50. Mezi soutěží byla také svačina
a odpoledne i oběd. Na chatě jsme poseděli až do 15 hodiny, kdy začaly chodit děti, které se zúčastnily
spolu s rodiči akce Čistý les. Odpadků se sebralo na dva valníky za osobním autem. Ve střelbě b yl
úspěšný náš tým, který získal první místo v osobě Milana Ornsta. Druhý byl pan Souček z MS Čírka, třetí
pan Hojný z Hradce Králové. Dále se v první desítce umístili Miloš Ornst, Pavel Peřina, Bohouš Kloz ml.,
Miroslav Válek, Bohouš Kloz st. A Ondra Hatl e.
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Na našem osázeném pozemku
v Měníku si udělal brigádu hospodář
Jirka Ešner a v květnu posekal trávu
mezi stromky a před celým areálem.
Na jarmarku 18. května 2019
v Mlékosrbech MS prodávalo zvěřinový
guláš a řízky z divočáka. Oba tyto pokrmy šly
rychle na odbyt a na některé příchozí se už
nedostalo. Ve 12 hodin bylo vše snězeno.
Ke konci května bylo dáno 250 kusů
káčat na písák a na rybník Roška 150 kusů
kačat. Krmení pro káčata máme od
Agropodniku za naše brigády pro podnik.

Takovou dovedou udělat báň sršně na jednom z posedů pro myslivce. Kuriozitou je také
střelený divočák na Libavé.
18. května se konaly mezinárodní střelecké závody v Luhách (lovecký parkur), kterých se
zúčastnilo pět našich myslivců. Byli to Milan
Ornst, Miloš Ornst, Pavel Peřina, Bohouš Kloz ml.,
a Mirek Válek. Třebaže stříleli jak nejlépe
dovedou, byl to jen průměr. Štěstí měl Pavel
Peřina, který při losování účastníků vyhrál
kulovnici v ceně cca 20.000 Kč, blahopřejeme.
Václav Rychnovský st.
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Kultura v obci
Mariášový turnaj
V polovině března 16. 3. 2019 se už tradičně koná Mariášový turnaj, v letošním roce to byl již
37. ročník. Konečně zase po dlouhé době přišlo více lidí, za což jsme byli rádi . Počet hrajících byl 52.
Turnaj proběhl v dobré náladě a bez větších problémů. Rozhodčí byli na svých místech a
nekompromisní, každý se musel řídit jejich pokyny, což se také při nedorozumění mezi hráči stalo.
Z Kosic hráli jen tři hráči, což je skoro ostuda. Na prvních místech se během turnaje střídalo více hráčů,
a tak „jsi jednou nahoře, podruhé zase dole “. Po celý turnaj si mohl každý dát kávu a po dvou kolech
se podával guláš s chlebem, žádný si nestěžoval, všem chutnal. Po čtyřech kolech bylo rozhodnuto, na
prvním místě se umístil Jan Šoška z Trutnova, druhý byl Stanisla v Junek z Chlumce nad Cidlinou a třetí
skončil Ladislav Mifek z Přelouče. Cen bylo přes čtyřicet, a tak si skoro každý vybral. Organizace turnaje
je dobrá, a tak když nám bude zdraví sloužit snad za rok na shledanou.
Václav Rychnovský st.
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Dětský karneval

Vzhledem k týdenním jarním prázdninám a množství akcí konaných v únoru v obecní hospodě
se letošní dětský karneval konal v netradičně pozdním termínu – 23. března. To je čas, kdy nás první
jarní sluneční paprsky lákají po dlouhé zimě spíš k venkovním aktivitám než do uzavřených prostor. A
bylo tomu tak právě i tuto sobotu. Byl to jeden z prvních krásných slunečných dnů, což se trochu
podepsalo na účasti.
Po třetí hodině odpolední se ale sál hospody pěkně zaplnil a zábava se pomalu rozjížděla. Děti
převlečené do masek se začaly trochu nejistě řadit do středu sálu a zvědavě pokukovaly po svých
kamarádech, zda-li se v převlecích vzájemně poznají. Výborný DJ a komentátor Pavel Košťál jejich
nervozitu brzy rozptýlil a hned na úvod vyhlásil přehlídku masek, při které pořadatelky karnevalu Irena
Brzková a Kamila Ornstová vybíraly nejzdařilejší a nejhezčí masky. A že to neměly jednoduché! Vedle
tradičně krásných princezen, indiánů a pirátů se nám letos předvedly i nápadité masky inspirované
nejen pohádkami, ale i oblíbenými filmy jako například Otík s panem Pávkem z Vesničko má
středisková. Naštěstí vítěz nebyl jen jeden, ale hned čtyři. Krásnou plyšovou pandu za nejlepší masku
si odnesl roztomilý medvídek, malý kominíček, pan Pávek a opentlená vodnice.
Děti se společně vyfotily, a protože se jim moc nechtělo tančit, začalo se soutěžit. Paní Brzková
měla pro děti připravenou řadu zajímavých soutěží, čímž perfektně udržela všechny uvnitř hospody, ač
za okny bylo tak nádherně. Většinu soutěží zvládly nejen školní a školkové děti, ale za malé pomoci
rodičů i ti nejmenší, takže se všichni dobře bavili a každý si nesl domů spoustu vyhraných sladkostí. Po
skončení karnevalu si děti rozebraly nafouknuté balónky a vyběhly ven na hřiště.
Za organizaci a sponzorování karnevalu děkujeme SDH Kosice a Zastupitelstvu obce. Paní Brzkové
děkujeme za zajištění rekvizit a vedení karnevalu, Pavlu Košťálovi děkujeme za vtipné komentáře a
veselé písničky a slečně hospodské za zajištění občerstvení.
Uznání patří také všem rodičům za nápaditost a šikovnost při výrobě kostýmů a děkujeme, že jste přišli
a ocenili tak snahu všech, kteří pro nás tyto akce připravují.

Kamila Homolová
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Pálení čarodějnic

V dubnu se už všichni těšíme na definitivní konec zimy a vítání krásných teplých dnů plných
sluníčka a vůně kvetoucí přírody. Letošní duben byl opravdu takový – slunečný a plný květů. I proto si
spousta z nás nenechá ujít společné akce konané v obecní hospodě a jejím přilehlém okolí, kde se rádi
sejdeme se svými kamarády a známými. Jednou z prvních takových akcí v každém roce je pálení
čarodějnic a stavění máje.
A tak 30. dubna po příchodu z práce navlékneme dětem čarodějný kostým, přibalíme s sebou
teplou mikinu a v pozdějším odpoledni se sejdeme u hospody. Letos opět přišlo velké množství
čarodějnic a čarodějů, takže zdobení májky bylo pro ně snadným úkolem. Hasiči pak májku vyzdvihli
do výše a ta krásně ozdobila celé venkovní prostranství. Děti i dospělí se dobře bavili, sluníčko svítilo a
venku se příjemně sedělo. Sbor dobrovolných hasičů nachystal pro děti párky k opečení a Irena Brzková
a Kamila Ornstová k nim ještě nachystaly mls v podobě lízátka a sušenky, což děti velmi ocenily. Dámy
také vyrobily krásnou čarodějnici, kterou jsme potom na závodišti symbolicky upálili, aby se k naší
vesnici žádné čarodějnice neodvažovaly po celý rok přiblížit. Průvod na závodiště opět zpestřila
dechová kapela složená převážně z občanů Kosic. Tito šikovní hudebníci hráli nejen v průvodu a při
pálení ohně, ale i večer v hospodě.
Díky vydatnému dešti v minulých dnech se mnoha lidem nechtělo mazat si boty na
rozbahněném závodišti, takže až přímo k ohni dorazili jen ti nejvíc zocelení. Jedním z nich byl i starosta
sboru dobrovolných hasičů Václav Bareš, který od deště mokrou vatru profesionálně zapálil. Část lidí
sledovala oheň z povzdálí od tribuny nebo ze silnice. Někdo si tuto podívanou nechal ujít úplně a držel
si příjemné místečko v hospodě, kam se s příchodem tmy a chladu začali všichni schovávat. Kolem
deváté večerní to ovšem na hřišti ještě žilo, děti si užívaly prodloužený den a vyřádily se s kamarády do
sytosti. Domů pak odcházely spokojené se svítícími lampiony v rukou.
Májku se letos klukům podařilo uhájit. Nad ránem měli ale plné ruce práce. Je vidět, že tradice
se udržují i v dnešní době. Májka ale bohužel musela zhruba po týdnu dolů tak jako tak. Vlivem
podmáčené půdy se nebezpečně nahýbala nad hřiště u školky a tak ji hasiči nakonec museli odklidit
předčasně.
Kamila Homolová
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O pohár starosty obce Kosice, Stavoka CUP a malý pivní festival
Devatenáctý ročník závodu „o pohár starosty obce Kosice“ a šestnáctý Stavoka CUP byl k vidění
v sobotu 15.6.2019 na kosické návsi.
Protože v letošním roce slaví místní sbor 125. let od svého založení, rozhodli jsme se pojmout pořádání
závodů trochu jinak než obvykle. Oslovili jsme proto pana Zdenka Peška, majitele Rodinného pivovaru
713 z Hradce Králové. Ve spolupráci s ním jsme připravili druhý ročník malých kosických pivních
slavností, který nabídl divákům deset druhů piv ze třech lokálních pivovarů. Ochutnat jsme tak mohli
například letní Red Ale právě z produkce rodiny Peškových, SMOKED AMBER ALE 13% (s nakuřovaným
sladem) z pivovaru Mordýř, nebo tmavý speciál ze Žlebských Chvalovic.
Po pivu bývá hlad (nebo minimálně chuť), a tak se točili v bedně tři krocani, na které odborným okem
(a vlastnoručně vyrobeným nožem) dohlížel pan Josef Hejcman za asistence Zdenka Sajkršmída.
V udírně se hřály klobásy a aby byla nabídka úplná, mohli si př ítomní dát i vynikající pravou italskou
pizzu od pravého Itala Maurizzia Tobia z jeho pojízdné pece.
I když by horké počasí lákalo spíš k vodě, našlo si cestu do Kosic 11 družstev mužů, 4 týmy zkušených
borců v kategorii nad 45 let a 4 družstva žen.
Kategorie 45+ byla vypsána na jedno kolo, muži a ženy soutěžili dvoukolově.
Jako první šly na řadu dámy. Za úspěch lze považovat už to, že po několika letech se podařilo alespoň
na domácí pohár sestavit ženský tým. Ač bylo prostoru na trénink relativně málo, pře dvedly naše
závodnice velmi solidní útoky. Výsledný čas bohužel o pouhé čtyři setiny! sekundy stačil „jen“ na
nepopulární čtvrtou příčku. Právě tento rozdíl posunul na třetí místo sousední Mlékosrby. Stříbrnou
pozici obsadily dámy z Humburk a pomyslné zlat o braly Zdechovice.
Poprvé se v Kosicích soutěžilo v kategorii mužů nad 45 let. Podmínkou účasti je, že minimálně 5
závodníků musí plnit tento věkový limit, doplnit je mohou dva mladíci, kteří oslavili teprve 40.
narozeniny. Nejstarší účastník měl v občance rok narození 1951.
Utkali se borci z Mlékosrb, Bydžovské Lhotky, Barchova a domácích Kosic. Přestože se jedná vesměs o
velice zkušené hasiče, nervozita by se u některých dala krájet. Hned první se na startovní čáru postavili
domácí ve složení: Martin Lau er, Petr Doubravský, Jiří Janďourek, Láďa Kancnýř, Ernest Kúr, Jirka
Zhříval a Vláďa Machník. Jeden páteční tréninkový pokus stačil k tomu, aby pánové nastavili laťku
vysoko – terče byly shozeny v čase 22:48s.
A jak se nakonec ukázalo, tuhle výzvu nikdo d alší nepřekonal. To znamenalo pro domácí pohár za první
místo. Jen o vteřinu pomalejší byly Mlékosrby (v jejich týmu soutěžily dvě ženy), třetí příčku brala
Lhotka a čtvrté místo obsadil se svým týmem veteránů Barchov.
Kategorie mužů byla tradičně nejvíce obsazená. Stejně jako několik posledních let jsou v našem okrsku
k vidění velmi kvalitní výkony a o úspěchu a neúspěchu rozhodují drobnosti, které na výsledném čase
dělají setinky a desetinky vteřiny. Domácí postavili do souboje o poháry 2 týmy. Mladší „A“ tým a
zkušené béčko. To předvedlo, že hasičina se nezapomíná a s časem 18:36 obsadilo páté místo. Na
pravém proudu se terč rozsvítil v čase 17:50.
Jediný útok dne, kdy oba proudaři dokázali stlačit čas pod 18 vteřin, předvedl Měník a zaslouženě
zvítězil. Druhé místo s časem rovných 18 vteřin zaběhla Bydžovská Lhotka a třetí skončilo domácí
„áčko“.
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Celkové výsledky: 1. Měník (17.53), 2. Bydžovská Lhotka (18.00), 3. Kosice „A“ (18.18), 4. Humburky, 5.
Kosice „B“, 6. Zdechovice, 7. Mlékosrby, 8. Barchov, 9. Kosičky, 10. Sopřeč, 11. Barchůvek.
Nejrychlejšího času dne na jednom z terčů dosáhl Honza Kružík za Kosice „A“, časomíra se zastavila na
hodnotě 17:20s.
Ceny za soutěž žen „Stavoka CUP“, které věnovala firma Stavoka Kosice a.s., předával pan Václav
Vytlačil. Poháry v kategoriích muži a muži nad 45 let předával starosta obce, Mgr. Ernest Kúr.
Sponzorem cen pro tyto kategorie byla společnost VERA, spol. s r.o.
Po ukončení závodů pokračovalo odpoledne pivním festivalem, který, jakou celou akci, provázel slovem
i hudbou Pavel Košťál.
Za SDH Kosice
Václav Bareš

Stránka pro chytré hlavy
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Kuchařka
Meruňkový dezert
Rozpis na 8 kusů:
250g měkkého tvarohu, 1 lž třtinového cukru (nemusí být), 16 – 20 ks meruněk
Drobenka: 3 lž hrubé mouky, 2 lž třtinového cukru, 30g másla

Postup:
Připravíme si zapékací misky a na dno dáme vrstvu tvarohu, který
můžeme osladit (opravdu jemně 1 lžící cukru). Na tvaroh
poklademe nakrájené meruňky (nebo jiné ovoce). Do talíře dáme
hrubou mouku, cukr a rozpuštěné máslo. Rukou si utvoříme
drobenku. Ovoce v miskách posypeme drobenkou. Dáme do
trouby na 20 minut péct při 180-200 °C. Můžeme dozdobit ještě
kousky čerstvého ovoce a snítkou máty či meduňky.

Šípková Růženka
Ingredience:
2 hrsti lístků z chemicky neošetřených růží, 1 sáček vanilkového cukru, 50 ml jahodového sirupu, 400
ml sodovky, 1 malá celá skořice, 1/2 lžičky citronové šťávy, meduňka na ozdobu
Postup:
Nejprve si připravíme kostky ledu s růžovými lístky. Okvětní lístky
opláchneme, vložíme do kastrolu, přilijeme trochu vody a asi deset
minut na mírném plameni povaříme. Lístky vyjmeme, naaranžujeme do
tvořítek na led, zalijeme vodou a uložíme do mrazáku. Svařenou
růžovou vodu přecedíme přes čisté plátno do misky, promícháme ji s
vanilkovým cukrem a jahodovým sirupem, necháme vychladnout. Pak
ji nalijeme do šejkru, přidáme sodovku, celou skořici, citronovou šťávu
a důkladně protřepeme. Skořici vyjmeme. Vysoké sklenice naplníme
připravenými ledovými kostkami a na ně nalijeme růžový drink.
Ozdobíme meduňkou a ihned podáváme.
Bezinková limonáda s malinami
Ingredience:
Na bezinkový sirup:
několik květů černého bezu, 100 g cukru, kůra a šťáva z bio citronu
Na dokončení:
1 bio citron, několik lístků meduňky, 400 ml sodové vody, 8 malin
Pracovní postup:
Dva dny dopředu si připravíme bezinkový sirup tak, že svaříme 200 ml vody s cukrem, přidáme květy
černého bezu a citronovou kůru. Necháme přejít varem, odstavíme a necháme zchladnout. Zakryjeme
plátýnkem a necháme v pokojové teplotě až dva dny odležet. Scedíme, smícháme s citronovou šťávou
a použijeme jako sirup. Citron dobře omyjeme. Spirálovitě z něj seřízneme kůru.
Do džbánku nebo do vychlazených sklenek rozdělíme bezový sirup a kůru, přidáme meduňku a zalijeme
vychlazenou sodovkou. Nápoj doplníme malinami a podáváme.
Šampaňské s domácím levandulovým sirupem a malinami
Ingredience:
Na levandulový sirup:
500 g krupicového cukru, 600 ml vody, 1 celá skořice, 1 citron, 200 g sušených květů levandule
Na dokončení:
3 lžičky malinového sirupu, hrst čerstvých malin, 3 snítky máty, 750 ml sektu nebo šampaňského
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Postup:
Cukr nasypeme do kastrůlku a zalijeme vodou. Přidáme celou skořici, citron nakrájený na kolečka a
přivedeme za stálého míchání k varu. Vaříme na mírném plameni asi pět minut, dokud sirup není hustý.
Kolečka citronu vyndáme, přisypeme květy levandule, necháme znovu projít varem a odstavíme.
Necháme macerovat do druhého dne. Poté přecedíme přes husté sítko nebo nejlépe necháme
prokapat přes plátýnko. Sirup naplníme do sklenice a uchováváme v chladničce.
Několik lžic levandulového a malinového sirupu smícháme s 200 ml vychlazené minerálky, promícháme
a nalijeme do sklenic. Dolijeme dobře vychlazeným sektem, zamícháme a ozdobíme malinami a mátou.
Metaxa Cucumber
Okurka je velmi osvěžující a skvěle se hodí do letních koktejlů díky své neutrální chuti. S Metaxo u
vytvoří lehký drink, který je radost popíjet.
Na 1 drink:
4 cl Metaxy 5*, 1 cl cukrový sirup (50 % vody, 50 % cukru), 2 cl limetková šťáva, 3 plátky salátové okurky
+ čerstvá bazalka, 8 cl Tonic
Postup:
Do sklenice vložte 3 plátky salátové okurky a limetkovou šťávu. Přidejte cukrový sirup, vymadlujte
paličkou a dosypejte kostkovým ledem. Zalijte Metaxou a tonikem. Zamíchejte a ozdobíme plátkem
okurky a lístkem bazalky.
Yellow Apple
Neobyčejné spojení hořké chuti s lehkým nádechem
jablka je to pravé pro poklidné přátelské setkání. Tento
nápoj příjemně oživí každé večerní posezení.
Na 4 drinky (1 džbán):
2 dl Fernetu Stock Citrus, 4 dl jablečného džusu, 2 dl
sody, ½ jablka, led
Postup:
Připravený džbán naplňte asi do ¾ ledem a zalijte ho
Fernetem Stock Citrus. Následně přilijte džus a sodu.
Nakonec přidejte natenko nakrájené plátky jablka. Vše
důkladně promíchejte. Skleničky můžete ozdobit tenkým plátkem jablka.
Melounové mojito
Co by to bylo za léto bez nějakého toho drinku na zahradě, terase nebo na balkóně? Naučte se připravit
skvělé melounové mojito, které vás okamžitě přenese na tropickou pláž.
Na 1 drink:
zhruba 7 kostek bezpeckového melounu Bouquet, 4 cl světlého rumu (například Bacardi Carta Blanca),
limetka, 10 lístků máty, 3 lžičky třtinového cukru, soda na dolití
Postup:
Do mixéru vložte meloun a rozmixujte. Do sklenice hoďte nakrájenou limetku, čerstvou mátu, třtinový
cukr a rozmačkejte je například pomocí vařečky. Přidejte rozmixovaný meloun. Po okraj sklenice
nasypte drcený led. Nalijte světlý rum a dolijte sodou. Na sklenici naaranžujte trojúhelníček melounu
a doplňte snítkou máty
Campari Orange Passion
Ingredience:
Několik kousků pomeranče, lžička cukru, ledová tříšť, 4 cl Campari, pomerančový džus, koktejlovou
třešeň
Ve vysoké sklenici rozmačkejte pár kousků pomeranče a cukru. Naplňte až po okraj ledovou tříští,
přidejte 4 cl Campari a poté dolijte pomerančovým džusem. Na závěr dozdobte koktejlovou třešní a
podávejte.
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Mimosa
Mimosa je ideální způsob, jak přivítat nový den. Perfektně vás naladí a zároveň osvěží. V jednoduchosti
je síla, což tento nápoj splňuje do posledního puntíku. Jeho příprava vám nezabere víc než pár chvilek.
Ingredience:
100 ml Prosecco, 80 ml pomerančový fresh, kůra z pomeranče
Do sektové nebo vinné sklenice nalijte Prosecco a zalijte pomerančovým freshem. Pro větší osvěžení
můžete přidat kostky ledu a sklenici ozdobit kůrou z pomeranče (chemicky neošetřeného).

Pro milovníky lehkosti a jednoduchosti (pražma královská)
Někdy není třeba zbytečně kombinovat mnoho ingrediencí, abychom dosáhli skvělé chuti. Pražma
královská má dokonalou chuť, kterou lze podpořit jen málem.
Budete potřebovat gril a ...
pražmu královskou 400 - 600 gramů, citron,
olivový olej, česnek, tymián
Postup:
Do břišní dutiny vykuchané a očištěné pražmy
vložte snítku tymiánu, česnek a plátek
citronu. Následně rybu osolte a jemně potřete
olivovým olejem. Tělo ryby pak šikmo nařízněte,
lépe se pak propeče.
Pražmu na grilu opečte cca 10 minut z každé
strany. Před servírováním pokapejte citronem a
užijte si svěží a lehkou chuť.
Nejoblíbenější ryba na gril v netradičním receptu (grilovaný losos)
Grilovaný losos je skutečná lahůdka, ale když je marinovaný v karamelové omáčce, dostáváme se do
kulinářského nebe.
Budete potřebovat gril a ...
filety lososa (asi 680 g), tři lžíce sojové omáčky, 60 gramů tmavého cukru, 20 gramů hrubozrnné soli
jednu lžíci oleje, čtyři stroužky česneku, pepř, citron
Postup:
Rybu zbavte šupin, opláchněte, osušte a naporcujte na filety o váze asi 170 gramů. Následně je nasolte
lehce hrubou solí. V misce potom smíchejte sójovou omáčku, hnědý cukr, vodu, pepř a rozmačkaný
česnek. Ujistěte se, že je cukr zcela rozpuštěný. Rybu vložte do igelitového sáčku spolu s marinádou z
misky a nechte ji asi půl hodiny odpočinout. Filety grilujte nejdříve kůží dolů. Po obou stranách rybu
grilujte asi šest minut.
Grilovaného lososa této netradiční chutí podávejte s lehkou rajčatovou salsou a s pečivem.
Pro skutečné gurmány (pečený tuňák)
Prudce pečený tuňák Teriyaki na pomerančovém salátku udělá radost každému gurmánovi.
Budete potřebovat gril a ...
300 gramů čerstvého tuňáka, 4 - 5 lžic sójové omáčky Kikkoman, jednu lžíci medu, jednu lžičku zázvoru,
dva pomeranče, jeden svazek koriandru, dvě chilli papričky
Postup:
V misce rozmíchejte sójovou omáčku, med a nasekaný zázvor. Tuňáka vložte spolu s marinádou do
mikrotenového sáčku, vymačkejte důkladně vzduch, zauzlujte a dejte na jednu hodinu uležet do
lednice. Následně z pomerančů odkrájejte kůru a odstraňte bílou část, která je hořká. Pak pomeranče
nakrájejte na tenké plátky, které rozložte na velký talíř a posypte pokrájenou chilli papričkou a
nasekaným koriandrem. Pomerančový salátek na tuňáka tak budete mít připravený. Potom tuňáka
vyjměte z marinády a lehce ho osušte v utěrce. Odstraňte také kousky zázvoru, protože by se vám při
grilování rychle spálily. Pořádně rozpalte grilovací pánev nebo zahradní gril a tuňáka postupně opečte
ze všech stran. Důležité je, aby okraje byly pěkně opečené, ale uvnitř ryba zůstala úplně růžová. Tuňáka
nakrájejte na tenké plátky a dejte je na salát z pomerančů, který jste si předpřipravili.
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Oznámení, otevírací doby
Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet
Uzavření během prázdnin od 8.7. do 25.8. 2019

Pozor změn otevírací doby pošty od 1.8.2019

Pošta Kosičky
Po
Út
St
Čt
Pá

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

Prodejna Hruška Kosice
Po
Út
St
Čt
Pá
So

12,00 - 16,30
12,00 - 16,00

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 otevírací doba
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22

12. ročník – Vrzáňovy Kosice
Neděle 28. 7. 2017 od 13 hodin
13:00 hod.

PODKOVĚNKA

řídí Ladislav Novák
sólisté Jára a Ruda Mikuškovicovi

14:30 hod.

MALÁ DECHOVKA KMOCHOVKA
řídí Ladislav Klouček
sólisté a Hynek Bonka

16:00 hod.

BLUDOVĚNKA

řídí Miloslav Příhoda
sólisté Ivana Šůstková, Vendula Mojžíšová, Jan Večeř a
Aleš Peč

17:30 hod.

KŔÍDLOVANKA

řídí Michal Chmelař
sólisté
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