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23. září 2019 v 9:51 hodin byla podzimní rovnodennost. Od tohoto data se
nám dny neúprosně zkracují a až těsně před Štědrým dnem, 22. prosince v 5:22
hodin, se nám den opět začne prodlužovat. Ale ještě máme před sebou celý
podzim. Snad nás čekají ještě hez ké, slunné dny babího léta, abychom se mohli
v klidu připravit na nadcházející zimu, než se příroda uloží ke spánku. Využijme
dny, kdy už není počasí na práci na zahradě k tomu, abychom se scházeli,
besedovali a netrávili tolik volných chvil jen před obraz ovkou naší televize. Určitě
se budeme těšit na pravidelné setkání s Vámi všemi na rozsvěcení vánočního
stromu v sobotu před první adventní nedělí.
Krásný podzimní čas všem občanů obce přeje
Zastupitelstvo obce
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Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak jako v předchozích číslech časopisu, popíši i v následujících řádcích
to, co jsme "zase" stihli zrealizovat a také něco málo z toho, co nás čeká.
Velkou radost mi udělaly festivaly Kosi na vsi a Vrzáňovy Kosice. K již tradičnímu
dechovkovému (konal se již 9. ročník) se přidává i tradice pro mladou a střední generaci (3.
ročník Kosů na vsi). S odstupem času člověk hodnotí vše spíše pozitivně a na ty

negativní

věci zapomíná. Negativní myslím tu obrovskou práci, stres a nasazení, kterou bylo nutné
odvést…, a také mrzí malá účast lidí z obce. Pozitivní bylo především celkové množství lidí a
průběh dechovkového festivalu a rozsah a velikost "Kosů na vsi".

Myslím, že pro propagaci

naší obce, je to ta nejlepší vizitka. Podotýkám, že program a současně i financování festivalu
Kosi na vsi je zcela v režii týmu vedeného Bc. Martinem Kloučkem. Festival Vrzáňovy
Kosice, je od letošního roku zcela financován obcí Kosice, která získala 50 tisíc Kč dotaci od
Stavoka Kosice a.s. Na výběru kapel a přípravě programu se úzce podílí Ing. Petr Vrzáň.
Letos oba festivaly proběhly v jednom víkendu, což se nakonec ukázalo, jako dobrý tah.
Zvládnout přípravu obou akcí bylo ve lmi náročné, ale vše se připravovalo jen jednou.
Vzhledem k tomu, že obec zajišťuje zázemí obou kulturních akcí v podobě poskytnutí areálu
"Na kruhu", zajištěním WC kabinek, zajištěním uzavírky silnice na návsi, zajištění velkého
stanu z Nepolis a židlí a lavic se stoly z okolních obcí, je realizace v jednom víkendu
výhodná.
Organizováním velkých kulturních akcí je naše obec široko daleko pověstná. Neznám žádnou
podobně velkou obec, kde by se toho dělo tolik, co u nás. Vždy se u nás našli schopní lidé,
kteří organizovali zajímavé akce na návsi (hasičské závody, po kterých pokračovalo posezení
s hudbou nebo divadelní představení). V kulturních akcích chceme pokračovat, máme
dostatek zkušeností a prostředků v podobě stanů, židlí i stolů. Závěrem bych chtěl p

oděkovat

všem občanům, kteří se v mnoha brigádách na přípravě kulturních akcí v obci podíleli, bez
nich by nebylo možné tyto akce organizovat. Poděkovat týmu organizující Kosi na vsi,
poděkovat týmu v čele se zastupiteli obce za Vrzáňovy Kosice. V neposled
občanům za klidný a bezproblémový chod. Díky moc...
Dále bych se zmínil v krátkosti o dalších akcích.

ní řadě poděkovat i
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Mostek (propustek) za obcí směr Písek je provizorně opraven. Do konce roku 2021 by měl
být zhotoven nový. Do té doby to tam bude průjezdné tak, jak to je dnes (včetně osazení
dopravními značkami).
Pro obyvatele v dotčených lokalitách (směr Písek a Pazderna) máme pozitivní zprávu. V září
konečně získáme stavební povolení na vybudování chodníku a opravu komunikace. Hned po
loňských obecních volbách (říjen 2018) jsme s maximálním úsilím na těchto dvou prioritách
začali pracovat. Naše původní představa byla, že ta stavební povolení získáme do konce února
2019, aby bylo možné žádat o dotace na tyto stavby. To se nakonec nestihlo. Povolení jsme se
dočkali až nyní v září. O dotaci na stavbu chodníku zkusíme zažádat v průběhu října, naskytla
se možnost, uvid íme, jak budeme úspěšní. Akci oprava komunikace na Pazderně
pravděpodobně zrealizujeme příští rok, prozatím žádný dotační titul není vypsán.
Podařila se obrovská věc. Získali jsme dotaci na stavbu nové požární zbrojnice. S největší
pravděpodobností dosáhne výše 7,5 milionu. Předpokládaný rozpočet stavby je 10 milionů
korun, takže 75 % financí dostaneme. Požární zbrojnice by měla být postavena v průběhu
příštího roku. Bude navazovat na současnou část hasičské zbrojnice (pravá vrata HASIČI)
směrem k mateřské školce, takže zmizí dva nevzhledné sklady v té proluce mezi obecním
úřadem a MŠ. Mezi novou požární zbrojnicí a MŠ zůstane průchod - chodník, takže nebude
úplně "nalepena" na MŠ. Garáž pro obecní mechanizaci bude přemístěna do prostorů
současného stání has ičské cisterny (levá vrata HASIČI).
Dále máme připraven projekt na modernizaci čistírny odpadních vod (ČOV) představující
výrazné zlepšení provozu. Jedná se o přidání funkce hrubého předčištění splašků
přicházejících na ČOV. Projekt je důležitou podmínkou

pro žádost o dotaci, která bude

vypsána na podzim letošního roku a o kterou budeme žádat. Několik posledních let se
potýkáme s ucpávání čerpadel přečerpávajících splaškovou vodu do technologie čističky.
Čerpadla jsou ucpávána a tím obrovsky ničena, což nás stojí nemalé finanční prostředky. Lidé
do záchodů svedených do obecní kanalizace hází různé hadry, plasty, hygienické potřeby a
podobný odpad (viz. obrázek). Nejvíce však čerpadla ucpávají čistící vlhčené ubrousky, což je
celosvětový problém. Na přítok do ČOV by měla být nainstalována technologie česlí, které
tyto odpady poškozující ČOV budou sbírat a odstraňovat ještě před tím, než se dostanou to
čerpadel. Proto DŮRAZNĚ ŽÁDÁM: Nevhazujte do záchodů žádné výše uvedené odpady,
které POŠKOZUJÍ technologii ČO V. Tyto věci do záchodu nepatří. Děkuji.
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Závěrem ještě informace o mostech přes řeku Bystřici, o kterých jsem se zmínil v předchozích
číslech. Zpracováním mostních dokumentací, jsme získaly informace o jejich stavu. Bohužel
se potvrdily naše pesimistické předpoklady. Most přes řeku Bystřici je v kritickém stavu.
Podle odborníků je jeho životnost přibližně 5 let. Oprava nebo rekonstrukce je z
ekonomického hlediska vyloučena, bude nutné přistoupit k výstavbě nového. Oproti tomu
most přes Mlýnskou Bystřici je v mnohem lepším stavu, ale bude nezbytné také přistoupit k
finančně náročné údržbě. V souvislosti s pravděpodobnou výstavbou nového mostu přes řeku
Bystřici uvažujeme o výstavbě mostu pouze pro osobní dopravu. Mosty přes obě řeky jsou na
komunikaci patřící obci Kosice, tím páde m jsou oba obecní. Veškeré náklady na opravy a
rekonstrukce půjdou z obecního rozpočtu. Budeme se snažit získat dotaci na stavbu nového,
máme ještě pár let čas, ale uvažujeme o projektu mostu pouze pro osobní auta, aby dopad na
obecní kasu byl co nejmenší. Odborný předpoklad hovoří o částce kolem 5 milionů na
výstavbu nového mostu pro osobní i běžnou nákladní dopravu. Zatím nemáme odhad, jak
finančně náročný by byl most pouze pro osobní dopravu, v případě že bude znatelně levnější,
bude pravděpodobnější tat o varianta.
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.7. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo záměr vypracování obecně závazné vyhlášky, která bude
upravovat dobu nočního klidu na konkrétní kulturní akce. Zejména se to týká hudebního festivalu Kosi
na vsi.
Byl schválen záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem. Jedná se o uzavření
"Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby" k akci "Kosice p.č. 426/30,areál ZD,
knn". Konkrétně jde o souhlas ke zřízení podzemního kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích
obce Kosice.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dotaci na oddělenou kanalizaci. Královéhradecký kraj
poskytl účelovou investiční finanční podporu ve formě dotace na realizaci stavby s názvem „Dostavba
kanalizace Kosice“. Smlouva č. DS2019/03098.
Byla projednána nabídky na dodávku el. energie pro obec Kosice. Bude osloven stávající
dodavatel el. energie a ceny budou porovnány s novou nabídkou. Na příštím zasedání bude rozhodnuto.
Starosta obce byl pověřen k jednání s TJ Kosice ohledně převodu plochy sportovního hřiště na
návsi p. č. 252/2 v k. ú. Kosice o výměře 426 m2 do vlastnictví obce. Po převodu bude zažádáno o dotaci
a bude provedena celková rekonstrukce tohoto sportoviště.
Byl projednán postupu jednání s Hruška, spol. s.r.o. Obec Kosice jako nový pronajímatel zatím
nedostala zaplacen nájem od nájemce Hruška, spol. s.r.o. Bude osloven právník, který zformuluje dopis
s výzvou k zaplacení neuhrazeného nájmu obci Kosice.
Zastupitelstvo bylo informováno a projednalo průběžné přípravy na oba hudební festivaly, které
proběhnou v naší obci. Byly projednány jednotlivé úkoly konkrétních zastupitelů a zainteresovaných
osob.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2.9. 2019
Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene el. přípojky na pozemku p. č. 426/30 a p. č.
85/2 a 85/54 v k. ú. Kosice.
Byl schválen záměr o podání žádosti na finanční dotaci na zřízení sběrného místa u prodejny
Hruška.
Zastupitelstvo projednalo proběhlé kulturní akce Kosi na vsi a Vrzáňovy Kosice a bere na
vědomí a souhlasí s pořádáním i v příštím roce. Obě akce zorganizovat v posledním červencovém
víkendu příštího roku.
Byl schválen dodatek ke smlouvě na pronájem prodejny spol. Hruška s.r.o. Bylo nutné uzavřít
dodatek ke smlouvě o pronájmu budovy společností Hruška s. r. o. Původní smlouva o pronájmu s
předchozím pronajímatelem CPI Reality, a.s., kterou uzavřela spol. Hruška s.r.o., přešla na obec Kosice.
Pro obec Kosice bylo výhodné uzavřít pouze dodatek k původní smlouvě bez nutnosti uzavírat novou
smlouvu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 8 a schvaluje rozpočtové
opatřením č. 9.
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Klub seniorů

Čtyři páry bílých koní, znělo v neděli 9. června v obecní hospodě, protože si náš člen Ota
Vondrouš připomněl, že se před 66 lety narodil. Zděnek Volejník mu zahrál na harmoniku a Pepa Bešík
na vozembouch a všichni jsme se skvěle bavili. Paní hostinská udě lal výborné řízečky a po seniorské
hymně a přípitku jsme se do nich pustili. Bylo jich tolik, že jsme to málem ani nemohli sníst. Ota je
přítel koní, a tak většinou zní písničky o koních, jako jsou: Čtyři koně ve dvoře, Kdybych byl ptáčkem,
Nešťastný šafářův dvoreček a mnoho dalších.
Neutekly ani tři měsíce a Ota měl svátek. Opět mu přijel zahrát Zdeněk Volejník a přivezl i
vozembouch. Všichni jsme to oslavili společně u pracovního stolu. Po seniorské hymně, přípitku a dobré
tlačence zněly hospodou naše oblíbené písničky: Já už to políčko nedoorám, Pivovarští koně. K tomu
nám paní hostinská nosila výborné pivo a to vše dohromady nemělo chybu.
V neděli 16. června se sešlo několik seniorů před hospodou, ale na dveřích visí nápis
z technických důvodů zavřeno. Ten kdo se šel podívat na náves, už neodešel, protože se tam dopíjelo
pivo, které zbylo po hasičské soutěži. Pak ještě Pavel Bůček přivezl soudek Primátora, a tak nás asi 15
vesele zavzpomínalo na hasičskou soutěž.
Hospoda se opět otevřela 29. června, a tak se senioři mohli opět začít scházet. Vedení hospody,
se ujala nová paní hostinská, Alena Janďourková a uchopila to za správný konec. A tak jsme si v neděli
30. června mohli opět zazpívat, protože sice opožděně, ale přece oslavil svátek Milan Lauer. Zdeněk
Volejník mu také přišel zahrát na harmoniku, vozembouch svěřil do rukou Pepy Bešíka a šlo jim to opět
skvěle. Na stole se objevili pikantní utopenci a na přípitek jsme měli borovičku. Nové paní hospodské
jsme zazpívali písničku Alenka od bývalého kapelníka Antonína Zobiny. Budeme ale muset tuto
písničku častěji opakovat, protože ji málokdo zná.
V neděli 15. července dával pradědeček Václav Rychnovský štamprličku na zdraví při
příležitosti narození pravnučky Laurinky.
„Sedmdesát let, to je krásný věk, každý ti ho musí závidět. Nejsi mladý, nejsi starý, ale hodně
zralý“. Tak vypadá náš kamarád z klubu seniorů Zdeněk Volejník. Aby to připomněl, a rozveselil své
kamarády,
přijel
v neděli 4. srpna do
naší
hospody
s harmonikou. Přišli
mu zahrát i známí
muzikanti a postarali
se nám o zábavu. Po
přípitku dostal dárek
od Klubu seniorů,
dortovou
podkovu
s nápisem 70 a ještě
dárkový
balíček.
Nová paní hostinská
nám připravila maso
s oblouhou,
které
bylo velice dobré, a
všichni si pochutnali.
Seniorskou hymnu
v podání členů klubu
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a s malou dechovkou si s chutí všichni zazpívali. Potom nám zahrály písničky, které má oslavenec rád,
například Jetelíček u vody, Včera jsem tě čekala, ale nakonec zazněla ta nejhezčí písnička Škoda lásky,
kterou si každý rád zazpíval ještě před tím, než j sme se rozešli do našich domovů. Jard a se také už těší
do důchodu. Rád si s námi zazpíval a poslechl malou dechovou hudbu a přispěl nám štamprličkou. Proto
jsme mu zazpívali a popřáli mu, aby ten svůj důchod pobíral co nejdéle.
Velkou cibuli Globo vypě stoval Jirka Novák, jak je vidět na fotohrafii. Tento kousek vážil 96
dkg. Byla obrovská a Jirka jich vypěstoval tolik, že by se na stůl nevešly. Milan Lauer se zase pochlubil
svými obrovskými paprikami, které ve skleníku vypěstoval. Tak velké papriky se h
ned tak někomu
vypěstovat nepodaří.
Václav Rychnovský st.
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Myslivecký spolek Cidlina

Koncem května se povedlo Petrovi Jiránkovi z Mlékosrb ulovit sele.
Koncem června se rozhodlo MS přidat 50 kusů kačat na rybník Roška, 50 kusů na písák a na
rybník Dola 20 kusů. Myslivci také nelenili a pomohli při likvidaci vyběhlice v řepě na polích
agropodniku. Sešli jsme se třikrát. Nejvíce členů myslivecké spolku se sešlo na první brigádě 2.
července. Sešlo se nás celkem 21.
Myslivecký spolek si nechal vyrobit salám z divočáků a i jiné zvěřiny u řezníka a výsle dek byl
výborný. Každý člen dostal několik šišek salámu za přiměřenou cenu.
Na podzimní zkoušky loveckých psů, které se konaly 3. srpna v Kosičkách, použila jedna
skupina lucen pod Lhotkou, po domluvě s naším hospodářem.
Na schůzi mysliveckého sdružení 16. srpna na myslivecké chatě v Měníku byly domluveny lovy
na kachny a drobnou zvěř i lov sokolníků 26. října 2019. Odlovem kachen začíná myslivcům malá
lovecká sezóna. První hon jsme měli 7. září a sraz jsme měli v Kosicích ve 13 hodin na louce mezi
rybníky. Devatenáct aut přivezlo dvacet našich myslivců a deset hostů. Každý z našich členů, pokud
chtěl, mohl si pozvat hosta. Honu se také zúčastnilo devět honců s osmi psy. Než jsme obsadili rybník
Rošku, odlétl z něho asi padesát kachen pryč a už se nevrát ili. Přes to jsme ulovili 43 kusů kachen. Na

výřadu bylo celkem 87 kusů kachen, z toho 45 kačerů, 42 kachen a jedna nutrie, kterou chytil pes. Když
jsme přijeli k písáku, sedělo na poli 15 hus, ale ty stačily uletět. Po honu jsme měli posezení na
myslivecké chatě v Měníku, kam byli všichni účastníci lovu pozváni na dobrý guláš a grilovaná kuřata.
Všechno bylo velmi dobré a nic nezbylo.

7. září 2019 nás opustil dlouholetý hospodář našeho mysliveckého spolku a kamarád pan František
Peřina.
Čest jeho památce
Václav Rychnovský st.
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Kultura v obci
Ohlédnutí za 12. ročníkem festivalu „Vrzáňovy Kosice“
I letos jsme v obci uspořádali tradiční hudební festival „Vrzáňovy Kosice“. Stalo se tak
již po dvanácté, a to 29. července 2019, opět v krásném prostředí naší lipové návse. Tento
ročník jsem považoval za zlomový, protože byl prvním po obměně našeho zastup itelstva a obec
se více než kdy předtím o jeho organizaci zasloužila. Mám tím na mysli finanční krytí, které si
vyžádalo vyšší účast obce, vedle nově zavedeného vstupného a hlavního sponzora Ing. Václava
Bareše. Nicméně nový starosta Mgr. Ernest Kúr se ke všemu postavil čelem a ve výsledku vše
proběhlo podle očekávání, snad kromě několika stížností na catering díky absenci spřáteleného
SDH Mlékosrby.
Jako již tradičně, po uvítacím projevu starosty a mém, festival zahájila ve 13:00 hod.
dechová hudba Podkověnka pod vedením kapelníka Ládi Nováka se sólisty Járou a Rudou
Mikuškovicovými. Ve 14:30 hod. pak byla vystřídána kapelou „Malá dechovka Kmochovka“,
která vznikla v roce 2009. Kapelníkem je Ladislav Klouček z nedalekých Vysočan a taktovku
vede tak, aby co nejvěrněji naplňoval odkaz Františka Kmocha, samozřejmě pod takříkajíc
otovským dohledem dirigenta Harmonie 1872 Kolín Petra Stříšky, který byl též přítomen.
Zpívané písně nám přednesli Věra Chmelařová a Hynek Bonka. A pak dostal prostor náš
nevzdálenější host – dechová hudba Bludověnka, která přijela z podhůří Jeseníků na severu
Hané, z obce Bludov. Jde o následovníka původní kapely, jejíž historie sahá až do roku 1905.
Úderem 16. hodiny do nás začali pod vodením kapelníka Miloše Příhody „hustit“ jednu
moravskou lidovku za druhou a ač ve složení 13 muzikantů, nářez to byl jaksepatří. Možná, že
si někteří posluchači zakoupili některý z jejich 4 hudebních nosičů a ony písně moravského
Slovácka a hanáckého regionu si pouští dodnes. Zpívali Ivana Šůstková, Vendula Mojžíšová,
Jan Večeř a Aleš Peč. Po hodince a čtvrt nastalo střídání před závěrečným vystouupením,
kterého se zhostila kapela Křídlovanka, založená v roce 2001 trumpetistou Michalem
Chmelařem. Byli to profící, kteří mají na svém kontě mj. vítězství v letech 2008 a 2012 na
Mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky (holandské Enschede a
švýcarský Seedorf). Natočili již 3 CD a mají unikátní primát v tom, že účinkovali v přímém
přenosu předávání Českých slavíků ve Státní opeře. Zazpívali Jiřina Vlachová, Marie Novotná
a Vladislav Jiroud a než jsme se nadáli, bylo 19 hodin a po přídavcích jsme ohlásili konec.
Definitivní konec pak stvrdil déšť, který přišel, jako by byl objednán.
A protože se tedy vše zdařilo, pustil jsem se již do přípravy dalšího, 13. ročníku. Musím
prozradit, že jsem se několik let snažil domluvit kapelu Babouci. Bohužel se to nedařilo pro
časovou kolizi, neboť tato kapela má na konci července a začátkem srpna ka ždoročně se
opakující hry a pro delší vzdálenost nelze uspořádat „dvoják“ – dva koncerty v jeden den.
Program a termín příštího 13. ročník bude včas oznámen v našem obecním Kosickém
zpravodaji.
Váš Petr Vrzáň
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Kosi na vsi

Již potřetí se konal festival Kosi na vsi na naší obecní návsi. Program byl přebohatý, nejprve
odpoledne pro naše nejmenší a od odpoledních hodin se na podiu střídala jedna kapela a za druhou. Jako
malé připomenutí několik obrázků z konané akce. Počasí bylo proměnlivé, ale akce se povedla. Pro
příští rok v podobnou dobu bychom rádi přilákali ještě více návštěvníků.
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Stránka pro nejmenší
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Tradice a historie
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Recepty
Máme tady podzim, je čas honů a hub. Proto jsem si pro Vás připravil několik receptů na toto téma.

Guláš z divočáka
1 kg masa na guláš z divočáka či jiné zvěřiny
½ kg cibule
sádlo nebo olej
4 oloupaná rajčata nebo 1 plechovku loupaných
rajčat
1 sáček sladké papriky (25 g)
10 kuliček jalovce
½ lžičky mletého kmínu
2 bobkové listy
Sůl, pepř
1 masox (kvůli dětem používám bio bujón bez
glutamátu)
Na vyvaření smrkovou větvičku
Dle potřeby na zahuštění hladkou mouku
Najemno nakrájenou cibuli osmažíme na sádle téměř do hněda, přidáme na kostky pokrájené maso,
koření, osolíme a chvilku opečeme, zalijeme vývarem z masoxu, přidáme pokrájená rajčata,
zamícháme, nahoru dáme větvičku, přiklopíme a dusíme asi 2 hodiny (v papi ňáku méně). Když je
maso téměř měkké, vyndáme větvičku a dle potřeby můžeme zahustit moukou rozmíchanou v trošce
vody nebo jíškou. Jako příloha se hodí cokoliv – houskový nebo bramborový knedlík, těstoviny, rýže
nebo chléb

Bažant na víně
1 bažanta
200 ml červeného kvalitního vína
½ l vývaru např. kuřecího
rostlinný olej
1 červenou cibuli
2 větvičky rozmarýnu
5 kuliček jalovce
5 kuliček pepře
Sůl
3-5 lžic povidel
1 lžíci hladké mouky na zahuštění
Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme naporcované maso (na čtvrtky) a opečeme z
obou stran. Podlijeme vínem, necháme zredukovat, podlijeme vývarem, osolíme, přidáme koření a
dusíme doměkka. Poté vyjmeme maso, dle potřeb y zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody,
povaříme, přidáme povidla a povaříme. Omáčku přecedíme přes síto a podáváme.
Jako přílohu jsem zvolila šťouchané brambory s červenou cibulkou (na pánvi s trochou oleje a kouskem
másla zpěníme cibulku, tak aby b yla měkká, ale nezhnědla a přidáme rozšťouchané brambory,
promícháme a prohřejeme).
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Krémová hříbková polévka
500 g čerstvých hříbků
2 ks šalotky
plátek másla
olej
sůl, pepř, mletý kmín
200 ml smetany 33%
V hrnci rozehřejeme máslo s trochou oleje, přidáme
najemno nakrájenou šalotku a necháme zesklovatět.
Přidáme na plátky nakrájené hříbky, osolíme,
opepříme, dáme ½ lžičky mletého kmínu, promícháme, přiklopíme a dusíme asi 15 minut ve vlastní
šťávě. Pak podlijeme vodou a povaříme. Zahustíme, povaříme a na závěr zjemníme smetanou a
podáváme.

Hovězí hrudí na paprice
1 kg hovězího masa (hrudí)
2 ks cibule
200 g paprikové slaniny
2 lžíce mleté červené papriky
2 ks červené papriky
2 lžíce rajčatového protlaku
3-4 stroužky česneku
1 lžíci čínské sójové omáčky
hladkou mouku na zahuštění nebo instantní tmavou
jíšku
olej, sůl, pepř
Na oleji zesklovatíme najemno nakrájenou cibuli. Když začne hnědnout, přidáme nakrájenou slaninu,
lehce orestujeme, přidáme nakrájené maso a opět orestujeme. Podlijeme vodou nebo hovězím vývarem,
přidáme mletou papriku, nakrájenou červenou papriku, protlak, prolisovaný česnek, sójovou omáčku,
sůl, pepř a dusíme do měkka. Podle potřeby zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody.
Příloha se hodí jakákoliv – těstoviny, rýže, knedlík i pečivo.

Vepřové plátky v houbové omáčce
1 kg vepřového masa (kýta nebo plec)
1 kg čerstvých hub
olej
sůl, pepř
1/2 lžičky mletého kmínu
250 ml 33% smetany
1 lžíci hladké mouky
Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme a
opepříme. Rozpálíme olej a zprudka maso opečeme z
obou stran. Maso postupně opékáme a vyndáváme na
talíř. Do výpeku dáme nakrájené houby, osolíme, přidáme mletý kmín a chvilku podusíme ve vlastní
šťávě. Pak do hrnce vrátíme maso, podlijeme vodou a dusíme asi 30 minut. Na závěr zahustíme
smetanou, ve které rozmícháme hladkou mouku. Povaříme a podáváme. Jako přílohu jsem zvolila
kynutý houskový knedlík, ale hodí se i těstoviny.
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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 - 11,00
7,30 - 11,00

Prodejna Hruška Kosice

12,00 - 16,30
12,00 - 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, otevírací doba od 1.10. 2019
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1 8– 2 2
Z a v ře n o
1 8– 2 2
1 8– 2 2
1 8– 2 2
1 8– 2 2
1 8- 2 2

Co nás čeká
30.11. 2019 rozsvěcení vánočního stromu
31.12. 2019 pochod k Moraně
31.12. 2019 Silvestr v obecní hospodě

Sportovní spolky zvou všechny naše občany: "Pojďte se od podzimu do jara
hýbat"!
KDE: sál obecního úřadu v Kosicích.
Výzva pro ženy
Pro ty, které si chtějí zacvičit a protáhnout své tělo. Každé úterý od 18:00 hodin cvičení v
délce jedné hodiny pod vedením p. Lucie Tiché.
Pro ty, které si chtějí protáhnout tělo v rychlejším tempu a náročnější na "fyzičku",
tzv. Cvičení na trampolínách. Každé úterý od 19:00 a čtvrtek od 18:00 hodin cvičení v délce
jedné hodiny pod vedením p. Nikoly Stránské.
Výzva pro muže, ale i ženy
Pro ty, kteří si chtějí "zapinkat" stolní tenis. Každou středu od 18:00 do 21:00 hodin.
Takže pojďte udělat pravidelným pohybem něco málo pro své zdraví.
Obecní úřad Kosice děkuje všem občanům, kteří se podílejí na organizaci všech možných
sportovních aktivit.
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Kosi na vsi 2019

