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Rozsvěcení vánočního stromu
30.11.2019

Původním cílem adventního kalendáře bylo připomenout dětem vánoční událost popisovanou v
bibli a zpříjemnit jim čekání na vánoční dárky. Bylo v něm ale také zachyceno i samotné
poselství adventní doby, kdy se „očekával“ příchod Ježíše Krista.
Podoba otevírání okýnek nebo -li, dveří měla vypovídat o vnitřní otevřenosti vůči druhému
člověku a otevřenosti pro Boha.
Dříve se na zeď křídou zaznamenávaly každý uplynulý prosincový den čárky, anebo se postupně
zavěšovalo 24 malých obrázků. První známý Adventní kalendář byl vyroben v roce 1851 a první
tištěný s malými barevnými obrázky přilepenými na lepence v roce 1908 v Mnichově.
Až na počátku 20. století přisel na svět první Adventní kalendář s malými otevíracími dvířky.
Tiskařská společnost Sankt Johannis do konce vydávala náboženský adventní kalendář, kde se
za okýnky místo obrázků. skrývaly biblické verše. Což jen svědčí o faktu, že dříve Vánoce nebyly
o konzumu, ale o atmosféře. Měli bychom si vzít z našich předků příklad a vyrábět podobné
kalendáře, abycho m advent měli spojený spíše s určitým očekáváním, a klidem, než
s čokoládou.

Krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce
přeje všem občanům
zastupitelstvo obce Kosice.
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Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, už mnoho toho letos na těchto stránkách zaznělo, proto budu v
následujících řádcích stručnější. Převážnou většinu investičních akcí jsem zde popsal, takže se
zastavím jen nad krát kým bilancováním a poděkováním k závěru roku. Když odmyslím tu
strašlivou každodenní administrativu, tak jsme v průběhu letošního roku především
připravovali dokumentaci, připravovali podklady nebo vydávali stanoviska a zprávy ke všem
možným stavebním akcí m, které bychom rádi realizovali (oddělená kanalizace, hasičská
zbrojnice, doplnění technologie ČOV - česle, mostek směr Písek, oba mosty u prodejny Nadeta,
chodník, komunikace, hřiště na návsi, plánovaná výsadba stromů a mnoho dalších "papírů").
Jedna z akcí, která se nám myslím povedla , byl nákup budovy prodejny, kterou má v
pronájmu Hruška spol. s.r.o., včetně okolních pozemků. Smlouva s Hruškou spol. s.r.o., která
pokračuje od předchozího vlastníka budovy, by měla zaručit fungování prodejny minimálně do
roku 2025. Dlouholetá připravov aná obnova zeleně na několika místech v obci , si myslím také
povedla. Vyslyšeli jsme obavy majitelů nemovitostí v okolí těchto vzrostlých smrků. Velmi
mne potěšilo pořádání letních festivalů. Přes poměrně náročnou přípravu obou akcí se nakonec
vše uskutečnilo podle plánu a sešlo se na nich mnoho spokojených diváků. Velmi dobrá byla i
akce SDH Kosice - závody v požárním sportu na návsi. Za organizaci výše uvedených akcí, ale
nejen těchto, ale i všech kulturních i sportovních, mnohokrát děkuji. Každá příležit ost pobavit
se a setkat s přáteli je chvályhodná.
Nerad bych tady na někoho zapomněl, ale také bych chtěl mimo jiné poděkovat všem,
co se starají o pohyb nás všech, kdo na sále obecního úřadu , případně na tenisových kurtech
organizují různé pohybové aktivi ty. Jsem rád, že v obci funguje spolek seni orů pravidelně se
scházející (po mnoha měsících nejistoty) zase ve funkční obecní hospodě. Rád bych poděkoval
lidem, kteří pomáhají s přípravou všech těch obecních i spolk ových akcí. Bez jejich práce by u
nás v obci nebylo tolik zábavy a pohody. Nechci zapomenout a chtěl bych vyzdvihnout práci
členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje obec. V letošním roce se zúčastnili
několika zásahů. Naše JPO je zařazena do kategorie JPO III. s územní působností, takže
zasahuje nejenom v naší obci, ale i širším okolí. Dělají to ze svého volna a zadarmo. Za to
zaslouží náš dík. V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům za výbornou spolupráci v čele s
místostarostou, za mnoho jeho práce nad rámec svých povinností…(a ještě i za přípravu a
ozdobení vánočního stromu).
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Přichází období adventu, závěru roku, který měl by končit v klidu a pohodě. Tradice
nám velí začít shánět dárky pod stromeček a nakupovat všechno možné a nemožné, přestože
většinu věcí si lidé stejně koupí v průběhu roku, tak jak potřebují.
Na závěr roku 2019 přeji všem co nejméně tohoto předvánočního shonu a stresu. Přeji všem
prožití klidných svátků Vánočních. Do nastávajícího roku 2020, hlavně hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Starosta obce Kosice
Mgr. Ernest Kúr.

Poděkováni hejtmana Královéhradeckého kraje
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové
zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů,
myslivců nebo kteréhokoliv ji ného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou,
nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a
spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji
klidný advent a úspěšné v ykročení do nového roku.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.10. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo reklamační řád pro provoz ČOV Kosice.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.10
Zastupitelstvo schválilo předložený plán inventur, které proběhnou v období od 2. 1. do 24. 1. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo termín veřejnoprávní kontroly, která se bude konat 4. 11. 2019.
Dále bylo zastupitelstvo obce informováno:
- zastupitelstvo bylo informováno o aktuálním stavu a přípravných pracích na projektu nové požární
zbrojnice.
- 30. 11. 2019 od 17:00 hod proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu spojené s kulturním
programem a posezením v hospodě.
- 17. 9. 2019 proběhlo na obecním úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce Kosice za rok 2019,
vše bylo bez závad.
- na prodejně Hruška byly opraveny okapové svody a proveden izolační nátěr střechy.
Klub seniorů
Pod našima okny teče vodička, začal hrát Zdeněk Volejník v neděli 29. září v hospodě Pod lipami
a Pepa Bešík vzal vozembouch a už bylo v hospodě zase veselo, protože Václav slavil svátek. Dal nám
všem štamprličku na přípitek, která nám udělala dobře. Po do bré klobáse se rozjel kolotoč písniček a
Zdeněk nesundal za celý večer z ramenou harmoniku. Byly to písničky,
které má každý rád, jako: Já jsem malý kominíček, šupsajdá, Tou píseckou
branou, Na břehu Blanice a hodně dalších známých písniček. Přesně
s koncem zavírací doby jsme odcházeli spokojeni domů. Domnívám se, že
se nám večer podařil. Za dva týdny 13. října jsme se sešli na opožděné

Václavovy

narozeniny

k našemu

setká ní,

a
opět

neodmyslitelně patř il Zdeněk
s harmonikou spolu s Pepou
s vozembouchem a oba hr áli
jak z partesu. Naše setkání
bylo moc pěkné a se vším co
k tomu patří – seniorská
hymna, štamprlička, tlačenka
i dobré pivo. Zpíváme i
myslivecké písničky jako:
Sluníčko zapadá, Myslivec jde z lesa, Šly panenky silnicí i Haj, husičky haj a na konec znělo hospo dou
Tak dobří přátelé se jen tak nesejdou, nebudeme si říkat s bohem, ale na shledanou.
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Na podzim se
sklízí

ze

zahrádek
kořenová
zelenina, ale
tak

velkou

mrkev, jak ou
vypěstoval na
zahradě Václav Rychnovský, se jen tak nevidí.
Největší mrkev vážila 1,32 kg, obvod měla 30 cm a délku 26 cm. Takových podobných měl více, a každá
vážila kolem 1 kg.
O posvícení to všechno voní, tak jako v apatice, se zpívalo několikrát v hospodě, kde si Klub
seniorů připomněl Kosické posvícen í. Zdeněk nám zase zahrál na harmoniku a o doping se postarali J.
Kadavý, J. Škvrna, M. Lauer a V. Bareš a i bez husího stehýnka jsme byli spokojeni.
Václav Rychnovský st.

MS Cidlina Měník
Od září probíhají lovy kachen a tak jsme se sešli na druhém honu na kachny 14. září. Sraz byl
opět na louce mezi rybníky v Kosicích. Už nás bylo méně, jen 12 domácích myslivců a 7 hostů, z

toho

čtyři ze Slovenska. Šli s námi i čtyři honci a jeden pes. Bylo krásné počasí, až skoro vedro, proto jsme
byli lovit jen v košilích. Na rybníku Ro žka bylo sloveno 34 kachen. Použili jsme i lodičku, kterou přivezl
Ondra Hatle a byla to
výborná věc, kterou jsme
použili i na písáku. Tam
brázdily vodu dvě lodičky,
které

sbíraly

střelené

kachny, ale hlavně plašily
kachny, aby létaly. Na
písáku ještě zůstalo asi 100
kusů kachen na příští lov,
který bude za 14 dnů.
Tentokrát bylo sloveno 89
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kusů kachen, 51 kačerů a 38 kachen. Všichni jsme dostali pozvánku na 21. září do Mlékosrb, kde
budeme opékat divočáka a do Kosiček pro šest myslivců od MS Čírka na lov kachen. Na svátek Václava
28. září byl třetí hon na kachny. Tentokrát byl sraz na písáku v 16 hodin. Na tento hon přijelo 12 našich
myslivců, tři honci a dva psi. Velkým pomocníkem nám opět byli honci s loďkou, kteří brázdili vody
písáku a snažili se, aby kachny
létaly, což se jim ne zcela dařilo.
Když ale kachny vzlétly, asi měli
myslivci dobrou mušku, protože na
výřadu bylo 57 kachen a tak byli
všichni spokojeni. Tímto honem byl
otevřen lov kachen na písáku na
tahu ráno i večer.
Koncem září bylo několika
našimi myslivci uloveno na tahu více jak 50 kusů divokých holubů hřivnáčů.
Brigáda na sklizni řepy se uskutečnila 19. října a tato řepa byla hned rozvezena po revíru.
Myslivci mají více šancí při sklizni kukuřice ulovit nějaké divočáky. Bohužel se nám to zatím
nedařilo. Jinak tomu nebylo ani 27. října odpoledne, kdy se sešlo 12 myslivců za Majákem a všichni
prošli kukuřicí. Po černé zvěři, ale nebyla žádná známka.
V sobotu 26. října, jako každý rok, přijela na pozvání myslivec ká družina sokolníků se svými
dravci. Přivezli 7 orlů, dva jestřáby
a jedno káně Harisovo. Na výřadu
bylo těmito dravci uloven jeden
kus nemocné srnčí zvěře a tři zajíci.
Večer jsme měli posezení s našimi
hosty při opečeném prasátku a
dobrém pivu. Jejich v edoucí tento
den

slavil

své

šedesáté

narozeniny, a tak byly stoly plné
dobrot. Daroval nám také několik
lahví

čtrnáctistupňového

piva

s jeho portrétem, jak drží na ruce orla. Pozvání mezi nás přijalo také 8 našich žen a zábava pokračovala
celé odpoledne až do nočních hodin. Scházíme se také na políčku u myslivecké chaty, kde jsme vysázeli
na zkoušku 400 boroviček, protože nám sadba na jaře všechna zaschla.
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Náš první hon na drobnou zvěř a divočáky se konal v

sobotu 2. listopadu. Sraz byl v 8 hodin

ráno na myslivecké chatě. Každý účastník zaplatil 100 Kč za občerstvení na celý den. Sešlo se nás 16
našich myslivců, 5 hostů, čtyři honci a tři psi. Ráno

byla připravena gulášová polévka, káva i voda na

žízeň. Před nástupem hospodář zaznamenal u každého účastníka číslo jeho zbrojního průkazu a číslo
zbrojního lístku. Pak jsme odjeli na valníku na Kvočnu, kde jsme nezastihly žádného divočáka, jen
jednoho koh outa, který ale v pořádku odlétl. Dále jsme na valníku pokračovali do Mlékosrb, ale ouha,
traktoru se nechtělo, atak jsme čekali v Kosicích, až se umoudří a dá si říci. Za půl hodiny jsme
pokračovali, ale jen pod Lhotku a zase stojíme. To už ale naléváme d

o chladiče naše vody na

občerstvení a traktor už jede bez problémů. Na Račanech nám utekla liška a kocour, ale divočák tu
nebyl zase žádný. A tak plánujeme na svačině a po ní, kde bychom mohli nějaké divočák

y objevit.

Jedeme do lesíka u Lhotky, ale bez úspě chu. Za konírnou v Měníku jsou dvě leče a zase ani chlup. Ještě
zkoušíme naše štěstí v Boru, v lese u Zdechovic, ale zase nic a tak na výřadu je nula. Říkáme si, každý
den není posvícení, protože v pátek 1. listopadu svolal hospodář myslivce do kukuřice u

písáku

v Kosicích, kde bylo uloveno sedm divočáků s váhou do 50 kg. Šťastnými lovci byli: Bohouš Kloz mladší
2 kusy, Petr Jiránek 1 kus, Jirka Ešner 1 kus, Ondra Hatle 1 kus a nakonec Silvestr Paško 2 kusy. To byl
úlovek, který se nepodaří každý den, a pro to přejeme myslivcům, Lovu zdar!

Okolní příroda

Václav Rychnovský st.

V uplynulém roce jsme se snažili také věnovat i obnově a výsadbě nové zeleně v

obci a v jejím

blízkém okolí. Na počátku jara jsme svépomocí vysadily skoro 40 nových ovocných stromků u silnic
směrem na Kosičky, Bydžovskou Lhotku a Mlékosrby. I přes nepřízn

ivé klimatické podmínky

letošního léta jsme velmi rádi, že se přes devadesát procent těchto stromků uchytilo. Bylo to hlavně
s přispěním našich hasičů, kteří několikrát během léta stromky důkladně zalévali. S touto výsadbou
chceme pokračovat i nadále v dalších letech. V tomto jsme také navázali spolupráci s

místním

mysliveckým spolkem Cidlina s kterým budeme na této výsadbě spolupracovat. Také je již tradicí, že
společně s Obcí Mlékosrby pořádáme akci zaměřenou na úklid příkopů a lesa od Kosic a Mlékosrb do
Luhů. V dubnu jsme se opět sešli a společně s

několika dalšími nadšenci z Kosiček jsme vyrazili.

Letos jsme to rozšířili také na polní cestu kolem Šutráku k

lesu. Hned na kraji lesa byl v příkopě první

velký ,,úlovek“ , v podobě velkého nefunkčního, pravdě podobně létajícího koberce, který zde
havaroval. Realita opět předčila naše očekávání a bylo nasbíráno celkem 18 igelitových pytlů odpadu.
Akci jsme tradičně zakončili společným posezením v

Luhách v bažantnici, kde bylo připraveno

občerstvení pro děti i d ospělé. Nechyběl ani táborák a příjemná hudba se zpěvem. V
hodinách jsme se všichni

podvečerních

rozešli a všechny hřál pocit, že jsme udělali alespoň malý, dobrý skutek pro

naši okolní přírodu. Snad se jednoho dne dočkáme toho, že bude tato akce již zby
budeme k přírodě chovat ohleduplně .

tečná a všichni se
Libor Dašek
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Kultura v obci
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní čas je předzvěst nadcházejících Vánočních svátků a také blízkého konce uplynulého
roku. Zahájení adventního období je v

naší obci již tradičně spojeno i s

rozsvěcením vánočního stromu

na návsi a setkání všech sousedů u horkého svařáku. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. V

předvečer

30.11. jsme se sešli před obecní hospodou Pod lipami, kterou jsme pro letošek nově nazdobili
vánočním osvětlením. Zde se podával svařák a každý obdržel v
s logem obce. O kulturní program se postarali děti ze ZŠ v

upomínku na tento čas malou sv íčku
Kosičkách pod vedením pí. A.

Maxové a

rodičů dětí se svým hudebním vystoupením. Několika vánočními koledami zpříjemnili sváteční
atmosféru tradičně také Kosičtí hudebníci. Slavnostním projeve

m krátce zhodnotil uplynulý rok také

starosta obce a po odpočítání a po drobných, zanedbatelných technických nedostatcích byl vánoční
strom rozsvícen. Poté se všichni přesunuli do vyhřáté hospody a s
společně poseděli do pozdn ích večerních hodin.

chutí si dali výborný guláš a
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Stránka pro nejmenší
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Tradice a historie
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Recepty
Vánoční bramborový salát
Suroviny: 2 ks cibule, 0,50 ks celeru, sůl, 4 ks
mrkve, 4 ks vajec natvrdo, 2 ks petržele, kari,
pepř mletý, sterilovaný hrášek, 1 ks bílý jogurt
velký, 1 ks majonéza, 1 lžíce hořčice není nutná,
4 ks nakládané okurky, 4 kg vařené brambory
ve slupce, 3 ks jablek kyselá, nakrájená na
kostičky.
Postup: studené brambory na vánoční
bramborový salát oloupeme, kořenovou
zeleninu uvaříme v okyselené vodě do
poloměkka. Vše nakrájíme na kostičky.
Nadrobno nakrájenou cibuli můžeme spařit
horkou vodou, aby nebyla tak ostrá. Hrášek
scedíme. Vše důkladně promícháme, je -li bramborový salát málo pikantní, zakapeme citronovou
šťávou (můžeme přidat i lák z okurek). Dávka bramborového salátu je pro čtyřčlennou rodinu.
Kapr na zelenině a v íně
Suroviny: máslo, sůl, bílé víno lze i hořčici a další
přísady podle libosti a chuti, kapr, 2 ks bobkový
list, 5 ks pepř celý , kořenová zelenina, 5 ks
ananasový kompot
Postup: kořenovou zeleninu nastrouháme a na
másle osmažíme. Skleněnou misku vymažeme
máslem, dáme vrstvičku zeleniny, na ní osolené
porce kapra - každá může být ochucena jinak.
Zkoušet se může hořčice, kečupy ... Obvykle 1
vrstva jsou dvě porce. Zasypeme znovu
vrstvičkou zeleniny, na ní zase vrstvu kapra - do
misky se vejdou tak tři vrstvy. Nakonec zal ejeme
bílým vínem (raději kyselým, lze i průběžně
kyselit citronem), navrch nasypeme pepř, nové koření a cca 2 listy bobkového listu. Dáme do chladu
(na balkon před Vánoci) odležet. Toto děláme minimálně 12 hodin, spíš ale více před plánovanou
konzumací. Na mírném ohni (musí se jen mírně "táhnout", ne bublat) dusíme pod pokličkou cca 20
min. Kupodivu ochucovadla se udrží na těch kouscích, kam jsme je dali, takže každý kousek může mít
jinou základní chuť.
Vynikající vánoční štola
Suroviny: 50 g sádlo, 500 g hla dká mouka, 2 ks vejce,
1 balíček vanilkového cukru, 3 lžíce hnědého rumu,
120 g rozinek, 1 balíček prášku do pečiva, 0,50 ks
hery, 1 ks tvarohu, 120 g nasekaných ořechy na hrubo
(můžeme použít i mandle, kandované nebo sušené
ovoce, prostě co kdo rád), 200 g cukru krupice
Postup: ze všech ingrediencí vypracujeme na vále
těsto, uděláme 2 válečky a dáme péci do středně
vyhřáté trouby (180 °C), pečeme asi 3/4 hodiny. Po
upečení ještě teplé potřeme rozpuštěným máslem a
obalíme v cukru s vanilkou. Po vychladnutí zabalíme do alobalu a uložíme v chladnu. Pečeme 3 -4 týdny
dopředu, výborná je však i čerstvě upečená.
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Jednohubky z uzeného lososa
Suroviny: 4 lžičky zakysané smetany , ¼ lžičky sekaného čerstvého kopru ,20
koleček ředkviček, 3 plátky uzeného lososa
Postup: Lososa nasekáme na malé kousky. Zakysanou smetanu smícháme
v misce s koprem. Na každé kolečko ředkvičky položíme kousek uzeného lososa
a ozdobíme malým kopečkem koprové smetany.
Zapečené žampiony
Suroviny: 20 malých žampionů , 250 g lučiny, 2 lžíce bazalkového pesta,
2 stroužky česneku , 25 g strouhaného parmazánu , olivový olej, sladká
červená paprika
Postup: Předehřejeme troubu na 180 °C. Připravíme si zapékací misku,
kterou vymažeme olejem. Lučinu smícháme s pestem a prolisovaným
česnekem. Směsí pln íme žampiony, které jsme očistili a odřízli nožky.
Naplněné žampiony srovnáme do zapékací misky, posypeme
parmazánem, červenou paprikou a pokapeme olejem. V rozehřáté troubě pečeme dozlatova.
Marinované švestky se slaninou
Suroviny: 20 vypeckovaných suše ných švestek, 100 ml červeného vína ,
40 ml pálenky dle chuti (slivovice, hruškovice apod.) , 10 plátků anglické
slaniny
Postup: Švestky namočíme do vína a pálenky a necháme několik hodin
(nejlépe den předem) marinovat. Předehřejeme troubu na 180 °C. Plátky
slaniny překrojíme podélně na půl, aby nám vzniklo 20 plátků. Do
každého z nich zabalíme švestku, zabalíme a sepneme párátkem. Švestky
pokládáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme 12 – 15 minut v troubě.
Punč
Suroviny: Patří ke stálicím zimy a připravuje se nejen z červeného, ale i z bílého vína. Ovšem červený
má jednoznačně větší kouzlo. Na 1 litr červeného vína budete potřebovat 10 lžic hnědého nebo bílého
cukru, 2 skořicové svitky, 2 badyány a 10 hřebíčků.
Postup: Do kastrůlku vsypte cukr, zahřívejte ho a důkladně míchejte, než vznikne karamel. Jakmile cukr
zezlátne, zalijte ho přibližně decilitrem vína a míchejte, dokud se karamel nerozpustí. Poté dolijte zbylé
víno a přidejte koření. Vše společně nechte v hrnci na mírném ohni zlehka probublávat asi 5 minut.
Pozor, víno se ale nesmí vařit, protože by se z něj vypařil veškerý alkohol. Poté vyhoďte všechno koření
a svařák rozlévejte do skleniček, které můžete ozdobit třeba kolečky citronu.
Připravit si můžete i medovou variantu, ve které místo cukru použijete med, zkuste třeba
španělský či řecký pomerančový. A do vína ještě přidejte trochu bio pomerančové kůry.
Bombardino
Suroviny: Kdo jezdí lyžovat do Itálie, zasní se a zavzpomíná na silnou a zároveň lahodnou chuť horkého
bombardina, na které potřebujete 250 ml whisky, 500 ml vaječného koňaku a 250 ml šlehačky.
Postup: V hrnci zahřejte vaječný koňak a přidejte k němu whisky. Ozdobte čerstvě vyšlehanou
smetanou a podávejte s brčkem.
Chcete-li jinou variantu, zkuste místo whisky brandy či rum. Méně silný nápoj připravíte tak, že
polovinu vaječného koňaku nahradíte 30% smetanou, kterou společně prošleháte.
Netradiční hruškovou vodku ještě ozvláštní grep
Suroviny: 200 gramů cukru, 30 ml vody, 500 ml hruškového džusu, kůru z jedn oho citronu, šťávu z
půlky grepu, 100 ml vodky a 100 gramů medu.
Postup: Cukr a vodu svařte, přidejte džus, kůru a šťávu a lehce povařte. Poté nechte rozpustit med a
nakonec přilijte vodku. Servírujte v menších skleničkách ozdobených zbývající polovinou g repu.
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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
31.12. 2019 pochod k Moraně
31.12. 2019 Silvestr v obecní hospodě
1.2. 2020 od 13:00 hodin turnaj ve stolním tenisu
8.2. 2020 Sportovní ples v Kosičkách
14.2. 2020 96. hasičský ples
hraje skupina Svižná těla

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude otevřený vždy v sobotu v týdnu po svozu popelnic, v zimním
období však jen od 9:00 do 10:00 hodin.

