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21.9. 2020 prob ěhla rovnodennost a dny se n ám začínají znate lně krátit.
Teplotn ě optimistick é září nám kon čí teplotn ím zlomem a radik álním
ochlazen ím. Z toho plyne, že nám pomalu zač íná podzim. Stromy zvolna
ztrácejí listy a my se snažíme pomalu p řipravit naše zahrád ky na zimu.
Bohužel se nám op ět rozb ěhla nákaza Covid -19 a čekají nás pro nejbližší
týdny r ůzná omezen í. Proto t ěžko můžeme p ředpokl ádat jaké akce ke konci
roku budou moci prob ěhnout. Čas nám uk áže. Proto respektuj te všechna
nařízení a opatrujte se abychom vše p řestáli v plném zdraví.
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Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané , i v této nelehké době jde život dál . V následujících řádcích bych vás chtěl
seznámit s aktuálními informacemi z obecního úřadu. Pod tíhou reality a bohužel
neradostných zpráv probíhající epidemie Covid -19, je přesto třeba vzhlížet alespoň trochu
pozitivně do budoucna. Jak všichni vidíte, v obci panuje čilý stavební ruch.
Začala stavba stoky oddělené kanalizace - I. etapa, na kterou jsme sbírali síly několik
let. Buduje se od Mlýnské Bystřice směrem ke křižovatce u mat eřské školy. Odsud se stavba
přesunula do uličky, část "Husí rynk", protože se čekalo na povolení od SÚS Královéhradeckého
kraje, aby se mohlo kopat v komunikaci v části od křižovatky u MŠ k prodejně 2K Trade s.r.o.
(Klozex). Ihned po obdržení tohoto povol ení se tedy stavba kanalizace přesunula do ulice před
OÚ Kosice. Mimo výše uvedené lokality se ještě stavěla část kanalizace s přípojkami ve dvou
ulicích na Pazderně, kde bude do konce roku provedena oprava živičného povrchu. Podmínky
dotace (získali jsme 75% dotaci) nás nutí provést opravu vozovky do konce podzimu letošního
roku. Logicky jsme tedy na Pazderně vybudovali část kanalizace II. etapy tak, abychom
nemuseli nově opravenou komunikaci v blízké budoucnosti znovu rozkopat. Vzhledem k této
skutečnosti byli občané části Pazderny překvapeni, že se tam stavební stroje "zakously do
země" aniž by to s nimi bylo důkladně předjednáno. Tímto bych se jim chtěl za toto překvapení
omluvit. Nenadálé práce v této části obce má, jak bylo uvedeno, logické opodstatněn

í.

Současně se stavbou kanalizace probíhá mnohem složitější akce, budování přípojek k
dotčeným nemovitostem. Příprava dokumentů a zajištění podpisů majitelů nových přípojek je
velmi časově náročná . Proto bych chtěl požádat občany o pochopení, že se k nim informace
někdy dostanou se zpožděním. Předpokládám, že do konce roku by mohla být I. etapa
kanalizace i přípojky hotové. Konečná úprava povrchů
příštího roku, do té doby budou výkopy "sedlé"(mimo

- asfalty budou zhotoveny na jaře

části na Pazderně).

I. etapa kanalizace skončí u prodejny 2K Trade s.r.o. Dál na Pazdernu bude pokračovat II. etapa
po získání dotace, což předpokládáme v průběhu následujících roků 2021

-22.
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Mimo organizačních procesů při stavbě kanalizace a přípojek a mnoha dalších obecních
záležitostí nás zaměstnává ještě jedna poměrně důležitá věc. Provoz prodejny Hruška spol.
s.r.o. Její jednatelka nás velmi nevybíravým tónem žádá o finanční příspěvek na p

rovoz. Žádá

snížení nájmu na 1 Kč.
Připomínám, že v loňském roce byla obec nucena budovu prodejny a okolní pozemky odkoupit
za 2 350 00 Kč. Hrozilo, že kdyby ji obec nekoupila, byla by prodána komukoliv. Společnost
Hruška s.r.o., která zde provozuje prode j potravin a drogerie o budovu zájem neměla, je v ní
pouze v nájmu. Měsíční nájemné činí 11 300 Kč. Snížením nájmu na 1 Kč by obec přišla o 135
600 Kč ročně. Paní jednatelka především argumentuje velmi nízkým obchodním obratem, ze
kterého jí vychází ztráta něco přes 100 000 Kč za rok.
Chtěl jsem Vás občany Kosice požádat o pomoc v tom, abyste více nakupovali v naší místní
prodejně, abychom paní jednatelce dokázali, že se velmi mílí. Nežádám o to, abyste nevyužívali
výhodných nabídek obchodních řetězců v ne dalekých městech, ale alespoň častěji přišli
nakoupit do prodejny v obci. S paní vedoucí naší prodejny jsem v kontaktu. Požadavky na
dostatečné zásobení běžnými produkty i akčními výrobky jsem jí tlumočil. Slíbila maximální
snahu. Navrhuje všem občanům, že

v případě nedostatku jakéhokoliv zboží, případně

požadavku na výrobek, který by občané postrádali, se mají ozvat přímo jí. Nebojte se říci, co
byste chtěli zlepšit. Jen takto se zvedne úroveň prodejny Hruška v

Kosicích, jen takto dáme

paní jednatelce rázn ou odpověď na její přemrštěné požadavky. Vím, jak je důležité, především
v této době zachovat prodejnu v obci. Myslím, že v posledním roce se prodej zboží v naší
prodejně zvyšuje, lidé raději nakupují doma, než ve městech. Přesto nás paní jednatelka skoro
vydírá informacemi o snižujícím se obchodním obratu a nerentabilitě prodejny.
Ujišťuji Vás, že zachování obchodu je pro mne i zastupitele naprostá priorita a že v tomto
případě budeme postupovat velmi citlivě a obezřetně, abychom prodejnu zachovali i nadál

e.

Na závěr bych chtěl všem našim občanům popřát pevné nervy při snášení omezení plynoucích
ze stavebních prací a samozřejmě pevné zdraví do následujících měsíců a dnů.
Mgr. Ernest Kúr
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.4. 2020
Zastupitelstvo projednalo navrhované žádosti občanů o změny v Územním plánu a schválilo
předložený návrh na řešení změn v Územním plánu obce.
Zastupitelstvo schválilo žádost o registraci akce: "Obnova místních komunikací Obec Kosice“
na rekonstrukci místní komunikace v části obce Pazderna z dotačního programu "Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2019".
Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce místní
komunikace v části obce Pazderna. Výběrové řízení vyhrála firma REKOM Nový Bydžov a.s.
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 2 161 840,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na BabyBox v Hradci Králové ve výši 2 000, -Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrku obce Kosice a Mateřské školy Kosice za rok
2019.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Kosice za rok 2019
Zastupitelstvo projednalo konání kulturních akcí - Kosi na vsi a Vrzáňovy Kosice v roce 2020.
Vzhledem k současné situaci ohledně epidemie Covid -19 se shodlo na přesunutí obou akcí na příští
rok 2021.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.6. 2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem přípravných a inženýrských prací plánované stavby
hasičské zbrojnice. Projednání předběžného časového harmonogramu akce v souvislosti se souběhem
dalších akcí, jako je stavba I. etapy oddělené kanalizace a oprava komunikace na Pazderně. Schválení
podání „Registrace akce“.
Zastupitelstvo projednalo a zápis Finančního výboru ze dne 9. 6. 2020 a projednalo jednotlivá
doporučení fin. výboru týkající se dotačních programů - oprava komunikace Pazderna, oddělená
kanalizace, hasičská zbrojnice.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci a přijetí dotace z dotačního programu 20RRD11
„Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji“. Tento dotační p rogram je
určen pro žadatele o dotaci, kteří obdrželi dotaci na stejný účel od Generálního ředitelství HZS.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr č.2/2020 ze dne 25. 5. 2020, prodej nemovitosti ve
vlastnictví obce - rodinný dům č. p. 119. Zároveň zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek smlouvy
o prodeji bytové jednotky č. p. 119.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci Knihovně města Hradce Králové ve výši 5000, - Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opa tření č. 3. Zastupitelstvo projednalo situaci týkající se
stavby oddělené kanalizace a kanalizačních přípojek. Seznám ilo se s harmonogramem prací firmy
zajišťující stavební práce na stoce.
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Seznámilo se také s harmonogramem projekčních a inženýrských prací na přípojkách. Byl
předložen návrh na spolufinancování veřejné části přípojek po revizní šachtu. Po zbudování veřejné
části přípojky bude přípojka převedena do vlastnictví připojených občanů.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.7. 2020
Starosta seznámil zastupitele s návrhem zpracování "Změny č.1 ÚP Kosice". Vzhledem k
několika důležitým podmětům pro úpravy aktuálního ÚP Kosice, byla oslovena f. REGIO, projektový
ateliér s.r.o. (tvůrce současného ÚP Kosi ce), aby na základě těchto několika podmětů zpracovala
dodatek k ÚP Kosice.
Zastupitelstvo projednalo informace k realizaci stavby oddělené kanalizace v obci. Po
předložení položkového rozpočtu na přípojky bude vypsáno VZMR na zhotovitele přípojek.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zamítavé rozhodnutí Magistrátu města Hradce
Králové, odbor dopravně správních agend. Jednalo se podnět o stanovení místní úpravy silničního
provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení. Žádali jsme o umístění zákazu stání
nákladních automobilů nad 3,5t v obci. Tento zákaz nám byl zamítnut.
Na základě výzvy DSO POCIDLINSKO zažádala obec Kosice o dotaci na chodník podél silnice na
Písek.

Zasedání obecníh o zastupitelstva ze dne 24.8. 2020
VZMR - přípojky kanalizace I. Zastupitelstvo schvaluje VZMR „Kanalizační přípojky Kosice - I.
etapa“. Na základě VZMR byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na vybudování kanalizačních
přípojek mezi budovanou kanali zační stokou a dotčenými nemovitosti, vybrána firma Stavoka Kosice,
a.s. s nejnižší nabídkovou cenou.
Zastupitelstvo projednalo žádost zástupce prodejny spol. Hruška s.r.o. na snížení nájmu na 1, Kč. Zastupitelstvo žádost neschválilo.
Zastupitelstvo proje dnalo informace starosty s průběhem prací na oddělené kanalizaci.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na akci "Obnova místních komunikací Obec Kosice".
Jedná se o opravu komunikace na část obce Pazderna.
Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového říze ní na výstavbu hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci na realizaci stavby chodníku směrem
k Písku. Na základě vyhlášené výzvy na chodníky a s ohledem na zbytkovou alokaci, kdy zpracovatelem
žádostí bude DSO POCIDLINSKO.
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Starosta seznámil zastupitele s

8
návrhem a nabídkou úvěru České spořitelny na případné

dofinancování stavby hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o úvěr ve výši 2 mil Kč.
Konečná podoba smlouvy bude připravena zástupcem České spořit

elny a předložena ke konečnému

schválení zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem pozemku p. č. 421/61 v k. ú. Kosice.

Klub seniorů
Od půlky června, celý červenec i srpen je ve znamení opožděných narozenin a svátků našich
členů. Takto nás pozdržel koronavirus, a proto to doháníme každou neděli, kdy se zpívá
seniorská hymna a potom si dáme štamprličku. Pan Zdeněk Volejník nám hraje na h

armoniku

a někdy bývá v dobrých rukách i vozembouch. Každý oslavenec dává něco dobrého k

snědku,

jednou je to klobása, zavináče, sekaná, utopenec, nakládaný hermelín, jindy tlačenka a jiné
dobroty. Děkujeme paní hostinské Alence, že se o nás tak hezky star á, a proto je nám v té naší
hospůdce tak dobře. Stane se také, že nám dají něco na přilepšenou kamarádi, kteří se stali
třeba tátou, dědečkem, nebo měli svátek, či narozeniny a do klubu ještě nepatří. I štamprlička
nám přijde vhod. V neděli 16. srpna jsme dostali také pekáč buchet se švestkami od jedné paní,
která je upekla pro náš spolek a byly výborné. Je září , a tak vzpomínáme na loňský rok, kdy
každý chodil na houby a tiše doufáme, že se jich snad dočkáme i v letošním roce. Zatím se nám
na zahrádkách př ipravuje všechno ke sklizni. Je hodně švestek i jablek, a tak si lidé vozí svoje
ovoce do pálenic na vypálení. A tak to vypadá, že letos bude dost dobré slivovice.
Václav Rychnovský st.

MS Cidlina
Začátek letošního roku byl pro myslivecký spolek méně příznivý, protože nás epidemie
koronaviru připravila o výdělek, který máme ze sázení stromků a neuskutečnil se také jarmark
v Mlékosrbech, kde MS prodává zvěřinový guláš a řízečky z

divočáka. Nebyla ani akce v Luhách

ve střelbě na letící terče. Ne proběhla ani výroční člensk á schůz e, kde se měl volit nový výbor
MS a přišli jsme i o jiné akce, které se v

letošním roce neuskutečnily. Když přišel čas, tak se

uskutečnila alespoň brigáda na likvidaci vyběh

lice v řepě. Sešli jsme se třikrát a vždy
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nás bylo s rodinnými příslušníky a přáteli myslivosti kolem 15. Majitel Stavoky pan ing. Václav
Bareš koupil pro zazvěření honitby kolem srubu 80 kusů bažantí zvěře, a proto mu touto cestou
děkujeme. MS také nakoupilo a vypustilo bažanty v okolí Kvočny. Js me zvědaví , zda to bude
v přírodě vidět, abychom v akci zazvěřování honitby mohli v příštích letech pokračovat.
Pod naše zásypy pro zvěř a v okolí polí s kukuřicí se rozmnožily nutrie . Vše co najdou
sežerou. Byly vidět i v kukuřici, kde si povyskočí a ut rhnou klas, nebo odtáhnou celou rostlinu
kukuřice k náhonu. Někteří naši členové už jich několik střelili a někdo jejich maso i zpracuje.
Náš první hon na kachny se uskutečnil 5. září 2020. Sraz byl v

15 hodin na louce mezi rybníky

a střílelo se jen na ryb níku Roška. Sešlo se 23 členů našeho mysliveckého spolku, 7 hostů, 4
honci se 7 psy. Na tomto rybníku bylo sloveno 71 kusů kachny březňačky, z

toho 36 kačerů a

35 kachen. Počasí se nám pokazilo až na výřadu, kdy začal vítr a spustil se dost vydatný déšť.
Po výřadu byl každý pozván na mysliveckou chatu do Měníka, kde slavili naši členové Milan
Ornst a Pavel Peřina významné jubileum 60 let. Za zvuků kozlice dostal každý dárek od MS a
také od přítomných myslivců. Celý večer byl příjemným posezením pro všechny

přítomné.

Podával se výborný guláš z jelena Siky a grilovaná kuřata. Na stole byly talíře cukroví i slaného
pečiva, káva, dobré pivo a různé druhy dobrého pití, hlavně Jägermeister. Druhý hon byl
plánován za týden na 12. září. Budeme lovit ještě jednou u r ybníka Roška a také u písníku. Další
písničkou si připomeneme ples v roce 1967.
Václav Rychnovský st.

Kultura v obci
Loučení s létem
Bavíte se rádi? A vaše děti? Tak to jste si určitě nenechali ujít loučení s
létem, které se konalo
5. září na návsi v areálu dětského hřiště a jeho okolí. A pokud jste tam přímo nebyli, určitě vám
neuniknul ruch, který s sebou tato akce přirozeně přinesla. Smích dětí, troubení hasičské Tatry
a výskání účastníků stezky odvahy se nesly celou vesnicí.

Kosický zpravodaj 3/2020

10

Akce byla n aplánována od 16 hodin, ale přesně v tu dobu se nad Kosice přivalil dešťový mrak,
takže se většina lidí sešla o trochu později. Déšť v posledních letech vidíme sice rádi, ale dnes
jsme byli spokojení s tím, že další přeháňky se nám vyhnuly a zábavu pak už nic nerušilo. Snad
jen ti komáři mohli pro tento den letět někam jinam J
Členové sboru SDH Kosice pro děti připravili několik zajímavých stanovišť. Hasičská Tatra budí
zájem a zvědavost nejen dětí, ale i dospělých, takže si každý mohl auto prozkoumat, pose dět
za volantem a také si zahrát na hasiče hasícího požár – stříkání vody z hadice na cíl. Pan Josef
Hejcman z Kosiček ochotně každému zájemci půjčil pušku, se kterou zdatní střelci sestřelovali
cíl (obarvené kostky cukru) na vzdálenost cca 15 metrů. Další stanoviště bylo střílení
z paintballové pistole pod vedením pana Jana Fejfara . Barevnými náboji děti střílely na terč
z kartonu. Síla střely většinou karton prorazila a barevné stříkance byly po celém asfaltovém
hřišti. Pro všechny děti byl bezesporu nejl epší atrakcí nafukovací skákací hrad, který chvílemi
téměř praskal ve švech a dospělí museli své ratolesti umírňovat nejen v počtu skokanů uvnitř
hradu, ale i ve stylu řádění. Děti byly ovšem nadšené.
O pití všeho druhu se postarala šikovná výčepní paní Alena Janďourková a večeří v podobě
pizzy od Itala málokdo odolal.
Po setmění připravili hasiči s partou dobrovolníků stezku odvahy. Pouliční lampy na návsi
zhasnuly a trasa vedoucí od požární nádrže k areálu Na kruhu byla osvícena množstvím svíček.
Děti šly po dvojicích nebo malých skupinkách. Přes hlavní silnici je bezp ečně převedly mladé
hasičky a od autobusové zastávky až k cíli (Na kruhu na konci laviček ) musely děti čelit strachu
z neznámých zvuků a pobíhajících strašidel. Na konci stezky se děti podepsaly na opálený
papír, čímž dokázaly, že jsou hrdinové a stezku do končily. Za svou statečnost si mohly vzít
dobrotu a pak se už v doprovodu dospělých vrátily zpátky k hospodě. Strašidla pak ještě
majestátně prošla kolem hospody a mnozí dospělí se při pohledu na ně zasunuli víc pod stůl.
Děti mají o to větší obdiv za svou statečnost!
Za zorganizování celé akce děkujeme SDH Kosice a všem dobrovolníkům, kteří se na ní podíleli.
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Stránka pro nejmenší
Na podzim se sbírají kaštany pro lesní zvěř. Děti si mohou z kaštanů také vytvořit různé figurky a
jejich maminky s jejich pomocí třeba věnec na vchodové dveře.
Koňský kaštan : plod jírovce maďalu není pro člověka jedlý, pro koně je dokonce jedovatý a
konzumuje ho jen lesní zvěř jako příkrm od myslivců. Pochází z balkánských hor, ale rozšířil se jako
okrasná dřevina po celé Evropě. V poslední době je však masivně zasažen dřevokaznými houbami a
klíněnkou jírovcovou. Sbírá se v září a říjnu. Název stromu je zajímavý: jírovec = jarý (hořký), maďal =
durman (maďarsky), který má podobné bodlinaté plody.
Pár inspirací pro malé šikuly.
Co budete potřebovat
Bezpodmínečně kaštany a špejle, nebo aspoň s ilná párátka. Efekt dodají další doplňky, třeba žaludy,
uschlé kaštanové slupky s pichláky, větvičky, ale i koření (například hřebíček místo očí). Práci ulehčí
ostrý nůž a případně vývrtka.
Základní triky
Kaštany používejte čerstvé, které jste právě sebral i ze země. Jsou měkké a dobře se s nimi pracuje.
Navíc vypadají efektně lesklé. Nejlépe stojí figurky na třech nohách. Dvě jsou málo a čtyři moc.
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Co nás zajímá
V nedávné době se diskutovalo o potravinové soběstačnosti našeho státu. V článku, kde
redaktor zpovídá našeho renomovaného agrárního ekonoma Tomáše Douchu se dozvíte
více.
Chcete jen české potraviny? Zde je cena, kterou byste museli zaplatit

Je nesmysl usilovat o potravinovou soběstačnost za každou cenu. Zavedením povinného podílu českých
potravin v supermarketech bychom se vrátili před rok 1989, důsledkem by bylo jen zdražování, říká agrární
ekonom Tomáš Doucha.
Skupina poslanců řeší, že v zájmu zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin nařídí zákonem, kolik musí mít
obchodníci v regálech českých potravin.
Podle původních představ dvou desítek zákonodárců se už od příštího roku měla zavést povinná kvóta 55 procent
a postupně by se zvedala až na 85 procent. Návrh novely zákona o potravinách s tímto pozměňovacím návrhem
ve Sněmovně ale zatím schválen nebyl, politická debata se začátkem června vrátila zpět do druhého čtení. Celý
záměr přesto odpískán není, byť navrhované parametry se teď mohou změni t.

Respektovaný agrární ekonom Tomáš Doucha, člen předsednictva České akademie zemědělských věd,
v rozhovoru pro Seznam Zprávy varuje, že by taková regulace, byť zdánlivě dobře míněná, mohla české
zemědělství a potravinářství vrátit před rok 1989.
Považujete za rozumné, aby Česko na domácím trhu usilovalo o potravinovou soběstačnost?
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Ta myšlenka potravinové soběstačnosti je jistě politicky chytlavá. Kdo by si nepřál vyrábět si doma sám všechno,
co ke svému životu potřebuje? Ani já ten pojem úplně nezavrhuji, ale měli bychom si uvědomit, že doma pro nás
už není jenom Česká republika. Doma je pro nás také Evropská unie. A také si říct několik čísel, abychom chápali
celý kontext.
Každý pracovník v českém zemědělství dnes od daňového poplatníka ročně v průměru dostává přes 500 tisíc
korun. Málokdo si to uvědomuje. To jsou veškeré dotační peníze jak z Evropské unie, tak z domácích zdrojů. To
je pohled příjmový. Potom je tu ještě pohled podnikatelský. Daňoví poplatníci vynakládají ročně na podporu
zemědělství tolik peněz, že to v průměru dělá přes 14 tisíc korun na jeden hektar zemědělské půdy. Každý hektar,
který kolem sebe vidíte, v průměru inkasuje tyto nemalé peníze.
A když to všechno, co naše zemědělství s uvedenou podporou vyprodukuje, přepočteme na nějaké společné
jednotky – na tuny zemědělské biomasy, na obilní jednotky nebo nějaké výživové jednotky – tak s překvapením
zjistíme, že to s tou naší soběstačností není vůbec zlé. Fakticky se tu vyrábí o 30 až 40 procent více té biomasy,
než jaká je každoroční domácí spotřeba.
Celková míra soběstačnosti České republiky ve výrobě zemědělských surovin tak vysoce převyšuje kýžených
100 procent. Úplně jinou věcí je, že tato výroba je strukturálně velmi nevyrovnaná. Vyrábíme hlavně suroviny
v podobě obilovin, řepky a třeba mléka, které vyvážíme, a máme tady výrazný nedostatek domácího ovoce,
zeleniny nebo vepřového masa.
V zásadě tedy nemáme problém se uživit, ale domácí výroba neodpovídá domácí poptávce?
Jak říkám, je tu velká strukturální nerovnováha. Mohli bychom teď dlouho diskutovat, proč vznikla, ale toto
všechno je třeba si ujasnit, než vůbec začneme mluvit o potravinové soběstačnosti jako už notně zpolitizovaném
tématu.
Zároveň je třeba vnímat, jak účelně jsou ony peníze daňových poplatníků využívány. Nelze zastírat, že naše
převažující průmyslové zemědělství má velké problémy ve vztahu k životnímu prostředí, ve vztahu k půdě,
k vodě, k biodiverzitě, ke krajině. A toto všechno je třeba vytknout před závorku.
Jaká rizika tedy vidíte, pokud by měl být naplňován koncept potravinové soběstačnosti v podobě, jak jej
vnímají někteří poslanci?
Evropská unie má nějaká pravidla fungování, nějakou legislativu, která ochraňuje jednotný trh. A nabízí se otázka,
zda náš plán nastolit povinný objem českých potravin na pultech obchodů pravidlům jednotného trhu
neodporuje. Z mého pohledu jednoznačně odporuje a v tom je ono nejzávažnější riziko.
Třeba Rumunsko se už také pokoušelo povinný podíl domácích potravin do své legislat ivy začlenit. Tuším, že tam
měla být kvóta asi 51 procent. A Rumuni se pochopitelně okamžitě dostali do konfliktu s pravidly i orgány EU.
Ale ono nejde jen o problémy na evropské scéně, ale i o to, jak u nás v Česku zajistit dodržování a vymáhání
takového zákona, také třeba udělování pokut. Já si zatím vůbec neumím představit, jak takové záměry uvést
v život. Bylo by to zřejmě až extrémně administrativně náročné.
Byli by zemědělci a potravináři vůbec schopni 85 procent potravin do obchodů dodat, když jsme u ž mluvili
o tom, jaké potíže s některými komoditami mají?
Ano, to je další zásadní problém. I kdyby to přes orgány Evropské unie prošlo a i kdyby se s tím nějak vypořádalo
naše úřednictvo, tak by si to mimo jiné vyžadovalo v krátké době ohromné investice. Obrovský rozvoj právě v těch
odvětvích, ve kterých trvale konkurenčně selháváme. A jsou to vesměs odvětví náročná na lidskou práci, do
kterých se nikomu moc nechce. To by vyžadovalo úplně zásadní obrat.
A já si nedovedu představit, že by se udál během pěti let. Že by někdo rázem začal masivně investovat třeba do
produkce zeleniny, do ovocnářství nebo do výroby vepřového masa.
Ono by to mimo jiné znamenalo začít stavět úplně nové výkrmny prasat, přičemž víme, jaký je k podobným
projektům odpor mezi lidmi. Málokdo je ochoten snést i ve vzdáleném okolí „páchnoucí prasečák“?
Těch rizik je celá řada. A mám pocit, že i mnozí politici si to už začali uvědomovat. Proto byl také příslušný návrh
ve Sněmovně vrácen k další diskusi do druhého čtení.
Víte o nějaké jiné zemi v EU kromě již zmíněného Rumunska, která by něco podobného chtěla zavádět?
Já znám akorát koncept socialistického zemědělství, který byl postaven na podobných základech. A víme, k čemu
to tehdy vedlo. Hrozící dopady by si měli uvědomit hlavně spotřebit elé. Měli by být včas informováni o tom, že
se to s velkou pravděpodobností neobejde bez růstu cen, protože efektivita výroby v některých sektorech je u nás
stále o dost nižší než v jiných zemích Evropské unie.
Jsou zde odvětví, kde my té soběstačnosti nedosahujeme a kde si pomáháme importem. Jde o produkty, které
z nějakých důvodů dlouhodobě prostě neumíme dělat, teď myslím celý agrární sektor, nikoliv jen zemědělství,
protože zemědělství je v docela přípustné výkonnostní kondici. Jde i o potravinářství. Přetrvává tam nízká
efektivita výroby a následkem může být jen zdražování potravin.
Máte pocit, že bychom se vrátili před rok 1989?
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Politickou rovinu bych nechal stranou, ale z hlediska ekonomických dopadů tam to velké nebezpečí jednoznačně
vidím. Nemohlo by to dopadnout jinak. Určitě by to ke zvyšování výkonnosti nepřispělo. A dostat se za několik
let na ten kýžený podíl 85 procent považuji za naprosto nereálné.
Za socialismu to bylo tak, že české zemědělství produkovalo mléko, které stát vykupoval za 6 korun, přičemž po
zpracování bylo spotřebitelům prodáváno za 3 koruny. Neefektivnost, slabá výkonnost a slabá
konkurenceschopnost byly vyváženy a vykoupeny tím, že stát uplatňoval takzvanou zápornou daň z obratu, aby
to nepřenášel na spotřebitele. Po revoluci náš ekonomický guru Václav Klaus tento nezdravý instrument hned
jako jeden z prvních odboural.
Teď bychom se asi už k záporné dani z obratu vracet nemohli. Dopadlo by to tak, že by daňový poplatník musel
jednak zaplatit onu zvýšenou výrobu, která tu momen tálně chybí, ale pak by to ještě jako spotřebitel pocítil ve
vyšších cenách.
Vnímáte tedy takové poslanecké návrhy jako klasický populismus?
Každý občan asi rád slyší, že se o něj stát stará, že politici usilují o domácí soběstačnost. Ono se to i hezky spojuje
s fungováním celé té republiky. Ale já jsem stále přesvědčený, že kromě populistů mezi politiky existují ještě
rozumně uvažující lidé, třeba i nějak spjatí s tím byznysem. A že i ti si uvědomí možné dopady. Třeba i to, že jiné
země, kterým omezíme vstup na náš trh, vůči nám mohou nastolit tvrdá odvetná opatření. A to třeba i v jiných
sektorech, než je zemědělství.
Jak by se ta omezení zahraniční konkurence projevila třeba v pestrosti potravinářského sortimentu na pultech
obchodů?
Dnešní spotřebitel vlastně už ani neuznává žádnou sezónnost v potravinách, tedy tu přirozenou sezónnost.
Považuje za samozřejmé jít si koupit jahody i rajčata třeba i v lednu. A my teď můžeme říci: tak nebudeme holt
ovoce a zeleninu dovážet, překonáme sezónnost vlastními silami . Postavíme i u nás sklady, postavíme skleníky
vyhřívané třeba energií ze solárních panelů nebo z bioplynových stanic.
Budou to ohromné investice a budeme je obhajovat i tím, že snižujeme uhlíkovou stopu. Když se to bude vyrábět
u nás, nemusí se to dovážet z dalekého Španělska. Jenže ona ta uhlíková stopa může být ve výsledku podstatně
vyšší, než když se to vyrábí více s využitím přirozené sluneční energie ve Španělsku.
Kde je podle vás ten hlavní důvod, že se v některých odvětvích stále propadáme?
To jsou dost složité otázky. U vepřového masa, které se tak často zmiňuje, bych připomněl už situaci před
vstupem do Evropské unie. Už tehdy jsme na základě některých dohod totiž mohli dělat s EU bezcelní obchody.
Už nevím kolik tisíc tun masa ta kvóta činila, ale už tehdy jsem upozorňoval, že kvóta byla na straně EU okamžitě
naplněna, kdežto na naší vůbec. Okamžitě jsme byli zavaleni vepřovým a sami nevyvezli nic.
Prvotní příčiny jsou v parametrech chovu prasat. Já si nechci hrát na velkého odborníka, ale jde třeb a o natalitu,
tedy o to, kolik je od jedné prasnice selat. V těch vyspělých zemích je to třeba až 30, my měli jenom 20, to je
strašný rozdíl. Pak jsme tady měli velké problémy s konverzí krmiv. To znamená, kolik do toho prasete musíte,
lidově řečeno, vrazit krmné směsi, aby nabralo kilogram hmotnosti. I tam jsme byli žalostně pozadu za špičkovými
producenty z EU.
Postupně se ten rozdíl v technické účinnosti snižuje, ale stále existuje. Špičku tvoří země jako třeba Belgie,
Nizozemsko či Dánsko, přímořské státy, které kupují i levnější krmivo ze zámoří. Je třeba ale také vidět
odvrácenou stranu – tyto země často řeší i velké environmentální problémy, potíže s likvidací odpadů, tedy kejdy.
Nicméně ta jejich výroba je prostě dosud celkově levnější. Námitky našic h zemědělců, že je to i díky jejich vyšším
domácím podporám, ve většině případů nejsou opodstatněné.
Ani po letech se ten rozdíl ve výkonnosti nesmazal?
Co se týče toho vepřového masa, tak řada našich zemědělců, kteří ve výrobě pokračují a kteří do ní inve stovali,
je už docela slušně konkurenceschopná. Ale pokud by s tím měl teď někdo začít nově, měl by rozšiřovat onu
domácí produkci, tak to pro něj bude velmi náročný projekt s velmi nejistým výsledkem. A já si myslím, že se
zemědělcům, mezi něž řadím jak klasické rodinné farmy, tak velké podniky průmyslového charakteru, do toho
ani nebude moc chtít. Navzdory tomu, že je stát bude vyzývat „vyrábějte a dodávejte, protože my vám vyjednali
kvótu v obchodní síti 85 procent“, je tu příliš mnoho podnikatelských rizik.
Naznačil jste, že ještě větší problémy s konkurenceschopností má potravinářský průmysl. V čem?
Vážné problémy vidím především v prvotním zpracování, v tomto případě v jatečních provozech. Však také
zemědělci velmi často prasata – stejně tak skot – vyvážejí. Venku dostávají podstatně vyšší výkupní ceny. Hlavně
pravidelně a bez nějakých problémů. My tu dnes máme pomalu 200 jatek, která mnohdy nejsou dobře vytížena
ani na jednosměnný provoz. A právě také v tom se skrývá ta neefektivita domácí výroby. Proto se farmářům
vyplatí zvířata na výkrm a porážku prodat do ciziny. Potom se nám to často vrací zpět jak v podobě masa, tak
i masných výrobků. Podobně je to s mlékárenskými výrobky.
Tyto problémy během pěti let asi sotva někdo vyřeší.
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Přesně tak. Musím připomenout, že náš potravinářský průmysl pracuje se 60procentní výkonností oproti
průměru EU. Neměřeno s Německem či Rakouskem, kde je ten rozdíl ještě o něco vyšší. To jsou oficiální evropské
statistiky. A pak se stane, že zemědělci dostanou za hranicemi za litr mléka 8 i více korun, když u nás je to třeba
jen 7,50 Kč. To jsou čísla z roku 2019. A podobné rozdíly jsou u živého skotu, kde v zahraničí mimo jiné lze daleko
lépe zpeněžit produkty ekologického zemědělství. Tady d ostanete za kilo živé hmotnosti zvířete třeba 70 korun,
venku 80 i více korun.
Farmářům přece ani v budoucnu nikdo nemůže zakázat, aby surové mléko nebo telata na výkrm prodávali za
lepší ceny do Německa nebo Rakouska. To by tu musela být postavena nějaká nová železná opona, která by
jim tyto exporty znemožnila.
Nebo by se taky mohlo stát, že Německo a Rakousko dovoz českých zemědělských surovin zakážou v rámci
odvetných opatření. V tom také možná tkví ona obava některých větších podnikatelů v zemědělském rezortu.
Najednou si umí představit, co by se mohlo stát, kdyby Rakousko řeklo: sem už dodávat nebudete, respektive od
nás nic nedostanete.
Ten mezinárodní potravinářský koloběh je přirozený a souvisí právě s efektivitou výroby. Já rozhodně nejsem
proti regionální a lokální produkci. Naopak, je to velmi žádoucí. Ale nelze to vymáhat touto legislativní nařizovací
cestou. Tady platí nějaké ekonomické zákony, které neobelstíte.

Anketa
Souhlasili byste se zavedením povinného minimálního podílu českých potravin v obchodní síti, a to
až ve výši 85 procent?
Ano
34.4 %
Ano, ale nižší podíl
16.2 %
Ne, nechci žádné kvóty
46 %
Nemám na to názor
3.4 %
CELKEM HLASOVALO 4002 ČTENÁŘŮ.
Vy jste na začátku mluvil o tom, že v Česku vyrábíme o 30 až 40 procent víc oné potravinové biomasy, než
potřebujeme. Má tedy smysl o soběstačnosti vůbec hovořit?
Já jsem určitě pro, aby se ta debata vedla. Mimochodem, už v 90. letech, v době kdy byl nynější šéf Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý ministrem hospodářství, jsme spočítali , že jsme de facto schopni naši soběstačnost
zabezpečit jen na 60 procentech naší zemědělské půdy, že by nám to stačilo. A toto je rozloha půdy, která je také
jistým mezním prahem potravinové bezpečnosti. A já bych ocenil, kdyby se daleko více vedla diskus e právě
o potravinové bezpečnosti než soběstačnosti.
V čem je ten zásadní rozdíl?
Rozdíl je v tom, že my sice můžeme být nyní soběstační ve výrobě potravin, ale půdu si tak zničíme, tak ji
vyčerpáme, že v budoucnu už nebude ani na čem potraviny vyrábět.
Koncept potravinové bezpečnosti je založen na daleko lepší starosti o půdu jakožto přírodní zdroj, a to pokud
možno v celém jejím současném rozsahu. Kvalita zemědělské půdy však bohužel stále klesá, snižuje se retenční
schopnost krajiny. Nemluvě o úbytku půdy pro nezemědělské účely. A já jsem přesvědčen, že prioritní role státu
je usilovat právě o zachování potravinové bezpečnosti z onoho dlouhodobého pohledu. Tedy zasadit se o lepší
péči o půdu, udržování a zvyšování její úrodnosti. A to i z důvodů environmentálních. Aby kdykoliv v budoucnu
mohla ta půda produkovat dál. Pokud své chování zásadně nezměníme, budoucí generace se mohou dostat do
velkých problémů.
To byste očekával, že bude pro politiky zásadní téma?
Přesně tak. Ne řešit nějaké kvóty na prodej českých potravin v obchodech, ale dát na první místo starost o půdu
a obecně o přírodní zdroje. Aby tady po nás zůstala a byla vždy schopna uživit národ. To je klíčové. Ne za ohromné
náklady vyrábět nekonkurenceschopné produkty a naplňovat nějaký koncept potr avinové soběstačnosti „za
každou cenu“. Bez ohledu na následky, o kterých jsem hovořil. Potravinová soběstačnost zní dobře, já bych ten
termín nechtěl úplně zatracovat, ale je nutno ji posuzovat z vícero stran.
Zdroj: Seznam zprávy
Autor: Jiří Pšenička
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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
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
Na

18 - 22
Z a v ře n o
18 - 22
18 - 22
18 - 22
18 - 22
18 - 22

Co nás čeká

?
Vzhledem k epidemiologické situaci nelze predikovat, které akce se budou moci uskutečnit.

Využív ejte popelnici na sběr jedlých olejů a tuků

umístěnou u

nákladové rampy u obchodu Hruška.
Otevření sběrného dvora
komunálního odpadu.

– od 10 do 12 hodin vždy po svozu

