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Zprávy z obce
Slovo starosty
Poplatky za komunální odpad – změny od roku 2022
Po mnohaletém hledání konsensu v legislativním procesu schválila v loňském roce Poslanecká
sněmovna nový balíček odpadové legislativy Ministerstva životního prostředí, který přináší
“moderní trendy“ v nakládání s odpady. Především zvýšení třídění a využití odpadů, odklon
od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Tyto nové právní
předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na
zhoršující se stav životního prostředí.
Již za 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí
to daří pouze ze 41 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musíme recyklovat
60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
V souladu s evropskými recyklačními cíli tedy nový zákon o odpadech zavádí postupné
zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze
současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023
na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029 – z uvedeného vyplívá, že
v případě že občané nezačnou výrazně třídit a snižovat množství produkce komunálního odpadu
bude růst i cena za svoz.
V současné době je tedy základní poplatek za uložení odpadu na skládku 500 Kč za tunu.
POZOR: toto nejsou celkové náklady za svoz komunálního odpadu, je to jen jedna ze složek,
ze které se celková cena za svoz skládá.
Současně již dnes také platí, že do výše svozu 200 kg komunálního odpadu na občana za rok,
platí výše uvedená částka 500 Kč. V případě, že produkce komunálního odpadu přesáhne 200
kg za občana na rok, je již účtována sazba 800 Kč/tunu. Konkrétně pro naši obec je letos zásadní
hranice 70 tun, kdy je nám účtována částka 500 Kč/tunu (350 obyvatel krát 200 kg = 70 000
kg). V případě překročení této hranice nám bude svozová ﬁrma účtovat částku 800 Kč za tunu.
Váha (na jednoho občana) bude postupně v následujících letech klesat z nynějších 200 kg/rok
na 120 kg/rok - pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek každoročně růst až na 1
850 Kč za tunu v roce 2029. Proto bude nezbytné, aby občané (i když již nyní dost třídí) ještě
víc třídili.
Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných
materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Aby tedy bylo skládkováno
(sváženo) menší množství odpadu, bude nutné lépe třídit komunální odpad a víc
recyklovatelných složek (papír, sklo plasty, železo, bioodpad) dávat do určených nádob.
V opačném případě si budou muset občané výrazně připlatit za svoz komunálního odpadu.
V příštím roce nás tedy čekají revoluční změny ve výběru poplatků za komunální odpad a
pravděpodobně i nový systém svozů odpadu. Legislativa nám již neumožní výběr poplatků za
popelnici tak, jak je to v současnosti (26x, 12x a chalupáři). V souvislosti s výše uvedeným
bude nutné začít výrazně více třídit, protože nás legislativa a s tím související snižující se limity
odpadu na občana k tomu budou nutit.
Zatím se vše tvoří a konzultuje se všemi dotčenými úřady. Chtěl bych zdůraznit, že nás na OU
změna netěší. Budeme se snažit v koordinaci s okolními vesnicemi a městy vydat rozumnou a
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Co je neekologické, to se zdaní. Jak chce Česko ozelenit ekonomiku
Česko má svou první strategii přechodu k cirkulární ekonomice. Mluví například
o podpoře sdílení, oprav nebo o zdanění primárních surovin.
Cirkulární ekonomika, kde se odpad stává zdrojem, bude také v České republice
nahrazovat současný lineární model hospodaření, který se vyznačuje hromaděním odpadu.
Transformaci ekonomiky popisuje dokument Ministerstva životního prostředí s názvem
Strategický rámec cirkulární ekonomiky 2040, který resort chystal tři roky. Zabývat se jím bude
vláda. Absenci dokumentu Česku vytýkala Evropská komise.
Materiál obsahuje řadu nápadů na změny v oblasti celého životního cyklu výrobků, od těžby
surovin přes design a produkci věcí, distribuci a spotřebu až po sběr a recyklaci. Změny jsou
nevyhnutelné z mnoha důvodů. Například kvůli demograﬁckému vývoji (podle OSN bude na
Zemi v roce 2050 žít deset miliard lidí), rostoucí spotřebě zdrojů, potravin, energií a vody, ale
také kvůli klimatickým změnám.
Česká republika si tím zároveň otevře cestu k evropským dotacím a prostředkům
z Národního plánu obnovy. Z tohoto fondu by země mohla čerpat až 172 miliard korun.
Prostředky by měly pomoci zemi vyvést z krize vyvolané pandemií covidu-19.
Jednou z navrhovaných ingrediencí stratégů, jak zabránit plýtvání, jsou změny daní a
poplatků. Do detailu se však nejde. Více zdanit by se mohly výrobky, které není snadné sbírat
a recyklovat. „V důsledku toho by byla výroba těchto předmětů dražší a mohlo by to být
podnětem k výrobě alternativ,“ píše se v dokumentu.
Daně by se mohly zvednout také u primárních surovin, konkrétně například u těžby
písku a štěrku tak, aby se stimulovalo využívání recyklátů ve stavebnictví. Zdanění se jako
možné opatření navrhuje také u spalování odpadů. To už má v praxi řešit nedávno schválený
zákon o odpadech, podle kterého by měl poplatek za ukládání na skládky postupně růst
z nynějších 500 korun na 1850 korun v roce 2029.
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Řada obcí v současnosti dotuje odpadové hospodářství a nepřenáší na obyvatele plné náklady
spojené s likvidací odpadu. V roce 2019 byly průměrné roční náklady obcí na jednoho
obyvatele 1000 korun a polovinu přispívaly ze svého. Připouští se také možnost zdanění
některých jednorázových plastů.
Naopak by se mohla snížit DPH u oprav některých výrobků, aby se prodloužil jejich život. Daň
z přidané hodnoty už se snížila na opravy obuvi, textilu a servis kol.
Podporovány mohou v budoucnu být také oblasti sdílené ekonomiky a oblast výzkumu a vývoje
inovací, bez nichž se transformace na oběhové hospodářství neobejde. Možností je také
nasměrovat daňové pobídky do výrobků se speciﬁckým obsahem recyklovaného materiálu.
„Podobná opatření v oblasti opraveného, renovovaného a repasovaného zboží a služeb by
mohla podpořit úsilí o předcházení vzniku odpadů,“ píše se ve strategii.
Každý vyhodí 80 kilogramů jídla
Celosvětově stoupá množství vyprodukovaného odpadu. Do roku 2050 by při současném
tempu mohl jeho objem stoupnout ze dvou miliard tun ročně na 3,4 miliardy tun. K největšímu
plýtvání dochází při výrobě, zpracování a spotřebě potravin.
Každoročně se ztratí nebo vyplýtvá 1,4 miliardy tun jídla, zhruba jedna třetina. Průměrný Čech
vyhodí zhruba 80 kilogramů jídla ročně. Informace o potravinovém odpadu by měly být
transparentnější.
Neustále se zvyšuje také odpad z obalů, který v roce 2018 dosáhl v Evropě nového
rekordu – 174 kilogramů ročně na osobu.
Textilní průmysl představuje po potravinách, bydlení a dopravě největší zátěž pro životní
prostředí z hlediska využití primárních surovin a vody. Má co dohánět v oblasti recyklace,
protože globálně najde druhý život jen jedno procento všech textilií, zbytek končí
v komunálním odpadu a na skládkách. Stovky tun mikrovláken končí v moři.
Cirkulární strategie mluví o nutnosti navýšení podílu recyklace a zároveň o podpoře vytváření
obchodních modelů, které nebudou preferovat rychlou módu.
Od roku 2025 evropská legislativa stanovuje povinnost odděleného sběru textilu. Evropská unie
je největším světovým trhem s textilem a oděvními výrobky. Evropané spotřebují ročně
devět až 27 kilogramů textilu, přičemž až 11 kilogramů vyhodí. Množství zakoupeného
oblečení mezi lety 1996 a 2012 vzrostlo o 40 procent.
Ministerstvo životního prostředí dále navrhuje zvážit zavedení zálohového systému, který
dosud odmítalo. Komerčně se zatím systém v Česku nově objevil u skleněných lahví Mattoni a
Kofola.
Zajímavým nápadem, jak předcházet vzniku odpadu, je zvýhodnění zohlednění
životního cyklu výrobků ve veřejných zakázkách. V tendrech by tak mohly mít větší šanci věci,
které déle vydrží.
Strategie obsahuje další desítky víceméně obecných opatření, která zahrnují například
oblasti ochrany vody, digitalizace, infrastruktury a jiných oblastí. Podporovat by se také mohla
výstavba bioplynových stanic ve městech, dostupnost nebalené pitné vody na veřejných
místech nebo precizní zemědělství. Pro zvýšení důvěryhodnosti připadá v úvahu vytvoření
systému certiﬁkace druhotných surovin.
Podle experta na cirkulární ekonomiku Vojtěcha Voseckého strategie je důležitým
krokem, ale měla by jít víc do detailu.
„Z velké většiny jsou cíle deklaratorní, bez jasného data, čísla a procenta čeho, kdy a
jak by se mělo reálně dosáhnout. Kolik se na to chce vynaložit ﬁnancí není bohužel taky jasné.
Není jasné, jestli cíle jsou závazné a kdo bude zodpovědný za jejich plnění,“ uvedl. Podle něj
by se mělo na ministerstvu vytvořit speciální oddělení, které bude kroky navenek koordinovat.
Zdroj: F.Horáček
Seznam zprávy
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Pomoc Moravě

Všechny nás zasáhla zpráva o obrovské přírodní katastrofě, která se odehrála ve čtvrtek 24.
června v podvečerních hodinách na jižní Moravě, kde ničivé tornádo zpustošilo několik obcí.
Hned druhý den se vzedmula nevídaná vlna podpory napříč celou Českou republikou.
Pod vedením velitele JSDH Kosice se u nás rozjela akce na shánění materiální pomoci, kterou
v prvních chvílích zasažené obce nejvíce potřebovaly. V pátek byly nakoupeny krycí plachty,
lopaty, košťata, pracovní rukavice a podobné prostředky na odstranění následků tornáda,
některé z uvedených pracovních nástrojů jsme dostali. Sehnali jsme i balík nových střešních
latí na opravu alespoň jedné střechy.
Domluvili jsme se ještě s JSDH Lhota pod Libčany, konkrétně s velitelem p. Vlastimilem
Vendlerem, který m á v obci Lužice kontakt. Dojednal, že tam přijedeme v sobotu s materiálem
a že pomůžeme s odklízením trosek. Přestože byl rozsah škod po tornádu obrovský, bylo vždy
potřeba mít pomoc domluvenou s některým ze starostů zasažených obcí. Jinak bychom tam
nemuseli být vpuštěni. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba odvézt materiální pomoc co nejdříve,
vyrazili jsme 26. 6. - v sobotu ve 4:30 směr obec Lužice. Konvoj vozidel z Kosic složený
z cisterny CAS 30 T 815 a dopravního automobilu Renault Master byl doplněn dopravním
automobilem Ford Transit ze
Lhoty p. L. Kolem 9 hodiny jsme dorazili do obce Lužice. Cesta proběhla hladce. Byli jsme
příjemně překvapení reakcemi řidičů a spolujezdců, kteří nám různými způsoby během cesty
vyjadřovali podporu.
Prvotní dojem byl zvláštní v tom, že část obce kudy jsme přijížděli, byla poměrně nedotčená,
jen “sem tam“ ulomená větvička, asi jako po běžné bouřce tady u nás. Na jedné z křižovatek
v centru obce (kam jsme se v koloně dostali) nás nasměrovali do zasažené části a najednou jsme
se ocitli, “z ničeho nic, ve válečné zóně“. Všichni jsme ty obrázky viděli nesčetně krát, ale
skutečnost je mnohem horší, fotograﬁe není schopna zachytit tu všudypřítomnou spoušť, i my
přikládáme několik záběrů.
Nebyl čas na dlouhé rozhlížení, organizace záchranných prací byla teprve na začátku. Dostali
jsme pokyn zkontaktovat se s někým z konkrétního poničeného domu a začít pracovat.
Vzhledem k tomu, jak to na místě vypadalo, šlo primárně o odstraňování všude přítomných
trosek. Před domy, za domy v domech, na střechách, zahradách – prostě všude. Oslovili jsme
partu lidí, která pracovala kolem jednoho z domů. Ti nás nasměrovali na starší paní, která naši
pomoc přivítala. Dohodli jsme se na vyklizení sutě z prvního patra, kde se vlivem zborcení
krovů prolomil strop, takže v prvním patře byly ve stropě dvě díry velikosti 2m2. Dále jsme se
společnými silami pustili do odklízení sutě a zničeného krovu ze střechy, abychom
z dovezených latí a plachet vybudovali novou provizorní střechu. Po celodenní práci jsme
předali majitelce provizorně zaplachtovanou střechu. Z ní jsme odklidili velké množství cihel
ze zbouraných štítů, tašek, plechů, trámů a latí. Na provizorní střechu jsme použily zachovalé
trámy. Na ně byly osazeny dovezené střešní latě a krycí plachty.
Mimo jiné jsme pomocí elektrocentrály dobíjely mobilní telefony a powerbanky. Také jsme
z naší elektrocentrály napájely chladničku a mrazničku. Elektrická energie byla v této lokalitě
nedostupná.
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Vzhledem k tomu, že jsme chtěli především dovézt potřebný materiál konkrétním lidem,
současně co nejvíce pomoci s odklízením, ale nezdržovat se v místě více dnů, tak jsme se
v podvečerních hodinách vraceli domů. Cesta proběhla hladce, takže někdy před půlnocí jsme
byly zpátky doma.
Záměrem této poměrně narychlo organizované cesty, bylo co nejdříve pomoci. Mnozí o ní asi
ani neví, ale o rychlost šlo především. Záměrně nechci nikoho zmiňovat, o jména nejde. Bylo
nás celkem sedm. Pět členů JPO + dobrovolníci. Chtěl bych všem, kteří se zúčastnili poděkovat
nejen za věnovaný čas. Jednotka hasičů zase potvrdila svou platnost pro nás pro všechny a
odvedla kus poctivé práce.
Poslední zmínku věnují podporovatelům akce. Mimo obce Kosice tuto akci podpořila i f.
Stavoka Kosice, jak ﬁnančně, tak materiálně. Někteří občané přispěli ﬁnanční hotovostí, jiní
přinesli přebytky ze zahrádky či trvanlivé potraviny. Jak jsem zmínil, akce se seběhla velmi
narychlo, takže nebylo možné oslovit širší veřejnost.

Poděkování,
15 srpna 2021 přišla na obecní e-mail zpráva:
Dobrý den,
děkujeme Vašim dobrovolným hasičům za obětavou pomoc na našem domě poničeném
tornádem. Velmi si toho vážíme.
Dagmar a Jaromír Švarcerovi, Lužice.
Ernest Kúr
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Klub seniorů
20. června 2021 jsme se sešli v té naší hospůdce Pod Lipami, přijel i Zdeněk
s harmonikou zahrát Milanovi, protože měl svátek. A tak se po dlouhé době opět v lokále
rozezněly písničky. To zpívání nám trochu vázlo, ale doufali jsme, že příště to bude lepší.
Milanovi jsme zazpívali seniorskou hymnu, popřáli jsme mu hodně zdraví do dalších let,
pohodu i úspěchy v zahradničení. Milan nám zase zajistil pohoštění.
Je neděle 25. července 2021 odpoledne, a do naší hospůdky Pod Lipami přijíždí pan
Zdeněk s harmonikou, vozembouchem Máňou a dobrou náladou, protože dnes s námi oslaví
své narozeniny. Po štamprličce a seniorské hymně mu kamarádi popřáli hodně zdraví do dalších
let a od něj jsme zase dostali něco dobrého na zub. Za chviličku se s písničkami, jak se říká,
roztrhl pytel. Zpíváme i takové jako, V tej naší aleji, Hledám galánečku, nebo Kdyby ty muziky
nebyly a mnoho dalších, které všichni známe. Přisedla si k nám i paní Renata a nevadilo jí, že
sedí mezi dříve narozenými chlapy. Zpívala s námi, a tak jsme nekoukali na hodinky až se obě
ručičky koukaly ke stropu, a tak se muselo jít domů.

Po měsíci se scházíme 29. 8. 2021, a to slaví svůj svátek Otakar, a tak se těšíme na
Zdeňka s harmonikou, který to s ní umí a zahraje nám na co si vzpomeneme. Po štamprličce,
blahopřání, občerstvení a zpívalo se pro něho – Čtyři páry bílých koní, Já už to políčko
nedoorám, Kdybych byl ptáčkem i nějaké sprostonárodní, které Zdeněk ještě nehrál a bylo to
moc fajn.
Václav Rychnovský st.
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MS Cidlina Měník

V pátek 2. července 2021 od 18 hodin se konala členská schůze MS na myslivecké chatě
v Měníku, které se zúčastnilo 22 členů sdružení. Na této schůzi byl se zpožděním z důvodů
koronavirových omezení, volen nový výbor MS. Výbor má celkem 7 členů. Výbor byl zvolen
v tomto složení:
předseda - ing. Milan Ornst
hospodář - Jiří Ešner
jednatel - Miroslav Válek
pokladník - Bohuslav Kloz ml.
členové – Pavel Peřina, Bohumil Kloz, Silvestr Paško
Na této schůzi, dostali někteří členové opožděně z důvodu covidovích omezení, dárkové
balíčky k jejich životnímu jubileu. Byli to naší členové – Zdeněk Košťál 85 let, Jaroslav Štajer
80 let, Miroslav Smutný 70 let, Jiří Ešner 70 let a Libor Morávek 50 let.
Jako každý rok provádíme nákup kačat, která posléze vypustíme na rybníky. Na koupi
kačat se podílel Bohuslav Kloz ml. a Libor Morávek. Kačata byla vypuštěna na rybníky Roška
(220 kusů), Vrchní rybník (15 kusů), Rybník na Dolech (15 kusů) a na písník (15 kusů).
Do konce června bylo členy našeho mysliveckého sdružení uloveno 6 divokých prasat.
Jako každý rok i letos pomohli myslivci s likvidací vyběhlice v řepě. První brigáda se
uskutečnila 6.7. 2021 od 17 hodin. Ještě jsme se sešli celkem třikrát.
Od října 2021 bude změna ceny pronájmu myslivecké chaty v Měníku. Cena pronájmu
za jeden den bude 5 000 Kč. Kdo bude mít zájem o pronájem může se přihlásit u nového správce
myslivny Lukáše Kaminského z Humburk.
Na likvidaci brány kolem stromků v mysliveckém políčku jsme se sešli 14.8. 2021.
4. září za krásného počasí se konal náš první hon na kachny. Hon probíhal na rybníku
Rožka. Sraz byl v 15 hodin na louce mezi rybníky v Kosicích. Myslivců se sešlo celkem 29,
z toho 8 hostů, 4 honci s 8 psy. Po nástupu a uvítání hospodářem a předsedou MS jsme
obestoupili rybník, ze kterého stačilo ulétnout několik desítek kachen. Nám začal úspěšně lov.
Po ukončení lovu bylo na výřadu 98 kusů kachny březňačky, z toho bylo 43 kačerů a 55 kachen.
Ještě, než se ukončilo vydávaní zvěře přítomným, byli všichni pozváni na mysliveckou chatu
do Měníka, kde bylo pohoštění a zhodnocení lovu. Zajímavostí bylo, když předseda spočítal
vystřelené náboje, tak na ulovení jednoho kusu, bylo potřeba 3,5 patrony, což je docela dobrý
průměr. O pohoštění se postaral Silvestr Paško, který griloval kuřata a o ostatní občerstvení se
postaral Lukáš Kaminský. Toto odpoledne i večer se opět vydařilo ke spokojenosti všech
přítomných.
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Kultura v obci
4. ročník festivalu Kosi na Vsi
Milí čtenáři, letos to bylo již po čtvrté, co se podařilo uspořádat festival Kosi na vsi! Akce se
konala 10.7.2021 tradičně na naší kosické návsi. Vzhledem k tomu, že ještě někdy v květnu
bylo uspořádání Kosů velice nejisté, protože nikdo nevěděl, kolik lidí a za jakých podmínek se
bude moci podobných událostí účastnit, neodvažoval jsem se na realizaci této naší akce, byť
jen náznakem, pomyslet. Dokonce i na zasedání obce se v prvním kvartále roku 21 odhlasovalo,
že vzhledem k pandemické situace oba dva festivaly - Kosi na Vsi a Vrzáňovy Kosice
odkládáme na příští rok. Nicméně se mi ale koncem května začala ozývat poměrně velká řádka
lidí, kteří se ptali, zda akce tento rok bude a že by bylo škoda ji neudělat, snad jen v menším
měřítku. Rozhodl jsem se tedy na počátku června, že festival připravíme.
Ono to není jen tak, kdo někdy nějaký větší podnik sám připravoval, ví, že za konáním něčeho
takového je spousty práce a vynaložené energie a rozhodně z toho nemají radost doma, protože
investovaný čas je jen jeden a logicky pak chybí někde jinde, nebo někomu jinému. Tímto bych
chtěl pozdravit moji manželku Janičku a vyslovit dík, že má pro moje aktivity nad rámec rodiny
pochopení. Nakonec ale i ona, mě pochválila, z čehož mám pak vždy největší radost a je pro
mě největším oceněním.
Tedy ale vraťme se do června 2021. Vzhledem k tomu, že se začal velmi rychle blížit termín
konání 10.7., muselo se začít jednat. Díky velkému pochopení starosty pana Ernesta Kúra a
osobnímu nasazení místostarosty p. Libora Daška a šéfa hasičů Vendy Bareše se mohla celá
akce začít realizovat. Nemůžu dost poděkovat všem a musím zde říci jednu důležitou věc. Že
nejen všichni naši kosičtí hasiči, ale i mnoho našich dalších hodných kosických spoluobčanů s
akcí pomáhalo. Bylo to několik desítek lidí, kteří se sami a dobrovolně zapojili do příprav
festivalu bez nároků na jakýkoliv honorář či odměnu. Dokonce je pro mě překvapením, že
těchto lidí, co pomáhají, každý rok přibývá, z čehož mám opravdu velkou a upřímnou radost.
Myslím, že na právě toto by měli být kosičtí právem hrdí. Hodně přespolních, co na festival
jezdí a vidí to, jak si s přípravou pomáháme, často nevěřícně kroutí hlavou a říkají, že u nich v
obci by se toto nikdy nestalo. Buď jsou rozhádání, nebo nechtějí něco aktivně pro druhé dělat,
nebo oboje dohromady.
Asi by můj příspěvek do Kosického zpravodaje měl být o festivalu jako takovém a o jeho
průběhu, ale kdo ho navštívil a musím říct, že z Kosic chodí každý rok více a více lidí, tak ví,
že akce se výborně vydařila! Dokonce si nás vybrala z mnoha republikových akcí redakce
Českého rozhlasu v Praze a vedla se mnou rozhovor o festivalu a Kosicích v den konání
festivalu. Český rozhlas v tu chvíli poslouchalo cca 400 tis. posluchačů, kterým jsem se snažil
přiblížit atmosféru našeho festivalu, ale i sdělit zajímavé informace o naší obci Kosice. Bylo
pro mě zároveň milým překvapením, že vzhledem k tomu, že jsme letos prakticky neměli
žádnou reklamu, na akci dorazilo cca 650 lidí, což je opravdu hezké číslo. Kdy skoro polovina
návštěvníků byly děti, které po celém dnu zábavy odcházely spokojené domů, vč. spokojených
rodičů, kterých jsem se namátkou ptal, jak se jim u nás líbilo. Všichni do jednoho chválili a že
už se moc těší na další ročník. To je ale především pochvala pro všechny, kdo akci tvoří , a to
jsme my, všichni sousedé z Kosic.
Musím zde ještě velice výrazně poděkovat panu ing. Václavu Barešovi, ing. Martinu Barešovi
a několika dalším privátním sponzorům, protože i když se nám kapely daří shánět za lepších
ﬁnančních podmínek, bez donátorů jako je pan Bareš by akce nešla uspořádat, jelikož ﬁnanční
nároky takového festivalu se pohybují řádově ve vyšších stovkách tisíc Kč a pokud by se celý
náklad přenášel do vstupného, vstupenka by letos stála cca 700 korun na osobu, což by bylo
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prakticky pro mnoho rodin absolutně nemožné se takové akce s dětmi zúčastnit. Dokonce jsme
mohli letos v Kosicích vstupné dětí do 15 let prakticky zrušit. Podmínkou bylo namalovat
obrázek tematicky se dotýkající Kosic a, nebo festivalu, kdy tito kreslíři pak měli vstupné
zdarma. A obrázků bylo desítky. Velice pěkných! Je hezké vidět, kolik je šikovných dětí a
vlastně ochotných se aktivně zapojit, a ne jenom být pasivní, v čemž spatřuji i dosti edukativní
rozměr - namaluji obrázek, něco udělám a mám vstupné zdarma, kdo nenamaloval nic, jistě
namaluje příště. Enormní zájem dětí o to něco tvořit byl patrný hned na první pohled při vstupu
do festivalového areálu, protože babičku Svobodovou s Ilonkou u jejich stánku, kde se
malovalo na kamínky, pro zájemce samé a hory namalovaných kamínků nebylo ani vidět.
Myslím, že v rádiusu několika kilometrů kolem kosické návse, nikdo dlouho žádný plochý
oblázek, aniž by na něm něco nebylo namalované, nenajde…
Na co jsem ještě velice hrdý a vážím si toho je to štěstí, že v naši obci žije několik špičkových
lékařů a zdravotníků, o které se vždy festival může opřít, ať už při přípravách nebo při vlastním
konání akce v den D. Já mám pak díky tomu klidné spaní, protože čert nikdy nespí a na akci,
kde se setkává v jeden moment tolik stovek lidí se může vždy něco přihodit. Proto bych chtěl
zde poděkovat i vám milí sousedé zdravotníci za to, že tu jste a pomáháte.
Kdo jste byli, tak víte, že vystupovali kapely: domácí KP58 Brass Band, Jiří Holoubek Trio
(známý moderátor Českého rozhlasu a člen kapely Spirituál kvintet), písničkář Radim Flender,
Vosa Jede, Corpulent Provocateur, Vojta Drahokoupil s kapelou, zpěvačka Eliška Rusková,
Petr Poláček a České srdce. Festival moderoval vynikající herec Michal Holán (např. seriál
Policie Modrava), kdy Míša je v současnosti především jeden z nejvíce obsazovaných
dabingových herců v Čechách. Jídla i pití bylo dost a počasí nám vyšlo to nejlepší.
Už teď se těšíme na další – 5. ročník. Budu rád, když mi kdokoliv z laskavých čtenářů dá vědět
jaká kapela by se mu příště třeba líbila. Festival je náš – všech Kosičáků a každý může přispět
svým nápadem nebo názorem, jak festival udělat ještě lepším.
Martin Klouček
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„Vivat Musica“

Tomu, že se kultura na nejvyšší úrovni může pěstovat i v podmínkách malé obce jsem byl
svědkem 18.9. 2021. Od 15,30 hodin zde začínal koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Babicích.
Protagonisty koncertu a sólisty zároveň byli pan Petr Hostinský (varhany) a pan Pavel Herzog
(trubka). Repertoár se skládal z klasických skladeb psaných pro trubku a varhany, ale také z
autorských aranžmá skladeb z různých časových epoch. Koncert v prostředí kostela
s dokonalou akustikou byl nádherným zážitkem. Každou skladbu uvedením autora a její historií
nám ve zkratce vždy představil Petr Hostinský. Výkony obou hudebníků na vysoce
profesionální úrovni nám připravily krásné odpoledne s krásným uměleckým zážitkem.
Troufám si říct, že pokud by podobný koncert byl v Praze v Rudolﬁnu, tak by bylo vyprodáno.
Protože pan starosta Petr Homola, který koncert organizoval, nám slíbil spolu s hudebníky, že
se opět za rok potkáme, nezbývá, než se těšit na příští podzim až se opět sejdeme v kostele sv.
Petra a Pavla v Babicích na krásném koncertu.
Vladimír Brzek
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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 – 12,00
6,30 – 12,00
6,30 – 12,00
6,30 – 12,00
6,30 – 12,00
7,00 – 10,30

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

– 16,30
– 16,30
– 16,30
– 16,30
– 16,30

Obecní hospoda, otevírací doba
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

18,00 - 22
Zavřeno
18,00 - 22
Zavřeno
18,00 - 22
18,00 - 22
18,00 - 22

Co nás čeká
Rozsvěcení vánočního stromu – 27.11. 2021
Silvestr senioři – termín bude upřesněn
Pochod k Moraně - 31.12. 2021
Silvestr – 31.12 2021

Prosíme všechny občany, aby udržovali pořádek kolem
kontejnerů na plasty, papír, sklo a kovové plechovky od
nápojů.
Sběrný dvůr je otevřený vždy v sobotu po svozu odpadů
od 10,00 hodin do 12,00 hodin.

Dodatkové tabule na autobusových
zastávkách v Královéhradeckém kraji
V průběhu roku 2021 budou všechny
autobusové zastávky v kraji označeny
dodatkovou tabulí s informacemi.
Co jednotlivé informace znamenají?
QR kód - při načtení telefonem
se Vám zobrazí nejbližší
odjezdy z dané zastávky.

Číslo stanoviště

V případě jakýkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.
Call centrum IREDO 491 580 333
www.dopravakhk.cz

Zóna IDS IREDO
- určuje cenu jízdného

Název zastávky, na
které se nacházíte

