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Slovo starosty
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v následujících řádcích bych v krátkosti shrnul události posledních
několika měsíců a zároveň nastínil plány pro rok 2022.
Po měsících omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se postupně rozběhl
společenský život i u nás v obci. Na sklonku roku se sešli místní “dříve narození“ na tradičním
Silvestru seniorů. Tak jako každý rok i loni to bylo posezení velice povedené, s dobrým
občerstvením a výbornou muzikou. Společnost se výborně bavila a měl jsem pocit, že je všem
přítomným dobře. Určitě by nebylo špatné, takové setkání uskutečňovat i v průběhu roku. O
další kulturní akci se postaral spolek místních hasičů, zorganizoval tradiční hasičský ples, i to
byla po dlouhé době omezení další „vlaštovka“, která nás vrátila do normálního života. Děkuji
organizátorům za přípravu a realizaci kultury v obci. Samozřejmě i obec Kosice se na těchto
akcích podílela a ráda se bude účastnit a podílet i na dalších.
V lednu byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice. I když byla
vybudována skoro celá nová, jednalo se o přístavbu (rekonstrukci) k té původní. V této
souvislosti bych vás chtěl všechny, opravdu všechny obyvatele Kosic pozvat na slavnostní
otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Proběhne dne 30. dubna 2022, od 14 hodin.
Nebude to velká událost jen pro místní hasiče, ale předpokládám i pro mnoho lidí, kteří našim
hasičům “fandí“ a podporují je. Byli bychom rádi, kdyby se přišli podívat opravdu všichni
Kosičáci. Po oﬁciálním aktu otevření zbrojnice proběhne posezení s občerstvením – na to jsou
všichni zváni. Bude možnost prohlídky nových prostor, samozřejmě i hasičské techniky a
vybavení.
Dále bych napsal pár vět k vykácení stromořadí mezi řekami (podél Ingstavu) a
vykácení stromořadí vrb směrem na Třesice. Je to poměrně radikální zásah, ale bylo to
nezbytné. Chci zdůraznit, že původní stromy budou nahrazeny novými. V žádném případě se
nestane, že bychom pořezané stromy nenahradily! V posledních letech se především v letním
období bouřek stávalo, že mohutné větve, ale i celé stromy padaly na komunikaci – z hlediska
bezpečnosti to bylo velmi nebezpečné. V minulosti byly několikrát ošetřeny prořezem, ale nyní
jsme se dostaly do stádia, kdy je nutné je nahradit novými. Pracujeme na žádostech o dotaci na
výsadbu stromů, abychom zde zase měly krásnou novou zdravou zeleň. Někdy je potřeba
myslet i na vzdálenější budoucnost, takže jsme chtěli udělat něco trvalého pro budoucí
generace. Uvažujeme, zda by se v rámci výsadby aleje směrem na Třesice nevybudovala stezka
pro pěší podél této silnice. I přes velký provoz tu po silnici chodí na procházky značné množství
chodců. Z hlediska jejich bezpečnosti by to bylo přínosné.
V krátkosti ještě o nejbližších plánech. Do konce léta bychom měli mít vybudovaný
chodník podél silnice, směrem na Písek. Projektová dokumentace i dotace je připravena.
Z MAS (místní akční skupina) Společná CIDLINA budeme čerpat dotaci na projekt
„Mobilní zařízení pro kulturní akce, Kosice“. V průběhu května bychom měli pořídit nové party
stany, pivní sety a zahradní kovové sety.
Intenzívně pracujeme na žádostech o dotaci na druhou část, oddělené kanalizace, tzv. II
etapě směrem na Pazdernu.
Na závěr bych chtěl všechny pozvat na dvě tradiční kulturní akce na návsi. “Kosi na
vsi“- 9. července a týden potom – “Vrzáňovy Kosice“. Intenzivně se pracuje na přípravách
programu.
Ernes Kúr
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ho nalézt, ale ještě ho musel Anička Kačerová dostřelit, a tak byl přiznán úlovek jí. O ty dva
ulovené před tím se podělili Ondra Hatle a nový hajný z Luhů Jirka Bartoň, který také na
zahájení a na výřadu troubil na Borlici. V Boru byla také bachyně se selaty, ale těm se nic
nestalo. Po honu na chalupě vládla veselá nálada a radost z dnešního úlovku.
Po dvou letech, se
uskutečnila výroční
členská schůze, MS
na myslivecké chatě
v Měníku. Schůze se
konala v pátek 11.
března 2022 od 18
hodin. Schůze se
zúčastnilo 80% členů
a předseda honebního
M. Česák, za Agropodnik
Humburky
pan Vosáhlo, zástupci
MS Čírka Kosičky a
manželky několika
myslivců.
Schůzi
zahájil předseda MS ing. Milan Ornst a přivítal všechny přítomné, Přečetl program schůze a
návrhovou komisi: pan J. Kadavý, J. Vanda a P. Peřina . Dále oznámil, kdo z našeho MS
vystoupil, byli to: p. J. Vanda, L. Morávek a K. Vrzáň. Naopak do našeho MS podali přihlášku:
slečna A. Kačerová, p. P. Matoulek a M. Válek, který byl v den konání schůze přijat za člena
MS Cidlina. Ještě nám oznámil akce, které se budou konat v roce 2022. Po předsedovi nás
seznámil hospodář p. Jiří Ešner s tím, že drobné zvěře stále v přírodě ubývá a myslivci na to
nemají vliv. Za loňský rok bylo sloveno 151 kachen, 6 zajíců, 1 bažant a 20 divočáků. Nejlépe
je na tom srnčí zvěř, které se slovilo podle plánu. Za loňský rok se ulovilo také 22 lišek a 2 psi.
MS se nedaří chov mysliveckých psů, kterých máme nedostatek. Na různé brigády a brigády
pro myslivost chodí členové v dostatečném počtu. Na sázení stromků v Luhách se sejdeme 19.
března a za týden na to na opravě mysliveckého zařízení. V našem areálu se budou sázet
stromky v sobotu 12. března od 7,30 hodin.
Pokladník MS Bohouš Kloz ml. nám referoval stav ﬁnancí, kterých máme stejně jako
v loňském roce. Také nám přečetl sponzory, kteří podporují naše MS a jsou to: OÚ Kosice, OÚ
Mlékosrby, OÚ Měník, Agropodnik Humburky, Honební společenstvo a pánové P. Peřina, B.
Kloz ml. a M. Ornst.
Jednatel MS Mirek Válek nám přečetl plán práce na letošní rok a nechal ho schválit.
V diskusi vystoupili p. J. Halda, M. Česák a Vosá hlo. Na konci schůze se slavnostně rozdali
dárkové balíčky členům, kteří mají nějaké výročí. Byli to: Fr. Věříš 85 let, L. Zima 75 let, Mil.
Ornst 50 let. Dále to byli končící členové Honebního společenstva Kosice p. M. Česák a P.
Košťál. Místo nich byli navrženi: B. Kloz ml. a M. Kloz. Schůzi ukončil předseda v 19,30
hodin. Následovala dobrá večeře a všechny dobroty co k tomu patří.
Václav Rychnovský st.
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Kultura v obci
Klub seniorů
Je úterý 28. prosince 2021 a do obecní hospody míří senioři, aby si připomněli, že je konec roku
a oslavili seniorský silvestr. Sice na organizaci bylo málo času, ale jsme rádi, že jsme se
v takovém počtu sešli. Tuto sobotu si rádi zavzpomínáme na loňský silvestr a písničkami a
tancem na naše mládí. K tanci a poslechu na harmoniku hrál Zdeněk Volejník, na kytaru Ivo
Kučera a vozembouch byl v dobrých rukách radního Libora Daška. Přišel mezi nás i starosta
obce Ernest Kúr, který nám popřál krásný a příjemný večer. Zástupci obce mezi nás rádi chodí,
protože vědí, že se senioři dovedou dobře bavit. Celým večerem nás slovem provázel Pavel
Košťál, který měl připravená hádání předmětů, co to je a na co se používá. Také nás nechal
hádat zajímavosti o věcech a lidech v našem kraji a anekdoty doplnily část večera. Jako každý
rok, tak i letos byla silvestrovská půlnoc s přípitkem ve 22 hodin, kdy jsme povstali a zazpívali
jsme si písničku místo hymny „Ta naše písnička česká“. Každý každému podal ruku s přáním
hodně zdraví a štěstí v novém roce a bylo to i s polibkem. Jídla bylo bohatě, všichni sice po
Vánocích nebyli moc hladoví, ale dělali jsme, co jsme mohli. Někteří odcházeli až kolem půl
noci a všichni s plnými bříšky. Bylo to pěkné setkání s přáteli a kamarády a už se těšíme na to,
abychom se za rok opět ve zdraví sešli.
A už je tu leden 2022 a v lednu tři naši členové oslavují své narozeniny. Jsou to dva
Pepové a Jiří. Vždy jsme měli pohoštění a štamprličku i seniorskou hymnu. A když se nezpívá,
tak se diskutuje o všem možném, ale hlavně se už připravujeme na jaro. Zaséváme celer,
papriky, ředkvičky, saláty a další zeleninu na zahradu a už se moc těšíme, jak je budeme očima
popotahovat, aby nám rychle rostly. Počasí je všelijaké, ale snad už nebude mrznout, pokud nás
mrazy nepřekvapí později.
Svátek Zdeňka jsme oslavili v hospodě až 30. ledna, ale se vší parádou. Zdeněk přijel
s harmonikou a vozembouchem a po seniorské hymně byla štamprlička a klobása. Pak jsme si
pěkně od plic zazpívali písničky jako: Vandrovalo děvče, Vezmi mě rybáři na svoji lodičku,
nebo Za naší vesnicí na hlavní silnici, bosenský zrajou švestky. Bylo to moc pěkné.
V neděli 6. února si k nám přisedli Robert a Renata a spolu s námi si zavzpomínali na
Robertova otce. Připili jsme si a Zdeněk na harmoniku zahrál jeho oblíbené písničky. Na
vozembouch ho doprovázel Ivo a na bicí se učila Renata. Byla to důstojná vzpomínka na
kamaráda Vláďu.
Václav Rychnovský st.
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Turnaj ve stolním tenisu
Po roční pauze se opět uskutečnil další ročník amatérského klání ve stolním tenise.
Turnaj proběhl v sobotu 19. února 2022 v obecní hospodě Pod Lipami. Turnaje se zúčastnilo
celkem 21 amatérských hráčů z toho 2 ženy. Titul opět obhájil pan Ladislav Leden z Kosic.
Klasicky jsme turnaj zakončili kláním čtyřher, který vyhráli pánové Leden a Kloz. Turnaj
proběhl bez problémů a za dobré nálady, kterou nám okořenila masovou topinkou naše výborná
paní hostinská Alena Janďourková. Každý z účastníků si odnesl hodnotné ceny. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům a obecnímu úřadu za možnost využití obecního sálu.
Na příští ročník se na vás těší tradiční pořadatelé pan Milan Pražák a pan Michal Donát.
Michal Donát
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Tradice a historie
První duben patří tradičně žertům a mystiﬁkacím. Pojem apríl souvisí jak s latinským
názvem pro měsíc duben, tak podle některých výkladů se slovem „aperire“ (otevírat), což
připomíná jarní „otevírání“ přírody, a tedy přináší i uvolnění a radost nad přicházejícím jarem
a končící zimou. A přeneseně se také hovoří o „aprílovém počasí“, které bývá v dubnu ještě
proměnlivé a často nás dovede zaskočit.
Apríl sice nemá souvislost s liturgickými tradicemi, ale zvyk v tento den někoho nějak
neškodně napálit (takzvaně jej vyvést aprílem), aniž by se za to měl postižený hněvat, je letitý
a v určité formě rozšířený po celé Evropě. Pro české země jsou první písemné zmínky o něm
již za 17. století.
Týden po Květné neděli je označován jako pašijový (svatý). Pašije jsou biblické příběhy
o utrpení Ježíše Krista. V tomto týdnu si tedy křesťané připomínají Jidášovu zradu, Kristovo
umučení a následně zmrtvýchvstání. Během pondělí (někdy nazývané Modré) a úterý (někdy
nazývaného Šedivé) se tradičně uklízelo a chystalo na Velikonoce, následující dny jsou pak
symbolicky provázány s Kristovým příběhem.
Velikonoční pondělí, zvané také Červené, je spojeno s očekávanou koledou,
pomlázkou. Bez pomlázky, která je dnes pro děti hlavním symbolem Velikonoc, bychom si
jarní svátky už neuměli představit, ačkoli z náboženského hlediska byly Velikonoce završena
již předešlého dne.
Původním smyslem velikonoční koledy je skrze čerstvé proutky, které jsou plné mízy a
spletené do pomlázky díky mužské síle a zručnosti, omladit ženské tělo. Děvčata tak
symbolicky přebírají sílu a ohebnost proutku, z něhož byla pomlázka upletena. Za vyšlehání
pomlázkou, a tedy „pomlazení“, dostávají chlapci od děvčat pomalovaná vajíčka. A dříve tomu
bylo dokonce tak, že ten chlapec, do kterého byla dívka opravdu zamilovaná, dostával od své
milé vajíčko obarvené na červeno.
Pletení pomlázky
Pomlázky se nejčastěji pletou z vrbového proutí – konkrétně pak z proutí vrby košíkářské, bílé
či jívy.
Při sbírání proutků myslete na to, že je třeba volit kusy bez poškození a ideálně i bez pupenů či
postranních větviček. Proutky řezejte tak, aby v nejširším místě měly maximálně půl
centimetru.
Při použití metrových proutků tedy počítejte s tím, že se dostanete na pomlázku o délce zhruba
75 až 80 centimetrů
Ideální je, když s pleteném pomlázky začnete ihned po opatření proutků. To vám zajistí jejich
pružnost, a tedy i minimální riziko zlomení.
Pletení pomlázky z 8 prutů
1. Rukojeť
Pomlázka složená z osmi prutů se zakládá stejným způsobem jako předešlé dva typy – tedy
uchopením do jedné ruky a vložením devátého „svazovacího“ proutku do středu prutů, jehož
proﬁl vytvoří pomyslný osmiúhelník. Po svázání spodku pomlázky, respek tive vytvoření
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Recepty
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prsíčka ze všech stran dozlatova. Když jsou prsíčka skoro hotová, dáme do vedlejší pánve
kousek másla, na kterém osmahneme hrášek a na malé kousky nakrájený pórek, vše doměkka
opékáme. Ale pozor, nerozvařit! Na poslední chvilku vhodíme do směsi trochu baby špenátu,
vše osolíme a opepříme. Na talíře navrstvíme zeleninu a na ní kuřecí prsíčko nakrájené na
plátky, pak už je jen na vás, zda necháte brambory v zapékací míse nebo vyklopíte na talíř.
Velikonoční králík s karlovarským knedlíkem s kopřivami
Suroviny na 4 porce
Pečínka
4 ks králičí stehna, 3 střední cibule, 2 lžíce přepuštěné máslo, 2 lžičky dijonské hořčice, 200
ml bílé víno, nasekané čerstvé bylinky (např. šalvěj, tymián, rozmarýn) 1 hrst, 5 kuliček
jalovce, 3 kuličky nového koření, šťáva z 1/2 citronu, sůl a čerstvě namletý pepř
Knedlíky
2 housky, 5 lžic hrubá mouka, 2 lžíce přepuštěné máslo, 3 vejce, 250 ml mléko, 1 hrst
nasekané kopřivy (případně petrželka), 1 špetka muškátový oříšek, sůl
Postup
Králičí stehna potřete dijonskou hořčicí, osolte a opepřete. Na pánvi rozpusťte přepuštěné máslo
a osmahněte na něm dozlatova nadrobno nakrájenou cibuli. K ní přidejte nadrobno nasekané
bylinky. Do pekáče určeného do trouby dejte stehna, která zasypte cibulí s bylinkami. Nakonec
přidejte jalovec, nové koření a šťávu z citronu. Z počátku pečte cca 30 minut na 175 stupňů,
poté podlijte částí vína a pečte dalších 120 minut na 140 stupňů. Průběžně podlévejte zbylým
vínem, případně vývarem, nebo vodou. Během pečení připravte karlovarský knedlík. Housku
nakrájejte na kostičky a orestujte ji dozlatova na pánvi na přepuštěném másle (nechte
vychladnout). V míse smíchejte žloutky, mléko, muškátový oříšek, kopřivy a mouku. Přidejte
opečené houstičky a promíchejte (nechte nasáknout). V druhé míse vyšlehejte bílky se špetkou
soli. Nakonec vše zlehka promíchejte a podle chuti ještě dosolte. Hotové těsto tvarujte do tvaru
válečku do potravinové fólie, do které knedlík zabalte a kraje utáhněte (z tohoto množství
uděláte 2 knedlíky). Vařte v páře 20 –25 minut. Knedlíky nechte trochu vychladnout a ostrým
nožem nakrájejte na plátky. Podávejte s upečeným králíkem.
Velikonoční špenátový koláč
Surovina
Balení listového těsta
300 g baby špenátu (může být i mražený)
Lžíce másla + na vymazání formy
2 lžíce strouhanky
kelímek ricotty
50 g strouhaného parmazánu
3 vejce
sůl a pepř na dochucení
Postup
Listové těsto rozválejte tak aby byl tvar přizpůsobený pečící formě. Těsto vyložte do formy až
po okraje. Nezapomeňte formu předem vymazat máslem. V pánvičce si mezitím rozehřejte lžíci
másla a nechte na něm spařit špenátové listy. Stačí chvilka, aby listy ztratily objem a jako by
se spařily. V míse pak smíchejte spařené listy špenátu, přidejte vejce, riccotu, parmazán,
strouhanku a důkladně promíchejte. Dle chuti můžete přidat sůl a pepř nebo více parmazánu.
Obsah mísy vysypte na připravené těsto ve formě. Troubu předehřejte na 180 stupňů a pečte
dozlatova.
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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 – 12,00
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
18,00 - 22
17,00 - 22
17,00 - 22
17,00 - 22

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.

