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Zprávy z obce
Nová výsadba v naší obci
Asi každý zaznamenal, že na silnici z Kosic na Třesice došlo k velkým změnám. Po roce
příprav projektu, jednání a žádosti, jsme mohli konečně vykácet přestárlé topoly a vrby, které byli již
dávno za svým zenitem. Při každém větším poryvu větru z těchto stromů neustále padaly suché větve
a poslední dobou i celé stromy, které byli napadeny houbou. Celý úsek byl velmi nebezpečný a
nevzhledný, ohrožoval projíždějící vozidla i chodce. O vykácení a vyčištění celého prostoru se během
pár týdnů postaralo společně několik ﬁrem. Celou akci zaštítila ﬁrma Kinský dal Borgo a.s. Tímto
bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci a perfektní organizaci panu nadlesnímu Ing.Milanu
Ornstovi, který vše zajišťoval a koordinoval. V prostoru mezi řekami, byly vysázeny vzrostlé javory.
Na komunikaci za mostem k Třesicům, bude postupně zavezen příkop a terén srovnán a po nějakém
čase osázen taktéž vzrostlými stromy. Určitě to bude minimálně lépe působit při vjezdu do naší obce.
Další výsadba proběhla ve spolupráci s dětmi z naší mateřské školy, kdy jsme společně
vysázeli několik ovocných a jehličnatých stromů u cesty k rybníku Rožka. Děti se na vysazování
aktivně podíleli a po vyčerpávající práci ocenili občerstvení, které pro ně zajistil pan Jaroslav Hušek.
V podzimních měsících letošního roku máme ještě schválen a připraven k realizaci další projekt na
výsadbu většího množství ovocných stromů v katastru naší obce. Jedná se o prostor ,,Na Ovčačce“, u
panelové cesty k vodárně směrem na Písek. Zde byla v minulosti vysázena alej dubů. Větší část jich
ale nevydržela vzhledem k velkým suchům v minulých letech. V tomto prostoru bude vysázeno přes
80 kusů ovocných stromů.
Libor Dašek
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MS Cidlina
Naše první brigáda na sázení stromků
v Luhách byla v sobotu 19. března 2022. Srazy
byl v 7,30 hodin u hájenky a sešlo se nás méně,
než jsme čekali, jen 31 brigádníků. Sázeli jsme
doubky na jednom oploceném políčku. Půda byla
připravení naoráním, ale i tak to šlo i se sázecím
rýčem špatně. Bylo znát, že je sucho. Tuto sobotu
jsme vysázeli 2000 stromků. Na svačinu jsme
měli tolik špekáčků, kolik kdo chtěl a kolik mohl
sníst. Ke špekáčkům jsme měli měnický chleba a
výborné čerstvé pečivo. Za týden 26. března jsme
se opět sešli v Luhách a pokračovali v sázení stromků. Opravovali jsme ještě myslivecké zařízení a
ploty. Zase nás bylo méně, asi 20 brigádníků, ale na práci v tomto rozsahu to stačilo.
Myslivecký spolek se opět zúčastnil Jarmarku
v Mlékosrbech, kde prodával guláš a řízečky
z divočáka. Vše bylo výborné a šlo rychle na odbyt, tak
rychle, že už v poledne nebylo co prodávat.
Od 1. května začal odlov srnců, je to změna,
loví se o 14 dnů dříve, až do 30. září. Srna se loví od 1.
srpna do 31. prosince.
MS nakoupí 200 kusů kačat a rozdělí je na rybníky. 28. května pořádal MS Čírka Kosičky
střelecký den na střelnici v Radostově, kterého se zúčastnili i myslivci z našeho spolku. Sraz byl
v sobotu 28.5. ve 14 hodin na střelnici. Našim myslivcům se velmi dařilo a obsadili první tři místa,
v pořadí: Miroslav Válek, Ondra Hatle, Miloš Ornst a do první desítka se dostalo celkem pět našich
myslivců. Bylo připraveno i dobré občerstvení.
Velká událost se konala v domě pana Silvestra Paška, kdy se 25. května jeho dceři Lence
narodila další dcera, které dali jméno Barbora. Myslivci postavili před dům ověnčenou břízku a poseděli
u dobrého jídla a pití.
V zimě je nutné zvěř přikrmovat, a tak naši myslivci 11. června napytlovali několik
pytlů odpadu z obilí, který nám dává Agropodnik a který jsme k pozdějšímu použití uskladnili v našem
areálu.
Václav Rychnovský st.
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Hasičské závody Kosice 2022
Po dvou letech se opět pod kosickými lipami rozezněly hasičské stříkačky. V sobotu 18. 7. 2022
se sešlo 11 týmů mužů, 2 týmy žen a 3 týmy veteránů (muži nad 45 let), aby se utkali o pohár starosty
obce Kosice (muži) a Stavoka cup (ženy) v požárním útoku.
Od rána panovalo pravé letní počasí, a to přesto, že do slunovratu, a tím pádem do začátku
astronomického léta, zbývaly ještě tři dny. Zúčastnění proto s povděkem využívali stínu vzrostlých lip.
Jako první byly na řadě dámy. Humburské ženy přijeli pouze v šesti a chyběl jim rozdělovač. Pravidla
standardně v této kategorii nepovolují doplnit družstvo mužem, nicméně po dohodě s našimi děvčaty
jim byl start umožněn s dvouvteřinovou kompenzací. Ve složení 6+1 tedy Humburky dosáhly času 23,
94 + 2, započítaný celkový čas tedy 25,94s.
Kosický tým i několika úplně čerstvými hasičkami oba své pokusy úspěšně dokončil, lepší čas
byl nakonec 25,16s. Tento výkon tedy znamenal, že pohár za první místo zůstane doma. Určitě stojí za
zmínku i sportovní gesto, kdy cenu za první místo, kterou byla bedna Bohemia sektu, předala naše
děvčata svým soupeřkám.

Následovala kategorie mužů 45+, ve které se utkala tři družstva – Kosice, Bydžovská Lhotka a
Mlékosrby. V této kategorii proběhlo klání na rozdíl od dalších dvou jednokolově. Mlékosrbům se
bohužel jejich útok dokončit nepodařilo. O něco lépe se vedlo pánům z Bydžovské Lhotky, ti terče
rozsvítili za 27,43 vteřiny. I mezi veterány zůstalo vítězství doma, kdy místní „senioři“ zvítězili s časem
22,75s.
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Jako poslední se o pohár starosty obce Kosice utkali muži. Jedinými hosty byli hasiči ze Skřivan,
z okrsku naopak chyběla družstva Kosiček (ti měli technické problémy se strojem, které se jim
nepodařilo vyřešit) a Babic. Příliš se nevedlo Barchůvku, oba jejich pokusy skončily záhy po startu. Bez
platného času zůstali i mladíci z Kosic, na jejichž výkonu se projevila nezkušenost a nervozita. Přesto
jejich výkony ukazují, že by mohli v brzké době konkurovat i zkušenějšímu A týmu. Vyrovnanost a
kvalita v našem okrsku se opět ukázala, když první tři týmy dosáhly času pod 18 vteřin. Na bronz musel
Měník ukázat čas 17,60s, druzí skončili muži z domácího týmu Kosice A s časem 17,46s a pohár si
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odvezla sousední Bydžovská Lhotka, kterým časomíra ukázala čas 17,45s – rozdíl mezi prvním a
druhým tedy tvořila jedna jediná setina vteřiny.
Horký den zakončil slavnostní nástup družstev a předání cen. Poháry a ceny ženám předal
zástupce hlavního sponzora, ﬁrmy Stavoka Kosice a.s., pan Václav Vytlačil. Muži převzali ceny z rukou
starosty obce, pana Ernesta Kúra, a starosty pořádajícího sboru, pana Václava Bareše.
Nezapotili se ovšem jen závodníci, ale i posádka ve stánku. Hezké počasí přitáhlo na náves
nemalý počet diváků, a tak se pípy ani grily (a především jejich obsluhy) nezastavily ani na chvilku.
Tentokrát bylo na čepu pivo Radegast, mysleli jsme i na děti a abstinenty, pro které tekla kofola, nealko
pivo a voda. Pro mlsné jazýčky jsme grilovali klobásy, uzenou krkovičku a byly i párky v rohlíku. Nejen
že nic nezbylo, dokonce jsme museli i v průběhu akce doplnit zásoby. Už tradičně celou akci moderoval
pan Pavel Košťál. Fotky z akce jsou k dispozici ve fotogalerii na http://www.kosice.cz, spoustu
materiálu najdete i na facebooku.
Děkuji všem sponzorům a obci Kosice za podporu a členům i příznivcům sboru za přípravu této akce.

Za SDH Kosice
Václav Bareš
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Kultura v obci
Vítání občánků
Ve středu 22. 6. 2022 proběhlo s několikaletým zpožděním tradiční vítání občánku. Věkové rozpětí
vítaných dětí bylo poměrně široké, od několika měsíců po pětileté děti. V rámci této akce se tedy potkali
kojenci s dětmi navštěvující mateřskou školku.
Vítání občánků probíhá již skoro 18 let, v přibližně v 3 - letých intervalech. Bohužel poslední interval,
kdy měl proběhnout tento slavnostní obřad vyšel na rok 2020, tedy dobu obrovských Covidových
omezení. V tom roce jsme se “vítání“ nakonec neodvážili sezvat.
V následném roce 2021 byl obecní sál nepoužitelný kvůli probíhající rekonstrukci požární zbrojnice a s
tím souvisejících stavebních úprav tohoto místa. Proto jsme se k samotnému slavnostnímu aktu dostali
až v této době – s dvouletým zpožděním.
V úvodu, po přivítání všech přítomných, vystoupila skupinka dětí z MŠ Kosice s krátkým pásmem
písniček a básniček. Po krátkém proslovu starosty byly zváni jednotliví účastníci – nový občánci
v doprovodu rodičů, k převzetí pamětního listu a dárku v podobě zlatého přívěšku – znaku obce Kosice
a přívěšku v podobě plyšové hračky. Maminky dostaly růži. Rodiče se pak zapsali do kroniky obce
Kosice.
Celkem bylo připraveno 23 dárkových sad (pamětní list + přívěšek + plyšák). Pár dětí se nedostavilo,
z důvodu nemoci, ale mezi zúčastněnými byl(a): Ondřej J., Sebastian B., Julie T., Matěj Jaroslav K.,
Amálie S., Laura R., Lada J., Mikuláš L., Mikuláš B., Maxmilián L., Miroslav L., Sebastian Martin S.,
Viktor R., Anežka K., Dominika G., Marin P., Barbora T., Emily B., Daniel L., Šimon B..
Nakonec se všichni společně vyfotili, na památku tohoto slavnostního obřadu. Nezbývá než se těšit na
nové přírůstky nových dětí.
S přípravou akce a s průběhem samotným velmi pomohla p. Mgr. I. Brzková, která zaslouží velké
poděkování. Velmi bych chtěl i poděkovat p. R. Schwarzové – ředitelce MŠ Kosice. Se svým “týmem“
učitelek a dětí připravila velmi pěkné vystoupení.
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Stránka pro nejmenší
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Stránka pro chytré hlavy
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Recepty
Krkovička na šalvěji a bílém víně
Suroviny
4 plátky vepřové krkovičky
4 dlouhé plátky pancetty, nebo anglické
slaniny
4 špetky sušené šalvěje, nebo pár lístků čerstvé
2-3 stroužky česneku
Olivový olej
Pepř
Sůl
50–70 ml bílého vína
Postup
Plátky masa obtočíme pancettou, vytvarujeme
do tvaru medailonku a po obvodu za fixujeme kuchyňským provázkem.
Česnek nakrájíme na plátky a promícháme s olivovým olejem, šalvějí, solí a pepřem.
Touto směsí potřeme maso a necháme do druhého dne odpočinout.
V pánvi rozpálíme tuk, z masa odstraníme česnek, aby se nepřipálil a maso zprudka opečeme (asi 3
minuty z každé strany).
Vrátíme česnek, zalijeme vínem a vložíme do trouby vyhřáté na 200 oC asi na 40 minut. Část tohoto
času překryjeme pekáč alobalem, nebo pokličkou.
Výpek můžeme zaprášit moukou, zalít vývarem nebo vínem a provařit.

Coq au vin: Šťavnaté kuře v božské omáčce
Ingredience: 4 kuřecí čtvrtky , 4 lžíce olivového oleje , 150 g
slaniny, 6 šalotek, 3 mrkve, 1/4 celeru, sůl, pepř, 3 bobkové
listy, 1 svazek hladkolisté petržele , 3 snítky tymiánu,
4 stroužky česneku , 140 g rajčatového protlaku , 750 ml
červeného vína , 100 g čerstvých žampionů
Postup: maso z obou stran osolte, opepřete a dozlatova opečte
na asi 3 lžících rozpáleného oleje. Mezitím si očistěte a
nakrájejte zeleninu. Kuře vyndejte, do hrnce vhoďte na
kostičky pokrájenou slaninu (nejlépe libovější kusy) a nechte ji
na mírném ohni pustit tuk. Pokud by ho bylo moc, č ást slijte a
použijte na závěrečné opečení žampionů. K lehce opečené
slanině přidejte najemno pokrájené šalotky (nebo 2 cibule) a na
kostičky připravenou mrkev a celer. Zeleninu asi 10 minut
opékejte, pak přidejte nasekaný česnek, protlak, několik snítek
čerstvé petržele a tymiánu, bobkový list a malou lžičku soli.
Přidejte víno a do hrnce vraťte maso. Pokud by nebylo
ponořené, přilijte ještě trochu vody. Povařte zakryté asi 40
minut do změknutí (pokud jste sehnali kohouta, doba bude
zhruba dvojnásobná). Me zitím očistěte, naplátkujte a na slitém výpeku nebo zbylém oleji dozlatova
opečte žampiony. Vmíchejte do omáčky, ze které jste vyndali bobkové listy a větvičky od petržele a
tymiánu. Pokud by byla moc tekutá, nechte ji ještě chvíli bez pokličky povařit, ab y zhoustla. Podávejte
se šťouchanými bramborami nebo čerstvou bagetou.
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Kuřecí špízy s ananasem
Na 4 porce potřebujete: 600 g kuřecích řízků
(prsních nebo stehenních), plechovku ananasu, 6
lžic sójové omáčky, 6 lžic kečupu, 2 lžíce medu
nebo hnědého cukru, šťávu z ½ citronu, 2
stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje,
sušené chilli, jarní cibulku
Postup: Jestli používáte dřevěné špejle, začněte
tím, že je namočíte do studené vody, aby se při
pečení nespálily. Ananas slijte a asi 12 lžic
sirupu smíchejte se sójovou omáčkou, kečupem,
medem, citronovou šťávou, nasekaným
česnekem, olejem a chilli podle toho, jak moc
rádi máte rádi pálivé. Maso pokrájejte na kousky
a nejlépe přes noc nebo alespoň na dvě hodiny
ho naložte do asi třetiny marinády tak, aby byly
všechny kousky pokryté. Zbylou směs svařte na
hustý sirup. Na špejle pak střídavě napichujte
kousky ananasu a naloženého masa a těsně před pečením špízy potřete svařenou marinádou. Z obou
stran je pak pečte v troubě nebo na grilu, podle chuti ještě přidávejte omáčku a na závěr posypejte jarní
cibulkou.

Glazovaná žebra
Na 4 porce potřebujete: 1 kg vepřových nebo
hovězích žeber, 1 l pomerančového džusu,
lžíci sladké papriky, lžičku soli, ½ lžičky
skořice, ½ lžičky zázvoru, chilli papričku, 3
lžíce worcesteru, 4 stroužky česneku
Postup: Džus přiveďte spolu s paprikou, solí,
skořicí, zázvorem, c hilli papričkou,
worcesterem a nasekaným česnekem k varu,
přidejte žebra (já je nechala ve 3 větších
kusech) a asi hodinu a čtvrt je povařte, aby
maso změklo. Žebra pak vyndejte a šťávu
vařte při prudkém varu bez poklice do
zhoustnutí. Sirupem žebra potřet e a buď rovnou grilujte, nebo je nechte ještě marinovat. Díky
předvaření jim pak na grilu stačí jen opravdu chvilinka, aby se prohřála a opekla.

Okurky v hořčičné marinádě – salát
Suroviny
1 kg okurek nakládaček, 1 pl práškového cukru, 2 PL oleje, 2 PL o cta. Sůl, 2 PL hořčice (podle chuti kremžská, francouzská apod.), 5 – 6 stroužků česneku, pepř podle chuti
Postup
Okurky omyjeme a nakrájíme podélně a poté příčně. Dáme do mísy, přidáme ostatní suroviny,
promícháme a zakryjeme. Necháme odležet v lednici minimálně 3 hodiny. Občas můžeme promíchat.
Podáváme jako přílohu, nebo jen tak.

Oznámení, otevírací doby

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.

