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ROZHOVOR S …
Jedno české přísloví praví, že „oheň je dobrý služebník, ale zlý pán“. Své o
tom ví další zajímavá kosovská osobnost, pan Vladimír Dudáček, který pracuje
jako českobudějovický profesionální hasič. Zeptali jsme se ho tedy na jeho
zajímavé a potřebné povolání.
Jak dlouho již pracujete jako profesionální hasič a proč jste si toto povolání vybral?
U hasičů pracuji již 35 let, ale když jsem začínal, tak to nebyli „hasiči“, ale „požárníci“. Až po
revoluci se z nás zase stali „hasiči“. Proč jsem si vybral práci hasiče… Asi jako hodně malých
kluků jsem tuto práci obdivoval. A také jsem měl malou výhodu v tom, že můj otec byl taky
kdysi hasičem, takže jsem měl k této práci trochu blíž.
Setkal jste se během svého mnohaletého působení u hasičského sboru s nějakým zajímavým,
popř. kuriózním případem?
U této práce není nouze o zajímavé případy, někdy jsou i úsměvné,
ale ve většině případů moc ne. Je to dáno asi naší náplní práce likvidací požárů, ale také spoustou jiné činnosti, jako je
vyprošťování lidí z havarovaných vozidel a odstraňování následků
havárií, čerpání vody ze zatopených prostorů nebo také otevírání
zabouchnutých bytů nebo automobilů, sundáváme i kočky ze
stromů, chytáme papoušky, odstraňujeme nebezpečné roje včel,
sršňů… - zkrátka, je to velice pestrá škála činností, při kterých
zasahujeme, protože když lidé potřebují
pomoc nebo jsou
v nesnázích, většinou si vzpomenou na „hasiče“. Asi jsme jediná složka, která je takhle
vybavena různou technikou, spoustou šikovných chlapů a hlavně je po ruce nepřetržitě
24 hodin po celý rok.
Také bych chtěla vědět, jestli se nějak vyvíjí hasičská technika – myslím tím jak např. hasící
nářadí nebo auta, tak také způsoby hašení požárů.
Za ta léta, co jsem u hasičů, se technika neuvěřitelně
zdokonalila. Je to dáno dobou a požadavky na hasiče výšková technika, různé technické kontejnery, vyprošťovací
technika a spousta osobních pomůcek. Také se hodně zlepšilo
osobní vybavení hasiče pro jeho bezpečnost - třeba obleky jsou
dnes vyráběny z nehořlavého „nomexu“, který používají řidiči
ve F1. A to všechno s sebou nese čím dál větší nároky na
hasiče, myslím tím znalosti, odbornost, ale i fyzickou
připravenost.
Hasiči mají (jako některá další povolání) uniformy. Zajímalo by mne, jestli jsou s nošením
uniformy také spojeny nějaké hodnosti jako např. u armády.
Hasiči jsou vojensky organizovaný sbor, a proto každá funkce, do které je hasič zařazen,
nese hodnostní označení, např. poručík, kapitán...
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Jak má člověk správně postupovat, pokud zpozoruje požár?
Já si myslím, že každý občan ví, jak postupovat při zjištění požáru, ale chci připomenout,
že velikou roli jak pro požár, tak pro nás hraje
č a s.
Proto čím dříve se o něm
dozvíme, tím bývají škody a i následky menší. To se týká samozřejmě každé události,
nejenom požárů - včasné oznámení, a pokud možno co nejpřesnější popis události a místa
jsou pro nás velice důležité.
A na závěr mi dovolte otázku – kdybyste měl možnost znovu si vybírat své celoživotní
povolání, rozhodl byste se opět stát hasičem z povolání? A proč (ne)?
Jak jsem již řekl v úvodu, jsem jeden z kluků, který si splnil dětské přání, a kdybych si měl
vybírat znova, asi bych se jinak nerozhodl.
Děkuji Vám za rozhovor a Vaší manželce děkuji za recepty do receptového koutku.
Vladimíra Havlíčková
RECEPTOVÝ KOUTEK
Rohlíčky s tvarohem
½ kg polohrubé mouky, 1 HERA, 2 lžíce cukru, 1 sklenka mléka, 5 dkg droždí, špetku soli
Tvarohová náplň – 250 g polotučného tvarohu smícháme s jedním žloutkem, vanilkovým
cukrem, popř. přidáme rozinky a další cukr dle chuti
Vypracovat těsto - rozdělit na 6 dílů - každý díl vyválet do kruhu - ten rozdělit na 8 dílů - na
každý dílek dát tvarohovou náplň - zatočit jako rohlíček - potřít bílkem – dát na suchý plech
– pečeme 20-30 min. při 150-180 stupních.

Čokoládové řezy
1 velká čokoláda na vaření, 1 šlehačka, 1 hrnek cukru, 2 hrnky
polohrubé mouky, 2 vejce, 0,5 dcl oleje, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do
pečiva, 1 dcl mléka
Poleva: 100 g másla, 100 g cukru, 2 lžičky kakaa
Postup: Veškeré ingredience smícháme v těsto (čokoládu přidáme nastrouhanou nahrubo) a
nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě na 180
stupňů. Poté nalijeme polevu vymíchanou ve vodní lázni. Přizdobíme šlehačkou a ovocem.
Jarmila Dudáčková
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OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
I letos se 30. dubna konalo tradiční stavění májky, při němž se sešli kosovští sousedé
k přátelskému posezení a ti nejvytrvalejší (a také strážci májky) setrvali při dobrém jídle a pití
až do ranních hodin nového dne.
Kácení májky spojené s dětským dnem (akce přesunuta z 19.6.!) proběhlo o
víkendu 28. – 29. května (kácení májky bylo v sobotu večer, soutěže pro děti se konaly
v neděli odpoledne). Nedělnímu dětskému odpoledni přálo více i počasí a zúčastněné děti se
dobře bavily a dostalo se jim nejen občerstvení, ale i hodnotných a bohatých cen (byly mezi
nimi mj. i knížka či tričko), za něž již tradičně patří poděkování Obecnímu úřadu Kamenný
Újezd a za nevšední štědrost také dalším sponzorům, jimiž byli manželé Monika a Milan
Slavíkovi, firma Vrakoviště Kaliště pana Tomáše Lavičky, Cukrovinky s. r. o. Havel a
pánové František Laštovka a Jiří Haisman.
POZVÁNKA NA AKCE
Kosovský čtyřboj - 2. ročník
Začátek dne 6.8.2011 v 10,00 hod. u rybníka ,,Punčocha“.
4-členná družstva pro jednotlivé disciplíny
(plavání, běh, plavba na kánoi a pití piva).
Startovné 500,- Kč pro jednotlivá družstva.
1. cena - sud piva
Přihlášky zasílejte na email ctyrboj.kosov@seznam.cz nejpozději do 31.7.2011.
V přihlášce uveďte název družstva, obec a jmenný seznam členů. Jednotný úbor vítán.
Propozice závodu, přihlášku, pravidla soutěže, program čtyřboje v roce 2011 a seznam
přihlášených družstev naleznete na webových stránkách
http://www.kosov-cb.cz/kosovskyctyrboj.html
včetně pořadí družstev v uplynulých ročnících a fotografií z nich.
Občerstvení a dobrá zábava zajištěno (hudební produkce).
Fanoušci a sponzoři vítáni.
Tato akce není pojištěna.

Rozloučení s prázdninami
Již potřetí se bude konat pro děti sportovně zábavné odpoledne spojené se
soutěžemi a opékáním špekáčků. Akce se uskuteční v sobotu 3. září odpoledne
od 16 hodin na kosovské návsi. Bližší informace naleznete jako vždy na nástěnce
na návsi. Přijďte včas!
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OKÉNKO PRO MILOVNÍKY HISTORIE
Opalická kronika
Postupně čtenářům představíme zajímavosti z kosovské historie, jak je zachycena
v okolních obecních, spolkových i školních kronikách. Začínáme listováním v opalické obecní
kronice.
Pamětní kniha obce Opalice počíná se rokem 1924 a celkem čítá na 389 stran.
Kronikářem byl zvolen starosta obce Tomáš Štindl a tzv. letopiseckou komisi tvořili kromě
něj také Václav Valha, rolník z Rančic z č. 2, a Vojtěch Bürger, rolník z Radostic č. 2.
Do politické obce Opalice patřily v roce 1924, kdy se kronika počíná psát, katastry
osad Radostice, Rančice s jednotou (rozuměj samotou, pozn .red.) Hvízdal, Kosov s jednotou
Šalamoun, Zaluží s osadou Čertyní s jednotou Pozděraz, Těžín, Prokop a Rohan, Štěkře
s jednotou Hvízdal. V roce 1920 žilo v Kosově 145 obyvatel – 75 mužů a 70 žen. Byla to tedy
v rámci jmenovaného celku třetí nejlidnatější osada po Zaluží (176 obyvatel) a Čertyni (168
obyvatel).
Kosovský rybník (dnešní Čekanov, místními přezdíván Kosovák, pozn. red.) spadal
stejně jako Punčocha do schwarzenberského majetku a měl v roce 1924 rozlohu 9 ha a 39
arů. Rybník Punčocha se pak rozkládal na ploše 7 ha 79 arů. Mlýn Františka Sovy, který se
nachází u Kosovského rybníka, byl poháněn pouze vrchní vodou. To znamená, že mohl mlít
jen v době, kdy byl dostatek vody, v letech suchých se mlít nedalo. Ve mlýně se většinou
semílaly jenom šroty ke krmení dobytka pro okolní rolníky a jen něco málo žita na chléb.
V osadách: Kosov, Opalice, Čertyně, Zaluží a Štěkře mají na návsi na dřevěných
sloupech zvony, s nimiž pravidelně zvoní ráno, poledne a večer, při úmrtí občanů, při
odvážení mrtvého z osady a také na poplach při požáru. Všechny tyto zvonky pocházejí
z první poloviny 19.st.
(pokračování příště)
zdroj: Třeboňský archiv
Z KULTURY
Rožmberský rok 2011
Zavzpomínejme na slávu proslulého rodu během Rožmberského roku! 6.
11. 1611 zemřel Petr Vok, poslední mužský potomek tohoto rodu. Jeho
úmrtím skončilo téměř čtyřsetleté rožmberské panování v jižních Čechách
a v roce 2011 uplyne čtyři století od této významné události. Více na
www.rozmberskyrok.cz
Rožmberský erb

Rožmberský rok v Praze
Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Valdštejnská jízdárna v Praze: 19. 5. - 20. 8. 2011
Kurátoři: Eliška Fučíková a Roman Lavička
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Výstava představuje podstatné momenty dějin rodu Rožmberků a poprvé v historii
shromažďuje na jednom místě reprezentativní soubor více než 400 uměleckých děl a jiných
dokumentů spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. Na výstavě lze vidět např. obrazy
Mistra Třeboňského oltáře, dosud nikdy nevystavený iluminovaný rukopis oslavné básně
Rosa Rosensis od Jacoba Cantera z konce 15. století, zcela neznámé renesanční portréty Petra
Voka z Rožmberka s vyobrazením legendárního řádu lebky. Vystaveny jsou také dopisy
proslulé Perchty z Rožmberka (Bílé paní) nebo populární pijácká pokutní registra Petra Voka
z Rožmberka.
Výstava má ambice stát se podobně prestižní jako již uskutečněné výstavy Rudolf II. a Praha
nebo Karel IV. – Císař z boží milosti. Exponáty budou na výstavě průběžně obměňovány, tak
aby mohla být výstava navštívena i opakovaně.

Rožmberský rok v Českém Krumlově
11. 6. 2011 - zahájení výstavy "Rožmberkové"
16. 9. 2011 - Renesanční noc
Propracované repliky honosných kostýmů posledních Rožmberků, vytvořené dle historických
obrazů, můžete od 11. června obdivovat na výstavě "Rožmberkové" v Regionálním muzeu.
K vidění jsou nejen renesanční kostýmy, ale seznámíte se i s jejich výrobou a využitím jak
v historii, tak v současnosti. Výstava potrvá až do konce roku 2011.
Chtěli byste okusit život za vlády Rožmberků? Navštivte jedinečnou akci - „Renesanční
noc". 16. 9. 2011 ožijí zámecké prostory dvorskou kulturou rožmberských rezidencí. Budete
se moci zaposlouchat do renesanční hudby, přiučit se dobovým tancům, okusit dřívější
gastronomii a užít si různé druhy renesanční zábavy.
Více na www.ckrumlov.cz/rozmberkove2011

Rožmberský rok v klášteře Zlatá Koruna
červenec 2011 – Vernisáž malé výstavy s názvem Rožmberská falza, věnovaná Oldřichu II.
z Rožmberka a jeho svérázným politickým praktikám, výstava instalovaná v křížové chodbě
kláštera bude součástí prohlídky kláštera

Rožmberský rok na hradě Rožmberk
24. – 28. srpna – výstava květinových aranžmá inspirovaná nejen rožmberskou růží
červenec – srpen – noční kostýmované prohlídky Rožmberské nebe, pořádá agentura Kulturkontakt
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VÍTE O TOM, ŽE…
… Kosov má vlastní internetové stránky, na kterých si můžete prohlédnout fotografie
z Kosovského čtyřboje, stavění a kácení májky a přečíst si o historii Kosova nebo také
všechny dosud vydané Kosovské občasníky? Webové stránky naší osady naleznete na adrese
http://www.kosov-cb.cz/.
… nově si Kosovský občasník můžete vypůjčit také v knihovně v Krasejovce?

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací do 6. čísla Kosovského občasníku bude 15. listopadu,
aby číslo mohlo vyjít před Vánocemi. Příspěvky nebo informace apod. můžete poslat emailem na adresu kosovsky.obcasnik@seznam.cz, popřípadě doručit v Kosově na čp.7 (na
návsi) V. Havlíčkové.

Příjemné prožití letních měsíců a především dovolené Vám přejí
všichni, kteří se podílejí na vydávání Kosovského občasníku!

Na přípravě občasníku se podíleli autoři článků, Vladimíra Havlíčková a Obecní úřad
Kamenný Újezd, který zajistil nakopírování občasníku v počtu 50 ks.
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