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POZVÁNKA NA AKCE
Kosovský čtyřboj - III. ročník
Soutěž se koná 28.7.2012 od 10,00 hod. u rybníka „Punčocha“.
4-členná družstva pro jednotlivé disciplíny (plavání, běh, plavba na kánoi a pití piva);
startovné 500,- pro jednotlivá družstva
Pro zaregistrování do soutěže vyplňte přihlášku uvedenou na
http://www.kosov-cb.cz/kosovskyctyrboj.html nebo ji zašlete
mailem na adresu ctyrboj.kosov@seznam.cz
Vyplněnou přihlášku je třeba odeslat do 21.7.2012.
V přihlášce uveďte název družstva, obec a jmenný seznam členů. Jednotný úbor vítán.
Pozor! Na výše uvedených webových stránkách se také více dozvíte o změně pravidel platící
od letošního ročníku!
Rozloučení s prázdninami
Již počtvrté se bude konat pro děti sportovně zábavné odpoledne spojené
se soutěžemi a opékáním špekáčků. Akce se uskuteční v sobotu 8. září odpoledne
od 16 hodin na kosovské návsi. Bližší informace naleznete jako vždy na nástěnce
na návsi.
PODĚKOVÁNÍ
Jak jste si mohli všimnout, herní prostranství pro děti a mládež se na kosovské návsi
zvolna rozrostlo do své pravděpodobně definitivní podoby a skýtá tak zájemcům solidní
sportovně zábavné zázemí. Za vybudování a finanční prostředky patří náš dík Obecnímu
úřadu v Kamenném Újezdě, za údržbu zeleně kolem herních prvků je třeba poděkovat
několika obětavým místním občanům, kteří se o pěkný vzhled návsi starají.
OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
V této rubrice se pravidelně dozvídáte o proběhlých akcích pro děti a dospělé v Kosově
za uplynulých šest měsíců; nejinak je tomu i tentokrát, ale výčet akcí bude bohatší,
nicméně popisně kratší. Připomenutí aktivit, jež se staly, by totiž mělo sloužit jako
pozvánka na akce nadcházející, neboť jejich organizátoři doufají, že v povědomí
kosovských obyvatel (či jejich příbuzných nebo jejich přátel z okolních osad) utkví a že
se dalšího setkání opět zúčastní.
V předvánoční době navštívil Kosov i se svými nebeskými a pekelnými pomocníky
Mikuláš a místní děti se mohly radovat z mikulášské nadílky. Těsně před Vánocemi se
konalo na návsi adventní setkání u stolů s vánočními dobrotami, které napekly místní ženy, a
děti se zaujetím prohlížely senový betlém s Ježíškem. Společně jsme si mohli také zazpívat
vánoční písně.
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Týden před velikonočními svátky jsme se učili plést pomlázky, děti zdobily
připravenou jívu svými kraslicemi a maminky si zhotovily pro své domy proutěnou
velikonoční výzdobu.
Pak se již tradičně stavěla při sousedském posezení májka a koncem května jsme se
s ní loučili a zároveň proběhl den děti nabitý zábavou a soutěžemi.
Je třeba na tomto místě poděkovat obětavým lidem – starousedlíkům i nově se
přistěhovavším – za jejich nasazení, čas i nápady, jimiž se snaží zpestřovat osadní život
v Kosově, a také sponzorům, díky jejichž finančním i věcným příspěvkům je pořádání akcí
v Kosově snazší i bohatší.
O proběhlých akcích naleznete krátké články, často i s fotografiemi, na webu obce
www.kamenny-ujezd.cz v oddílu věnovaném životu v osadách spadajících pod Kamenný
Újezd.
OKÉNKO PRO MILOVNÍKY HISTORIE
Dnes se budete moci začíst do přehledu rodů, které Kosov obývaly, a rovněž zjistit, jak
vypadá současnost. Pro srovnání jsme vybrali nejstarší dochovanou dobu, dále polovinu
devatenáctého století, stav zabydlenosti v roce 1924, jak je uchována v elektronické podobě
Opalické kroniky, z níž čerpáme, a rok 2012 dle zápisu v katastru nemovitostí.
A protože se jedná o přehled poměrně rozsáhlý, a doufáme, že i zajímavý, vypouštíme
pro tentokrát oblíbenou rubriku Rozhovor s … Můžete se na další rozhovor těšit v 8. čísle
občasníku.
č.p.

jméno
domu po
původním
majiteli či
rodu
1 Rytíř
2 Valenta
3+4 Otčenášek

stav v polovině
19. století

Jakub Vavreyn
Jan Vrzal
Antonín
Šalamoun
5 U Žižků
Josef Štěpánek
6 Mleziva
Šimon Vrzal
7 Dvořák
Martin Havlíček
8 Němec
Jan Kubička
9 Krba
Karel Krba
10+ Babka
Vojtěch
11
Tománek,
Vojtěch Dvořák
12 mlýn
Jiří Sova
13 kovář
Jakub Mráz
14 - - Matěj Havlíček
15 Hlídačský domek u dráhy
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majitel v roce 1924

Bartoloměj Opekar
Jakub Beran
Josef Mácha
František Reitinger
Terezie Vrzalová
Martin Havlíček
Jan Flieger
Eduard Vlček
Kašpar Hintermüller

---

Marta Kotvaldová
Vojtěch Beran
František Rolník, Karel
Dobner
Vladimír Dudáček
Anna Cikánová
Jan Havlíček
Oldřich Kostka
František Dráb
Jiřina Svobodná,
Zuzana Kuřátková

František Sova
Josef Mráz
František Havlíček

Autostop JH
Hana Maxová
Jana Lavičková
Taťána a Milan
Mácovi
Bořivoj Šebesta

Vojtěch Šalamoun

Olga a Ladislav Havlovi

Hlídačský domek u dráhy

17+ zahradník

stav v roce 2012
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21
18

Francl

---

Terezie Vrzalová

19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lávička
---------------------

-----------------------

Tomáš Lávička
František Čůta
František Opekar
Václav Krba
Ferdinand Pikl
-------------

31
32

-----

-----

-----

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

Jiří Cikán,Vladimíra
Haišmanová
Bohuslav Lávička
Božena a Jan Reitingerovi
Milena a Jiří Opekarovi
Marie Krbová
Jana Šubjaková
Růžena Šišková
Kamil Kňourek
Jarmila Čapková
Drahomíra Rašková
Josef Brož
Marie Velátová Ondrej
Oláh
Eva a Miroslav Kopačkovi
Kateřina a Pavel
Reitingerovi
Gabriela a David Fosberry
David Čížek
--Helena L´Abbate
Alena a Vlastimil Slavíkovi
Hana Filipová Bedřich Pitra
Olga Dvořáková
--Jarmila a Pavel Čapkovi
Pavel Pígl
Petra a David Horských
Bronislav Oláh
Monika a Milan Slavíkovi
František Marek
Magda a Ondřej Koubovi
Hedvika a Milan
Chaloupkovi

RECEPTOVÝ KOUTEK
Strouhaná buchta
40 dkg hladké mouky, 1 Hera, 1 žloutek, 3 lžíce mléka, 1 prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa
Náplň: 2 tvarohy, 30 dkg cukru, hrozinky (dle chuti), 1 vanilkový cukr, 1 lžíce rumu,
1 lžíce solamylu, 4 žloutky a z 5 bílků ušleháme sníh, (mléko)
Vše smíchat - udělat těsto a dát na 2 hodiny do mrazáku. Na vymazaný a vysypaný plech
nastrouháme 2/3 těsta, potom dáme náplň a na to nastrouháme zbylou 1/3 těsta. Pečeme (asi
180°C) 30-40 min. Upečenou a vychladlou buchtu pokapeme čokoládovou polevou.
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Střecha z Bebe sušenek
1 balíček světlých a 1 kakaových Bebe sušenek, 50 dkg tvarohu, 15 dkg
moučkového cukru (15 lžic), 20 dkg másla, 2-3 banány, trochu rumu
Utřeme máslo s cukrem, tvarohem a ochutíme rumem. Na alobal naskládáme jako šachovnici
Bebe sušenky 3 řady po 7 kusech, (střídáme světlou a tmavou barvu). Potřeme polovinou
tvarohového krému a zakryjeme znovu sušenkami Bebe, poskládáme jako šachovnici, ale
tentokrát na tmavou světlou a obráceně. Rozetřeme zbytek krému a na prostřední řady
položíme oloupané banány. Vezmeme alobal a z obou delších stran přiklopíme k sobě tak, že
se sušenky nahoře spojí do střechy. Po zatuhnutí v lednici polijeme čokoládovou polevou a
dáme znovu vychladit.
Jana Šubjaková
A na závěr již tradiční omalovánka pro nejmenší čtenáře Kosovského občasníku i s přáním
slunečného a odpočinkového léta všem!

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací (třeba o akcích v okolí připravovaných pro rodiny s dětmi)
do 8. čísla bude 15. listopadu 2012, aby číslo mohlo vyjít před Vánocemi. Příspěvky lze
poslat e-mailem na adresu kosovsky.obcasnik@seznam.cz, popř. doručit v Kosově na č.p.7
(na návsi) V. Havlíčkové.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na přípravě občasníku se podíleli autoři článků, Vladimíra Havlíčková a Obecní úřad
Kamenný Újezd, který zajistil nakopírování občasníku v počtu 55 ks.
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