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ROZHOVOR S …
Příroda se již uložila k zimnímu spánku a jejím zákonitostem každoročně podléhají
i naše zahrádky a zahrady. O nich a jejich výsadbě i údržbě ví hodně náš dnešní
host, jímž je Zuzana Reitingerová, v současné době studentka České zemědělské
univerzity v Praze.
Zuzko, mohla byste nám o sobě úvodem něco více prozradit? Proč jste se rozhodla pro
studium zahradní architektury?
Při rozhodování, jakým směrem se po základní škole vydám, nebyl těžký. Nebavila mě
matematika, fyzika, chemie, ale přírodopis a biologie. Nedovedla jsem si představit, že bych
měla studovat ekonomii, cestovní ruch nebo gymnázium. Tento směr mě nelákal. Proto jsem
se rozhodla podat přihlášku na střední zemědělskou školu a dál už jsem v tomto oboru
pokračovala i na VŠ. Je to obor krásný, kreativní a pro mě smysluplný.
Co na svém oboru považujete za nejzajímavější a proč?
Zaujaly mě vegetační střechy a rodinné zahrady. Líbí se mi navrhovat především v přírodním
stylu. Nic symetrického nebo s ostrými liniemi.
Měla jste již příležitost navrhnout nějakou zahradu a svou představu také realizovat? A jak
jste s výsledkem byla spokojena?
Ano, povedlo se mi navrhnout a i zrealizovat již několik zahrad. S výsledkem jsem byla
spokojená, hlavně když mi pak zákazníci poslali fotografie již vzrostlé zahrady
Dají se vysledovat v budování zahrad nějaké trendy? Všimla jsem si, že v poslední době roste
obliba budování zahradních biotopů – mohu-li to tak nazvat, tj. sepětí uměle vytvořených
jezírek určených jak ke koupání, tak i ke zkrášlení zahrad.
Jistě. Trendy v zahradě máte stejné jako v módě a stavební
architektuře. V dnešní době se pomalu začíná rozrůstat trend zelených
střech a také pravidelných zahrad, které se budují u minimalistických
rodinných domů. Trendem jsou i ekologické a přírodní zahrady.
Dříve se mi přírodní biotopy nezamlouvaly. Nelíbilo se mi, že
vznikají uměle a jsou nepřirozené. V poslední době jsem změnila názor. Pokud se jezírko
povede osadit zajímavými druhy rostlin, je to krása. A především se na zahradách objeví i
nové druhy živočichů 
Mohla byste nám vysvětlit, jaké typy zahrad se v současné době budují (vysvětlete nám,
prosím, rozdíl mezi anglickou a francouzskou zahradou atd.) a jaké převažují? Spíše okrasné
nebo užitkové?
V současné době se nejčastěji navrhují okrasné zahrady s užitkovou
částí, a to v podobě nějakého koutku s bylinkami, drobným ovocem
nebo i ovocnými stromky.
Francouzská zahrada – geometrický styl (Versailles); anglická zahrada
– přírodní anglické parky (Terezino údolí).
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Kdybychom chtěli založit např. skalku, poradila byste nám, kdy a co vysazovat, na co dávat
při jejím budování především pozor?
Skalka zrovna není můj oblíbený prvek v zahradě, ale co se týče rostlin, je nutné vysazovat
odolné rostliny na sucho (rozchodníky, sukulentní rostliny, nižší cibuloviny…). Nejlépe je
sadba zjara, cibuloviny sázíme vždy na podzim – vidíte kvetoucí efekt ještě téhož roku, ale
prakticky je možné sázet po celý rok, pokud jsou rostliny zakoupeny v květináči.
Jaká je optimální velikost zahrady a co by na žádné zahradě nemělo podle Vašeho názoru
chybět?
Představy a přání lidí jsou různorodé. Někdo chce velkou zahradu s vysokými stromy a
různými zákoutími, někdo malou zahrádku s kvetoucími rostlinami. Záleží na nárocích a stylu
života. Podle mě by na zahradách neměla chybět okrasná i užitková část a především obytný
venkovní koutek v podobě rozkvetlé terasy a letní kuchyně.
Máte nějaký „zahradnický sen“?
Můj sen je podílet se na projektování veřejného prostoru v podobě městského parku, a to ve
spolupráci s význačnými odborníky našeho oboru. 
S přáním mnoha studijních i pracovních úspěchů za rozhovor děkuje Vladimíra Havlíčková.

RECEPTOVÝ KOUTEK
Kanadská buchta
3 hrnky polohrubé mouky, 2 hrnky cukru, 1 prášek do pečiva, půl lžičky soli, 6 lžic kakaa,
10 lžic oleje, 1 a půl hrnku vody, 2 lžíce octa
Ingredience smícháme a vylijeme na plech vymazaný tukem a vysypaný moukou. Pečeme při
180 stupních asi 40 minut.
Toto množství je na menší plech, buchta je podobná českému perníku, je jednoduchá a u nás
oblíbená.
Špecle
500 g polohrubé mouky, může být i hrubá, 4 vejce, sůl, 150 ml mléka, lžička másla
Připravíme o trochu hustší těsto než na palačinky. Přes síto s většími otvory prolisujeme těsto
do vroucí osolené vody. Když špecle vyplavou, hned vyndáváme.
Do mísy nebo pekáčku vložíme vrstvu špeclí, osolíme, posypeme sýrem a osmaženou
cibulkou. Špecle můžeme prokládat dušeným špenátem, houbami se smetanou, osmaženou
slaninou nebo je použít jako přílohu ke guláši.
Kateřina Reitingerová
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INFORMACE O STAVU ŽÁDOSTÍ OBČANŮ KOSOVA
1. Žádost o vybudování retardérů na části silnice vedoucí kolem vrakoviště, příp. jiné
zvýšení bezpečnosti lidí bydlících v okolí vrakoviště
Dle sdělení Antonína Talafouse, zaměstnance Magistrátu České Budějovice, Odboru
dopravy a silničního hospodářství, jenž má ve své pracovní náplni správu silnic II. a III. třídy
ve správním obvodu s rozšířenou působností města Č. Budějovice, není možné na průtahové
silnici Kosovem umístit retardéry a ani dopravní značku nařizující snížení rychlosti, popř.
značku označující obytnou zónu. Obecní úřad Kamenný Újezd se na něj s naším podavkem
opětovně obrátil, ale bohužel bez výsledku. Pokud budou přetrvávat problémy s rychlou
jízdou po osadě, máme se – dle sdělení pana Talafouse – obrátit na Policii ČR, která by
dodržování rychlosti v osadě monitorovala (a rychlou a nebezpečnou jízdu pokutovala).
2. Žádost o novou čekárnu a úpravu okolí zastávek
Jak sdělil obecní úřad, počítá s výměnou stávající čekárny za novou a vyčlenil na tuto
akci peníze v rozpočtu na příští rok. Pokud jde o další body žádosti, např. zvýšení bezpečnosti
v okolí přechodu pomocí osvětlení atd., bude to obtížně realizovatelné, přestože by nám
obecní úřad chtěl pomoci tuto situaci řešit. Policie ČR totiž již delší dobu požaduje úplné
odstranění přechodu pro chodce, protože na rychlostní komunikaci být nesmí a ten kosovský
tam je umístěn bez povolení příslušných úřadů. Jedním z řešení dané situace by bylo
vybudování lávky pro chodce. Jde o finančně nákladnou investici, jež by bylo možno
realizovat pomocí nějaké dotace. Vše je ve stavu jednání.
Děkuji všem, kteří svými podpisy výše uvedené žádosti podpořili. Jak jste si přečetli,
řešení našich problémů není snadné a zřejmě mnohdy půjde o dlouhodobější jednání.
Výsledky buď časem spatříme na vlastní oči (nová čekárna), nebo vás o nich budu informovat
opět na stránkách občasníku.
Vladimíra Havlíčková
POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Předvánoční setkání
V pondělí 23. prosince se v 16 hodin sejdeme na návsi a zazpíváme si koledy, ochutnáme
přinesené vánoční cukroví a punč, děti pak ozdobí vánoční stromek ozdobami, které si
doma vyrobí.
Tříkrálová sbírka
V neděli 5. ledna 2014 od 13 hodin proběhne v Kosově a v Rančicích
pak v podvečerních hodinách Tříkrálová sbírka.
Tři králové (místní děti) budou chodit po vsi a koledovat pro potřebné lidi
nejen v České republice, ale i ve světě. Svůj finanční příspěvek budete moci
vložit do zapečetěné pokladničky, kterou s sebou ponesou.Celkovou výši
koledy opět zveřejníme na nástěnce v Kosově a v kamennoújezdských obecních listech.
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Další akce
Na rok 2014 se připravují oblíbené akce – stavění májky, předvelikonoční tvoření, dětský
den, Kosovský čtyřboj atd. Více se - jako vždy - včas dočtete na nástěnce na návsi, popř. na
webových stránkách naší osady www.kosov-cb.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
Kosovský čtyřboj, IV. ročník 2013
Letošního čtvrtého ročníku Kosovského čtyřboje, který se konal 27.
července u rybníka Punčocha, se zúčastnilo 9 družstev – první místo obsadilo
družstvo JMR Třebonín, na druhém místě se umístilo družstvo EL RAPIDO
EQIPO a na třetím místě skončilo družstvo SDH KRASEJOVKA ,,A“.
Vítězné družstvo získalo sud piva, medaile, pohár, diplom a drobné
upomínkové předměty – podobně tak i další družstva.
I letos připravili organizátoři Kosovského čtyřboje bohatou tombolu, která mj.
obsahovala poukaz pro 3 osoby na vyhlídkový let v délce 1/2 hodiny, poukaz pro dvě osoby
v penzionu Teddy v Českém Krumlově p. Slavíka, nebo např. nabídla kurz sebeobrany pro
dvě osoby v délce jednoho měsíce (p. Galbač) a mnoho dalších hodnotných cen.
Na prvním místě děkují pořadatelé letcům a parašutistům z letiště Hosín, protože
ukázka letecké akrobacie byla pro účastníky soutěže neopakovatelným zážitkem. Především
děkujeme p. Pavlovi Píglovi!! Zajímavým doprovodným programem byla bezpochyby i
ukázka izraelského obranného systému Kraft maga, který byl přijat s velkým ohlasem.
Dále děkujeme všem ostatním sponzorům za podporu: Obecní úřad Kamenný Újezd,
Pension Teddy – p. Slavík Vlastimil, Auta – Rašek p. Michal Rašek, Vrakoviště Kaliště Č.
Budějovice - p. Tomáš Lavička, Jihostroj a.s. Velešín, Sportovní klub bojového umění
Taekwon-do - p. Miroslav Galbač, Letiště Hosín – p. Pavel Pígl, Spojovací materiál – p.
Luboš Pícha, SIG CZECH – Novohradská p. Zdeněk Šerý, p. Milan Slavík, Restaurace
Český mlýn p. Podruh, Velkostatkář Zevl a.s., Restaurace pension Bartochov, p. Radek
Samborský, PUB restaurace Č. Budějovice, Tipsport, AKO servis – p. Pavel Reitinger, Agrafika Budějovice p. Michal Hajšman, Řeznictví Antoni, Cukrovinky p. Havel, CITRO p.
František Marek, Sportovní vybavení DAJA, Farma ANGUS p. Šebelka, Lešení p. Jaromír
Kalkuš, Ekoprim – p. Miroslav Kopačka, DKO p. Milan Nejedlý, ARTEL p. Milan Kostečka,
Pivovar Budvar, Vrakoviště Kosov p. Číek, p. Jan Hrneček, Nábytek p. Petr Kůta, p. Radek
Levý, p. Pavel Filistein, Kadeřnictví Síkryt, Pekařství Penam.
Občerstvení pro cca 100 lidí (diváků i samotných soutěžících) zajistila cateringová firma
z Českých Budějovic a ozvučení akce bylo v domácí režii.
Miroslav Šubjak
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Podzimní a předvánoční akce pro děti
O aktivitách kosovských maminek, které pod vedením paní Magdy
Koubové vymýšlejí zajímavá setkání pro své děti, se můžete mj. dočítat na
stránkách www.kamenny-ujezd.cz v rubrice věnované informacím z osad.
Ve druhé polovině letošního roku maminky uspořádaly tvořivé odpoledne,
drakiádu spojenou s výrobou podzimních obrázků, lampiónový průvod a
začátkem prosince navštívil naši osadu svatý Mikuláš se svou družinou.
Dík za finanční podporu akcí patří OÚ Kamenný Újezd, za
věnované sladkosti pro děti pak firmě L. Havel - Velkoobchod a distribuce
cukrovinek - a v neposlední řadě všem maminkám (i tatínkům), kteří přípravě akcí věnují svůj
volný čas.
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom také poděkovali prostřednictvím Kosovského občasníku těm, kteří
pomáhají udržovat hezký vzhled naší návsi a sečou na ní pravidelně trávu – především pak
panu Tomáši Lavičkovi, panu Jiřímu Haismanovi, panu Ondřeji Koubovi a panu Tomáši
Kotvaldovi.
A na závěr nesmí chybět tradiční omalovánka pro nejmenší čtenáře Kosovského občasníku:
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OKÉNKO PRO MILOVNÍKY HISTORIE
V letošním roce oslavil Kamenný Újezd výročí sedmi set padesáti let od první
písemné zmínky o existenci Újezda, nazývaného ve středověku také Kamenný Kostel
(Steinkirchen). U příležitosti této významné události vydal Obecní úřad v Kamenném Újezdě
velmi zajímavou a rozsáhlou publikaci věnovanou dějinám obce i okolí. Zájemci o historii
zde tudíž naleznou také obsáhlou pasáž o Kosově.
K oblíbenému Okénku pro milovníky historie se v občasníku budeme vracet tehdy,
pokud získáme nějaké další, ve výše zmíněné knize nezachycené, informace z historie
Kosova. Náměty rádi přijmeme i od vás, čtenářů Okénka.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací do 11. čísla bude 15. 5. 2014, aby číslo mohlo vyjít
před prázdninami, obdobím dovolených. Příspěvky lze poslat e-mailem na adresu
kosovsky.obcasnik@ seznam.cz, popř. doručit v Kosově na č.p.7 (na návsi) V. Havlíčkové.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2014 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 55 ks.
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