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ROZHOVOR S …
V letošním roce se bude konat pátý ročník Kosovského čtyřboje. Pátý ročník, to už
je tak trochu tradice. Připomeňme si počátky této akce, která je ryzí záležitostí
místních mužů, v rozhovoru s panem Miroslavem Šubjakem, jedním z hlavních
organizátorů čtyřboje.
Mohl byste našim čtenářům připomenout úplné začátky Kosovského čtyřboje? Proč čtyřboj a
proč ony čtyři disciplíny, o kterých nám také jistě povíte více?
Úplně jako první s myšlenkou pořádat nějaké sportovně zábavné klání
přišel p. Tomáš Lávička. Vedla ho k tomu skutečnost, že v okolních obcích
se pořádaly různé akce ať sportovní nebo zábavné. Aby byly disciplíny
atraktivní, bylo po různých návrzích dohodnuto, že tři disciplíny budou
ryze sportovní a čtvrtá bude pro dobrou náladu.
Disciplína pití piva po dobu trvání sportovních disciplín se nám zdála jako
nejlepší řešení, protože přiláká soutěžící. Běžecká soutěž, plavání a plavba
na kánoi byly vybrány pro dobrou polohu místa a využití přilehlého
rybníka, kde se čtyřboj koná.
Pokud si vzpomínám, letošní ročník nebude pátým, ale už šestým ročníkem, že?
Letošní ročník nese označení 5. ročník, ale ve skutečnosti bude letos již 6. klání čtyřboje,
z důvodu konání 0. ročníku. Tento ročník byl ročníkem zkušebním, protože jsme nevěděli,
s jakým výsledkem a úspěchem bude čtyřboj přijat z řad soutěžících a diváků.
Evidujete, kolik družstev, popř. osob se Kosovského čtyřboje za jeho dosavadní trvání
zúčastnilo? A které družstvo patří k nejúspěšnějším? Mohou se čtenáři občasníku někde na
internetu s historií Kosovského čtyřboje blíže seznámit?
Za dosavadní trvání čtyřboje, tj. 5 ročníků, se celkem zúčastnilo 58 družstev.
Samozřejmě některá družstva se každý rok zúčastňují pravidelně, jako např.
domácí družstvo Kosova, dále Dolní Třebonín, El Rapido Equipo atd.
Největší účast byla v roce 2011, kdy soutěžilo 15 družstev. Co se týče počtu
soutěžících, tak za celou dobu trvání čtyřboje se celkem zúčastnilo 232
soutěžících, což není vůbec špatné. Nejúspěšnějšími družstvy se staly
družstva JMR Dolní Třebonín a EL Rapido Equipo (obě družstva
se zúčastnila 4x).
Veškeré informace o kosovském čtyřboji, výsledky, pravidla, ceny a pořadí jednotlivých
ročníků lze najít na internetových stránkách www.kosov-cb.cz.
A jak je to s účastí kosovských obyvatel? Soutěží nebo především fandí svým favoritům?
Samozřejmě domácí kosovské družstvo se zúčastnilo všech 5 ročníků čtyřboje, kde nejlepší
umístění dosáhlo v roce 2012, kdy skončilo na 2. místě. Takže domácí obyvatelé nejsou
jenom pasivními účastníky kosovského čtyřboje.

Daří se Vám zajišťovat sponzory pro tuto akci? Je to s léty snazší nebo obtížnější?
Co se týká se zajištěním sponzorů a sponzorských darů pro čtyřboj, není to až takový
problém. Je to z důvodu ochoty oslovených firem, jednotlivců a samozřejmě i Obecního
úřadu Kamenný Újezd podpořit tento netradiční závod, kde jde především o dobrou zábavu
jednak samotných soutěžících a v neposlední řadě i diváků. Snažíme se každý ročník sehnat
nějakou novou a hlavně zajímavou hlavní cenu tomboly, kterou podporují samotní soutěžící a
diváci. Chtěl bych touto cestou dosavadním sponzorům ještě jednou poděkovat za jejich
přízeň!!
Dovolte nám trochu nahlédnout do zákulisí pořádání celé akce: Kdy začínáte s přípravou
dalšího ročníku, co vše přípravy obnášejí atd.?
Přípravy na každý nový ročník vlastně začínají po skončení předešlého ročníku. Skoro vždy
narazíme na nějaký problém při vlastní realizaci, ať je to organizační stránka, nebo
doprovodný program. Samozřejmě se snažíme každý rok se zdokonalovat jednak v
organizační stránce, ale i v ostatních doprovodných činnostech. Nejdůležitějším bodem
příprav se v současné době stává stanovení termínu konání čtyřboje. Je to zapříčiněno
konáním různých akcí o víkendech v okolních obcích, takže se snažíme, aby se jednotlivé
akce co nejméně překrývaly. Jedním z nejdůležitějším bodem příprav je hlavně objednat si
pěkné počasí?!
Chystáte nějakou novinku, případně nějaké překvapení v letošním jubilejním ročníku?
Letošní 6. ročník čtyřboje se uskuteční dne 19. 7. 2014. Vzhledem k tomu, že letošní ročník je
trochu jubilejní, chystáme překvapení v hlavních cenách pro první tři družstva. Více Vám již
nebudu prozrazovat.
Představil byste čtenářům blíže organizátorský tým Kosovského čtyřboje?
Organizační tým Kosovského čtyřboje je složen zhruba z 15 členů místních obyvatel.
Samozřejmě každý dobrý nápad a myšlenka pro zlepšení čtyřboje jsou vítány i ze strany
ostatních známých a kamarádů.
Na co jste, coby organizátor, především pyšný a co byste chtěl ještě našim čtenářům o
čtyřboji ještě sdělit?
Především nás těší, že při jednotlivých klání nedošlo zatím k žádnému vážnému zdravotnímu
problému ani ze strany samotných soutěžících a ani i diváků. Jde především o to, připravit
dobrou zábavu a náladu pro všechny účastníky Kosovského čtyřboje.
Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji úspěšné zvládnutí jubilejního ročníku Kosovského
čtyřboje.
Vladimíra Havlíčková

RECEPTOVÝ KOUTEK
Hrníčková buchta z cukety
4 vejce, 1½ hrnečku cukru–krystal, 2 hrnečky nastrouhané (oloupané) cukety, 2½ hrnečku
polohrubé mouky, ½ hrnečku slunečnicového oleje, 1 vanilkový cukr, 2 lžičky skořice,
2 lžičky kakaa, 1 prášek do pečiva
Přísady na těsto smícháme postupně: cukr, vejce atd. Nalijeme na plech předem vymazaný
nebo pokrytý pečícím papírem a dáme péct do vyhřáté trouby na 170 ˚C cca 35 – 40 minut
(podle trouby). Po upečení polijeme čokoládovou polevou a posypeme kokosem.
Jablečné rohlíčky
½ kg hladké mouky, 1 šlehačka, 1 Hera a špetka soli
náplň: oloupaná jablka (asi 1 kg) nakrájíme na kousky a svaříme se skořicí,
cukrem a vanilkou a necháme vychladnout
Z hladké mouky, šlehačky a Hery vypracujeme hladké těsto a rozdělíme na
4 díly.
Každý díl vyválíme do kulata a rozdělíme na 8 dílů. Na každý dílek položíme do široké části
hromádku svařených vymačkaných jablek a vytvoříme rohlíčky. Položíme na vymaštěný
plech nebo pečící papír a dáme rohlíčky péct do předem vyhřáté trouby na 180˚C cca 40
minut (podle trouby). Po upečení obalíme v práškovém cukru s vanilkou.
Jana Šubjaková
POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Kosovský čtyřboj ,,V. ročník“ 2014
19. 7. 2014 u rybníka Punčocha
Registrace družstev: 10,00 – 11,15 hod., start závodu v 11,30 hod.
4členná družstva (plavání, běh, plavba na kanoi a pití piva)
Startovné 500,- Kč pro jednotlivá družstva
Hlavní cena - sud piva
Přihlášky na www.kosov-cb.cz, zaslat na email:
ctyrboj.kosov@seznam.cz do 11. 7. 2014
Občerstvení, dobrá zábava, slosovatelné ceny + doprovodný program
zajištěn:Ukázka seskoků padákem a izraelského obranného systému
Kraft maga.
Další připravované akce v Kosově do konce roku 2014
Rozloučení s prázdninami a létem – začátek září, první n. druhý víkend
Drakiáda + podzimní tvoření - říjen
Dušičkový/ Podzimní lampiónový průvod –začátek listopadu

Mikulášská nadílka – na Mikuláše;-)
Předvánoční adventní setkání – max. týden před Vánocemi
S těmito akcemi, které se u nás v Kosově již staly tradicí, jejich organizátoři již počítají – čas
konání bude upřesněn na nástěnce na návsi; časy konání akcí nemohou být v současné době
uvedeny zcela přesně – závisejí na více faktorech, mj. počasí, volnu organizátorů atd.
Uvádíme je však zde proto, že se stále více lidí ptá, kdy se co bude v Kosově konat, tak aby
alespoň rámcově mohli akce vést v patrnosti a zavčas si mohli jejich přesné konání na
nástěnce zjistit. Je také možné obrátit se mailem na kosovsky.obcasnik@seznam a sdělit, na
jakou e-mailovou adresu chcete být o konání akcí informováni.
INFORMACE O STAVU ŽÁDOSTÍ OBČANŮ KOSOVA
Žádost o novou čekárnu
Jak nás informovala paní Všetečková ze stavebního odboru OÚ Kamenný Újezd, podařilo se
obci na autobusové čekárny v Kosově získat grant z dotačního programu Jihočeského kraje.
Čekárny jsou již objednány a k montáži by mělo dojít v červenci 2014.
Na naše děti tedy již začátkem nového školního roku budou čekat bezpečnější i vzhlednější
čekárny a je velmi potěšitelné, že se na celou akci podařilo obecnímu úřadu získat dotace a
nemusí vše financovat z obecního rozpočtu.
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Jak nás dále stavební odbor informoval, dojde k opravě místní komunikace Kosov-Rančice.
Její oprava bude realizována částečně pozemkovým úřadem (v k.ú. Kamenný Újezd) a
částečně obcí Kamenný Újezd (od hráze rybníka k stávající komunikaci v Kosově).
V současnosti se vypracovává projektová dokumentace.
K realizaci opravy by mělo dojít do konce roku 2014.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem občanům Kosova za aktivní účast při našich
akcích a za sponzorské dary na akce pro děti i pro dospělé. Dále náš velký dík patří firmě L.
Havel – Velkoobchod a distribuce cukrovinek za sladkosti a panu Liboru Novákovi za
výtečné špekáčky, které nám věnovali na dětské odpoledne.
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*
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Letní apel na Kosováky
Vážení a milí spoluobčané, bylo by možné, abyste trávu na svých
zahradách a zahrádkách sekli v jiný den než v neděli? Pro mnoho lidí je to
jediný den v týdnu, kdy si mohou odpočinout, a rádi by si vychutnali klid a
ticho, které jim naše poklidná osada může v tento den nabídnout…

A na závěr občasníku nesmí chybět tradiční omalovánka pro nejmenší čtenáře:

KULTURNÍ POZVÁNKY
I letos vám připomínáme dva aktuální odkazy s informacemi, kam se o prázdninách v okolí
vypravit – s přáteli či s rodinou. Informace o kulturním dění v Českých Budějovicích
naleznete na následujícím odkazu: kultura.c-budejovice.cz. Celoroční přehled o akcích
v nedalekém Českém Krumlově pak mj. získáte na webovém odkazu:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr176.xml
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*
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací do 12. čísla bude 15. 11. 2014, aby číslo mohlo vyjít
před vánočními svátky. Neanonymní 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 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 55 ks.

