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MŠ KOSOŘICE
Pro jarní vydání Kosořického zpravodaje jsme si připravili rozhovor s ředitelkou místní mateřské školy Janou
Bartoňovou o zápise dětí do MŠ Kosořice.
Paní Jana Bartoňová nastoupila do Mateřské školy Kosořice jako učitelka v roce 1999 a od roku 2006 zastává
funkci ředitelky. I po letech ji práce s dětmi velmi těší a naplňuje. Neustále pro děti připravuje rozmanité
programy a hry, přestože propojení této výchovné činnosti s nutnými administrativními úkony, které vyplývají
z její funkce, je mnohdy velmi náročné. V tomto směru patří její díky pracovnímu kolektivu, který má okolo
sebe a který hodnotí jedním slovem jako „výborný“.
V posledních letech se bohužel stále více setkává s dětmi živými a bez pravidel. Klíčem k řešení tohoto
problému je podle paní ředitelky naučit děti vzájemné úctě, ohleduplnosti a pravidlům slušného chování. V
rámci vzdělávání a výchovy klade velký důraz na budování kvalitních sociálních vztahů například
prostřednictvím skupinových her a prací, kde se děti učí vzájemně spolupracovat, komunikovat a pomáhat si.
Dětské reakce, elán a dosažené výsledky přináší nejen paní ředitelce velkou radost a dokazují, že tato práce
má smysl. Jak sama paní ředitelka říká, není pro ni větší odměny, než je dětský úsměv a spokojenost.
Paní ředitelko, kolik dětí momentálně navštěvuje MŠ Kosořice a jaký je jejich maximální možný počet?
MŠ Kosořice je jednotřídní a od roku 2011, po získání větších prostor, již nemáme kapacitu školy omezenou. Dle
školského zákona může jednu třídu navštěvovat 24 dětí a zřizovatel školy může udělit výjimku až na 28 dětí.
Abychom vyhověli při umístění dětí do MŠ většině žadatelů, každoročně nám zřizovatel školy tuto výjimku
uděluje. Kapacita školy je zcela naplněna. Výchova a vzdělávání dětí v jednotřídce je při tomto vysokém počtu
dětí daleko náročnější.
Budete letos nabírat nové děti?
Každý rok probíhá do mateřské školy zápis. Počet volných míst je ovlivněn počtem dětí odcházejících do 1. tříd
základních škol s ohledem na odklady školní docházky.
Jakým způsobem lze dítě do školky přihlásit?
Přibližně jeden měsíc před zápisem do MŠ si mohou zájemci vyzvednout žádost v MŠ Kosořice. V den zápisu
zákonný zástupce /rodič/ odevzdá řádně vyplněnou žádost /na předepsaném formuláři/, která obsahuje
vyjádření lékaře včetně potvrzení povinného očkování dítěte. Pokud nemá rodič žádost potvrzenou, učiní tak
do 7 dnů od podání žádosti. Na základě všech žádostí a kritérií přijímání ředitelka školy dle školského zákona
do jednoho měsíce od zápisu zveřejní seznam přijatých a nepřijatých dětí /pod přidělenými značkami/ a vydá
rozhodnutí pouze nepřijatým dětem. Letos zápis proběhne 5. 5. 2016 od 14 do 15.30 hodin v kanceláři školy.
Jaké podmínky musí být splněny, aby dítě mohlo být přijato do školky?
Jak jsem již uvedla, do MŠ jsou děti přijímány na základě kritérií školy s ohledem na očkování, věk a trvalý
pobyt dítěte v tomto pořadí: z obce Kosořice, z obce Smilovice /která má s naší obcí uzavřenou smlouvu/ a z
ostatních obcí. Děti se přijímají k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č.
561/2004 Sb. Z toho jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací
činnosti, nikoliv v poskytování péče.
Stává se, že musíte některé žadatele odmítnout z důvodu naplnění kapacity?
V posledních letech, po rozšíření kapacity školy, přijímáme většinu dětí, které splňují zmiňovaná kritéria
přijímání pro předškolní vzdělávání.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Kosořického zpravodaje se konalo jedno Zastupitelstvo obce Kosořice. K nejdůležitějším
projednávaným bodům patřilo schválení dodavatele na výměnu 5 ks venkovních dveří v MŠ Kosořice, změna
názvu Mateřská škola Kosořice na Mateřská škola Kosořice - příspěvková organizace a rozpočtový výhled obce
Kosořice na roky 2017-2020. Dále bylo pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Výstavba
kanalizace a ČOV Kosořice“ schválena zadávací dokumentace výběrového řízení a další potřebné úkony k
řádnému dokončení této veřejné zakázky. S největší pravděpodobností bude vybrán dodavatel na tuto akci v
průběhu měsíce května a po odsouhlasení zastupitelstvem obce bude podepsána smlouva na realizaci.
Předpokládáme, že se následně uskuteční informační schůzka s občany, kde budou vyjasněny veškeré detaily a
harmonogram výstavby tlakové kanalizace v naší obci.
Na tomto zasedání také bylo odsouhlaseno zapojení obce do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”. Chtěl bych
za Obecní úřad poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a také všem, kteří se zúčastnili.
Tomáš Poslt
starosta obce

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
16. dubna proběhla celorepubliková akce nazvaná „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Do této akce se mohl zapojit kdokoliv, kdo měl chuť uklidit své okolí. Přihlásili jsme celou naši obec a oslovili
všechny spolky, abychom společnými silami uklidili nejen obec, ale také její příjezdové cesty, tedy příkopy.
Sešli jsme se ráno v 9 hodin v neuvěřitelném počtu 59 lidí (z toho 22 dětí) a rozdělili se do osmi skupin.
Materiálně nám pomohli přímo organizátoři, obec a také sponzor PNEU Boháček MB. Vysbírali jsme 374,5 kg
odpadků. Z toho se podařilo vybrat 118 kg do tříděného odpadu. Nalezli jsme toho mnoho. Pneumatiky,
sedačky do auta, futra, skleněné desky, hadice a jiné. Odhalili jsme i jednu menší černou skládku, kterou se
nám podařilo zlikvidovat. Úklid se neobešel ani bez svozových aut, za které děkuji hasičům, firmě Pneu
Boháček MB, panu Chudárkovi a panu
Stehlíkovi. Zároveň děkuji obci, že se
postará o sesbíraný odpad.
I přes nepřízeň počasí se akce podařila a
ukončili jsme ji společným posezením u
občerstvení, které bylo zajištěno ze
strany obce. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili sami za sebe i za spolky (svaz
žen, sportovci, hasiči), a přeji celé vesnici
více ohleduplných občanů, kterým záleží
na prostředí, ve kterém žijeme.
Veronika Boháčková

Jak je to s financováním školného a kolik stojí stravování?
Úplata za předškolní vzdělávání /školné/ v MŠ Kosořice činí 480 Kč/měsíc a celodenní stravné je 34 Kč/den.
OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz
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Úřední hodiny:
Hospodářka
Po 9:00 - 13:00
Út 9:00 - 13:00
St 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Čt 9:00 - 13:00
Pá 12:00 - 13:00

Starosta, místostarosta
Po
Út
St 18:00 - 19:00
Čt
Pá

Obecní knihovna
Po
Út
St
Čt 16:00 - 18:00
Pá

Sběrné místo
tříděný odpad - plasty, papír, sklo, bio
Po - Pá 10:00 - 18:00
So
08:00 - 15:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 12:00
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2016
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

V sobotu 12. 3. 2016 proběhlo tradiční vítání nových občánků
Kosořic. Slavnostní událost se konala na sále Obecního domu. Vítání
svým pásmem písniček a básniček zpestřily děti z mateřské školky.
Přejeme všem dětem šťastný a radostný život v naší obci.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Leden
František Krajf
Václavka Kudibalová
Bohumil Pažout
Únor
František Matal
Hana Zvěřinová
Miloslav Dědek
Březen
Josef Koštejn
Zdeňka Vocásková
Josef Petránek
Blažena Horáková
Josef Kredba

75 let
75 let
80 let
76 let
83 let
75 let
75
60
76
79
82

SDH KOSOŘICE
Tereza Harvancová

Lukáš Klika

let
let
let
let
let

Kulturní akce
30. 4. 2016
Pálení čarodějnic
sraz v 18:30 hod u hasičské
zbrojnice

Agáta Kristenová

Klaudie Mojžíšová

6. 5. 2016
Den matek
(Obecní dům)
10. 5. 2016
Liga proti rakovině – svaz žen
21. 5. 2016
Oslavy 130 let založení
SDH Kosořice
(hřiště SDH Kosořice)
28. 5. 2016
Noční soutěž v požárních
útocích
(hřiště SDH Kosořice)
4. 6. 2016
Okresní soutěž v hasičském
sportu
(hřiště SDH Kosořice)
5. 6. 2016
Dětský den
(hřiště SDH Kosořice)

naložil s dotačními prostředky poskytnutými z rozpočtu Středočeského kraje. Kompletní výměnou prošla okna,
vchodové dveře a bezpečnostní mříže.
Před začátkem jarní části sezóny nechyběla ani příprava areálu. Větší akce se však uskutečnila počátkem
dubna, kdy proběhla výměna poškozeného kabelu elektrického vedení. Kvůli této závadě museli diváci při
fotbalových duelech oželet světelnou tabuli mezi střídačkami. Další akcí, které se členové klubu zúčastnili,
byla akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Je dobře, že se podobné akce konají i v menších obcích a přispějí k
lepšímu vzhledu okolí, kde žijeme.
Po několika letech fotbalisté oželeli soustředění za hranicemi naší obce a připravovali se pouze v místních
lokalitách. Na ostrý start se zatím připravují hráči rezervy a na podzim velice úspěšní mini žáci.
Jan Adámek

Na konci ledna proběhla na sále obecního domu hasičská výroční členská schůze. Zde
členové probrali chod sboru v uplynulém roce, zhodnotili výsledky soutěží a
sjednotili se v plánech na letošní rok. Po zdárně dokončené rekonstrukci hasičské
zbrojnice, kterou bylo možno zhlédnout při rozsvěcení stromečku, nyní hasiči upnou
své úsilí na úpravy hasičského hřiště a přilehlých skladových buněk.
Začátkem března byly děti uzlovat v Dobrovici. Opravdu mile nás překvapilo, když
při vyhlašování výsledků naše družstva starších i mladších dětí přinesla poháry za
první místa. V mladší kategorii v
jednotlivcích si Johanka Kalinová
vyuzlovala druhé místo. Zde si děti také
odeběhly štafety dvojic, jejichž výsledek
se započítává do celkového hodnocení hry
PLAMEN.
V březnu hasiči uspořádali na sále obecního domu 9. hasičský ples,
letos poprvé pod taktovkou kapely GENERACE. Ač mohou někteří
namítat, že se tato kapela příliš nehodí na plesový večer, sál plný
dobře naladěných tanečníků by to jistě vyvrátil. Samozřejmě
nechyběl zlatý hřeb večera, pštrosí světelná show. Sedm mladíků
(Libor Boháček, Milan Tůma, Libor Mojžíš, Pepi Pospíšil, Míla Bešík,
Jiří Cerman, Václav Bím) s loutkami pštrosů předvedlo úžasné
taneční vystoupení. Už se těšíme na příští rok.
Denisa Mojžíšová Pýchová

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Adéla Tomíčková

TJ SOKOL
Necelých třináct kilometrů čítala nejdelší trasa Kosořické dvacítky,
každoročního pochodu pořádaného začátkem roku, kterého se
zúčastnili občané naší obce všech věkových kategorií.
O měsíc později se konala další tradiční akce z úvodu roku. Sportovní
ples sice kvůli termínové kolizi s jarními prázdninami navštívilo
méně osob než v předešlém roce, ale na dobré atmosféře za
hudebního doprovodu kapely Generace se nic nezměnilo.
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze, kde měli příznivci
místní kopané možnost seznámit se s hodnocením uplynulého roku.
Letošní schůze však byla trochu netradiční. Při úvodním zahájení byl
přítomen i náměstek středočeského hejtmana Mgr. Karel Horčička,
který přijal pozvání členů výboru a přijel se osobně podívat, jak klub

Začátek roku již tradičně zahajujeme pochodem „Kosořická dvacítka“. Tuto akci pořádá Sokol. Můžeme si
zvolit několik tras podle zdatnosti účastníků. V cíli je pro zúčastněné připraveno v místní hospůdce
občerstvení. V měsíci únoru jsme zorganizovaly přednášku „Zdravý životní styl“. Dealerka firmy JUST paní
Křišťánová nás seznámila s novými produkty firmy, které prospívají našemu věku.
K svátku MDŽ jsme každé naší člence osobně pogratulovaly s malou kytičkou primulí. ORŽ MB pořádala v
jídelně Benešovy školy MDŽ, a my se zúčastnily v počtu deseti členek. Hostem byla Jolana Voldánová, která
nás seznámila se začátky své kariéry až po současnou osobní aktivitu. Kosmonoské ženy připravily malé
občerstvení.
S probouzejícím se jarem tradičně pečujeme o zeleň v obci. Ostříháme okrasné keře v parku u kapličky, u
místní prodejny, na otočce a v lesoparku. Upravíme povrch zeleně v těchto prostorách.
6. května od 16 hod pořádáme „Den matek“ na sále obecního domu. V programu vystoupí místní mateřská
školka. Zúčastněné ženy obdrží malý dárek.
Od ledna se pravidelně scházíme každý pátek od 16 hod na „Posezení od A do Z“ a vytváříme různé rukodělné
výrobky, ale i posedíme při kávičce a probereme trable, radosti a starosti, které přináší život. Přijďte i vy,
třeba se vám u nás zalíbí a na chvíli zapomenete na své osobní strasti.
Srdečně vás zveme mezi nás.
Rada žen

