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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Kamarádi, školka volá! Na poslední srpnové dny se děti vrátily po prázdninách s mnoha zážitky do nového.
Prostory třídy a herny se změnily barvou výmalby a novým kobercem.
Od 1. září máme v naší Kosoškolce pouze pět nových kamarádů. Nejstarších předškoláků je mezi dětmi celá
polovina. A holčičky jsou v letošním kolektivu vzácností, je jich maličko.
30. září při dětském vystoupení pro seniory si mohly holky „selky“ své tanečníky vybírat. V říjnu jsme tetičky
ze Svazu žen pozvali do školky na pohádku Divadla Bouda.
4. října děti navštívily výstavu „Od motyky k traktoru“ v Dobrovických muzeích spojenou s výukovým
programem „Rok na poli“ s možností práce na interaktivní tabuli a pracovní dílnou. Program byl ještě
doplněn o pohádku Jája a Pája.
Listí žloutne, podzim začal a některá zvířátka a malí broučci se opět chystají k zimnímu spánku. Naše hodná
tetička už na ně určitě čeká s velkým košem, ve kterém broučky uspíme.
Během listopadu ve školce opět zorganizujeme schůzku pro rodiče a děti, na které se společně budeme
zabývat problematikou přípravy do školy. Čeká nás, děti i rodiče, mnoho práce!
Všem dětem i jejich rodinám moc děkujeme za pomoc při sběru PET víček na nákup kočárku pro nemocného
chlapce.
Jana Bartoňová

ROZHOVOR S KRONIKÁŘKOU OBCE
Rozhovorové okénko Kosořického zpravodaje je dnes věnováno tématu obecní kroniky. Na dotazy odpovídala
kronikářka obce paní Marcela Kunová.
Jak dlouho již vedete obecní kroniku?
I pro mě je to neuvěřitelných 34 let. První můj zápis je datován rokem 1982.
Co obnáší práce kronikářky?
Všímat si dění kolem sebe, zajímat se o události, které jsou součástí našich životů, a psát ve chvílích, kdy se
vám vůbec nechce.
Jaké informace se do kroniky zapisují?
Nejobsáhlejší část informací má název „dění v obci“ a jde o chronologický zápis událostí. Bez uvedení dat
zaznamenávám narození dětí a nechybí ani zápis jmen těch, kteří zemřeli. Samostatnou kapitolou je ta o
počasí. Najdete tam jak velkou vodu, tak aktuálně častá sucha.
Kolik svazků kroniky již bylo napsáno?
Já sama dokončuji druhou knihu, ale celkem bylo napsáno šest svazků. První kroniku psal pan učitel Žárník.
Zahrnovala období pradávné historie až k roku 1922. Tato kronika neexistuje v originální papírové verzi, ale
její opis ze soukromého zdroje byl digitalizován a je ve vlastnictví obce.
Druhou knihu psal pan Václav Mansfeld od roku 1922 do roku 1938. Do stejné knihy psal i pan Pavel Bém od
roku 1939 až do roku 1945. Bohužel se tato kniha po roce 1989 ztratila. Možná nezmizela záměrně, jen někde
zůstala zapomenuta. Pokud ji někdo při úklidu objevíte, přineste ji přímo mně. Je škoda bát se minulosti.
Třetí knihu psal pan František Volf (1946–1966) a pokračoval i ve čtvrté kronice až do roku 1970. Jeho štafetu
převzal od roku 1971 do roku 1976 pan Jan Zvěřina. Pátou kroniku (1982–2004) a šestou kroniku (2004–2015)
jsem napsala já.
Ke kterému datu se váže první zápis v obecní kronice a co je v něm napsáno?
Přímý a rozsáhlý zápis kronikáře Žárníka pojednává o první světové válce a jejích dopadech na osudy
obyvatel Kosořic. Nejzajímavějšími pasážemi jsou zážitky účastníků války a jeden velmi dojemný dopis,
který psal syn své matce přímo z bojiště. Loučí se s ní, protože tuší, že hrůzy války nepřežije.
Je možné nahlédnout do obecní kroniky a případně pořídit fotokopii určitých pasáží?
Do kronik se dá nahlédnout v místě jejich uložení a tím je obecní úřad v Kosořicích. Protože z kronik se čte i na
veřejnosti, myslím, že nic nebrání pořizování fotokopií – třeba pro studijní účely.
Radka Vesecká
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INFORMACE O VÝSTAVBĚ TLAKOVÉ KANALIZACE A ČOV
V OBCI KOSOŘICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi shrnout nejdůležitější body z jednání s občany o výstavbě tlakové kanalizace a ČOV v naší obci.
Jednání proběhlo 26. 9. 2016 na sále Obecního domu za účasti představitelů obce, zástupců Odboru životního
prostředí Magistrátu Mladá Boleslav, jednatele a stavbyvedoucího firmy VPK Suchý, která vyhrála výběrové
řízení na zhotovitele a zástupce firmy AQspol, dodavatele čerpadel do čerpacích stanic.
Na začátku jednání byli občané seznámeni s průběhem projekční a dotační fáze, které probíhaly od roku 2006
až do současnosti. Celkové náklady na kompletní stavbu jsou 47 690 000 Kč. Na celou akci se podařilo získat
dotaci z MZe - v rámci programu 129 250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací”ve výši 32 191 000 Kč, přičemž 14 000 000 Kč je nutno vyčerpat v letošním roce.
Vzhledem k tomu, že je částka nepřevoditelná do dalšího roku, bylo nutné zahájit stavební práce co
nejdříve.
Ing. Jan Jihlavec, vedoucí odboru ŽP a jeho kolegyně Ing. Kristýna Novotná z oddělení vodního hospodářství
objasnili zákonné požadavky na vypouštění odpadních vod. Mezi nejdůležitější závěry patří informace o tom,
že není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, a že v
okamžiku zahájení provozu kanalizace mohou společně s Českou inspekcí životního prostředí provádět
kontroly, jakým způsobem jsou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí likvidovány.
Projekt se sestává z čistírny odpadních
vod (ČOV), která bude vybudována za
hasičským hřištěm. Kanalizační tlaková
síť začíná v čerpacích šachtách
umístěných na pozemcích občanů v
blízkosti stávajících jímek a končí
napojením na ČOV. Umístění šachet bylo
s každým majitelem nemovitosti
prodiskutováno v rámci projektu pro
stavební povolení. Čerpací šachty budou
napojeny na el. energii z veřejného
elektrorozvodu (tj. nejsou napojeny na
rozvod el. energie z nemovitosti!). U
čerpací šachty bude umístěn venkovní
rozvaděč, který bude zajišťovat el. jištění čerpací šachty a signalizaci provozního stavu. Přípojka z
veřejného pozemku a čerpací šachta je majetkem obce, z toho důvodu bude nutno podepsat smlouvu o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ke každé přípojce.
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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 08:00 - 18:00
So
08:00 - 15:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 15:00
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Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2016
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Červenec
Hana Pavlíčková
Miroslav Šturma
Věra Štecherová

60 let
65 let
65 let

Srpen
Dana Čvančarová

65 let

Září
Ladislav Horák
Květoslava Klímová
Jaroslava Kovaříková
Vanda Kalinová

84
81
70
75

let
let¨
let
let

Kulturní akce
5. 11. 2016
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
(KOSA)
sál obecního domu
26. 11. 2016
Rozsvěcení vánočního
stromečku
(u kapličky)

Investor stavby – obec Kosořice hradí u každé nemovitosti materiál i
práce spojené s kompletně vybavenou čerpací stanicí, výtlak z
čerpací stanice – tj. potrubí od čerpadla do veřejné tlakové
kanalizace. Vlastník
nemovitosti hradí přepojení potrubí
přivádějící splašky do čerpací jímky (ležaté svody vnitřní
kanalizace přepojené ze stávající žumpy do čerpací jímky).V
současné době řeší zastupitelstvo obce výběr dodavatele na
zajištění úvěru pro financování této akce (cca 10 mil. Kč) a výběr
provozovatele tlakové kanalizace a ČOV. Veškeré podmínky provozu
a výše stočného se bude odvíjet od vítěze koncesního řízení.
V první fázi výstavby budou během měsíce října vybudovány hlavní
tlakové řady podél komunikací III. třídy. Za hranice pozemků budou
prozatím vytaženy potrubí a napájecí kabel. Stavební práce
započaly 28. 9. 2016 podél hlavní silnice směrem na Rejšice. Od 10.
10. 2016 práce pokračují ve směru na Charvátce a od 17. 10. 2016
se bude pokračovat od zastávek autobusů směr Voděrady.
Každý vlastník nemovitosti by měl být stavební firmou kontaktován
a bude mu sdělen termín realizace jeho přípojky, případně omezení
ve vjezdu k nemovitosti. Stavební firma potřebuje od každého
vlastníka sdělit směr nátoku přepojené domovní části kanalizace a
hloubku jeho uložení. Podle toho bude následně uložena čerpací
šachta.
Po dokončení ČOV bude spuštěn zkušební provoz celého systému. V
tomto okamžiku bude umožněno přepojení domovních
kanalizačních přípojek do čerpacích šachet. Předpokládaný termín
zahájení zkušebního provozu je květen 2017.
Projekt pro provedení stavby je v tištěné podobě k dispozici k
nahlédnutí v době úředních hodin Obecního úřadu.
V případě jakýchkoliv problémů během výstavby prosím
kontaktujte stavbyvedoucího firmy VPK Suchý pana
Petra Zahradníčka - tel. 733 576 953.
Tomáš Poslt

Stavba čistírny odpadních vod

SDH KOSOŘICE
Léto bylo pro hasiče jako vždy velmi pestré. Muži se věnovali zázemí hasičského sportovního areálu. Jak si
mnozí mohli všimnout, přibyla zpevněná plocha okolo buněk, které se již pyšní novým nátěrem a znakem
našeho sboru. Za pomoci obce byla na hřiště pořízena garáž, která bude sloužit jako skladový prostor pro
sportovní náčiní.
Něžné pohlaví nezahálelo a během léta se holky pravidelně účastnily seriálu Fire Night Cup (seriál nočních
soutěží), kam jim naši muži jezdili pomáhat. V srpnu začala druhá polovina sportovní sezóny, a tak naše
družstva opět vyběhla a reprezentovala náš sbor na Boleslavském poháru.
Září je vždy pro naše hasiče velmi náročným měsícem. Nejenom že dětem začala nová sezóna hry Plamen,
zároveň sbor pořádal začátkem září 9. ročník Noční soutěže v Kosořicích a Pohár Doubravka, který je
závěrečným kolem Boleslavského poháru. Noční soutěž podpořilo velmi dobré počasí, a tak si všichni
soutěžící, celkem 17 družstev, své noční útočení velmi užili. Muži se umístili na 1. místě, takže uhájili putovní
pohár. Ženy si vybojovaly pěkný bronz. Velmi nás potěšil zájem a podpora, které se nám při soutěži dostalo od
domácích fanoušků. O týden později se celé SDH zasloužilo o pořádání velmi vydařené soutěže. Přijelo
celkem 33 družstev dospělých a 41 družstev dětí. Na domácí půdě chybělo jen štěstí, muži obsadili až 16.
místo a ženy 6.místo. Děti zabojovaly a v kategorii starších dětí obsadily 3. a 9. místo a v kategorii mladších
dětí 10. a 13. místo.
Celkové výsledky Boleslavského poháru
Muži
4. místo
Ženy
4. místo
Děti starší
2. místo
Děti mladší
17. místo
Chtěli bychom poprosit touto cestou všechny naše přátele a kamarády, aby naši sportovní plochu nevyužívali
k venčení svých mazlíčků. Dospělí i děti se rádi věnují požárnímu sportu a ne pravidelným úklidům
exkrementů! Děkujeme.
A co hasiči plánují? Již v těchto dnech sportovní družstvo mužů a žen připravuje focení kalendáře 2017, který
si budou moct všichni jejich kamarádi a fanoušci zakoupit na podporu další sezóny.
Pěkný podzim přeje
Sbor dobrovolných hasičů Kosořice

TJ SOKOL
S koncem prázdnin se o slovo přihlásila nová sezóna v amatérských fotbalových soutěžích. Do obou mužstev
dospělých přišli noví hráči. Zvláště u „B“ týmu to byla jedna z podmínek, aby bylo možné pokračovat v
soutěži. I nadále pokračuje ve své činnosti starší přípravka a nově ji doplnilo družstvo mladších žáků.
V nejvyšší okresní soutěži dospělých sbírají fotbalisté Kosořic body pozvolna a musí se zatím spokojit s pozicí
ve druhé polovině tabulky. I tak se Michal Malík drží na samé špici tabulky střelců. V předešlém zpravodaji
byla zmínka o novince v přestupním řádu. Klub využil této možnosti a do „A“ týmu přivedl v rámci tzv. volných
přestupů následující hráče: Marca Bonoma z Řepova, Martina Lochmana ze Žerčic a Jakuba Krause z Benátek
nad Jizerou. Naopak klub opustil Martin Sabol, jenž zamířil do sousedních Luštěnic.
Do „B“ mužstva se podařilo získat nové hráče. Zaregistrován byl Martin Hodboď, ze Slovenska přišel Ladislav
Szegedi a vítanou posilou je i mladý Dragomir Dragnev. Staronovými posilami jsou Milan Křivánek a Rudolf
Wágner. Rezerva vstoupila do nového ročníku se střídavými výsledky. Ani ve IV. třídě se naši střelci neztratili.
Martin Lochman, Petr Darmoš i Jiří Boháček dělají dobrou reklamu našemu klubu.
Mládežnická mužstva nadále bojují na dvou frontách. Starší přípravka navazuje na předešlou sezónu a
úspěšně kráčí od jednoho turnaje k dalšímu. Přemožitele zatím našla pouze jednou. Mezi nejpilnější střelce
patří Lukáš Stehlík a Jakub Krátký. Nově se k mini žákům přidali také mladší žáci, kteří již hrají na větším
prostoru a delší časový úsek. Děti každý víkend sbírají nové zkušenosti, čemuž zatím nasvědčují i výsledky.
Postupem času určitě navážou na úspěchy z období, kdy hráli v kategorii mini žáků.
Jan Adámek

