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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Během října si děti v naší školce s podzimní vílou zopakovaly své znalosti a vědomosti o sklízení ovoce
a zeleniny ze zahrádky a pole. Dýňové slavnosti máme pravidelně spojené se zdobením velkých
i malých dýňáků a tancem i dováděním.
V měsíci listopadu jsme se všichni přenesli do lesního království se zvířátky. Završením tohoto tématu
byl výukový program mobilního planetária „Ze života stromů“ a „Koloběh vody“. Promítání
na obrovskou kopuli ve školce bylo doprovázeno poučným příběhem berušky, světlušky a kapky vody.
Pro budoucí školáky a jejich rodiče jsme připravili 22. 11. 2017 informační a praktickou schůzku
spojenou s hrou Na školu. Pro některé děti je důležité zlepšit své chování a vystupování v kolektivu.
Poslední listopadový týden se malé děti v roli andílků a starší děti v roli hvězdiček, mrazíků, královen
a měsíčka připravovaly na vystoupení „Vánoční obloha“. To se uskutečnilo 2. prosince při rozsvěcení
vánočního stromu u kapličky v obci. Děti byly roztomilé a básničky a písničky s pohybem si užily.
Radost nám všem v Kosoškolce ještě umocnily vynikající výsledky zjištěné při kontrole České školní
inspekce. I přes rozsáhlou a neustále se zvyšující administrativu spojenou se vzděláváním dětí
a řízením školy je pro náš celý pracovní kolektiv stále na prvním místě spokojenost a pokroky dětí.
Vždyť motto naší školky zní: „Každý je jiný, ale všichni budeme šťastni.“
Všem přejeme krásné a spokojené vánoční svátky.
Jana Bartoňová

TJ SOKOL
Velmi solidně odehráli hráči kosořického "A" týmu první část sezóny, ve které nasbírali 23 bodů
a do jarních odvet budou vstupovat z páté pozice v tabulce. Loni se střelecky příliš nedařilo,
nyní se kosořičtí zařadili mezi produktivnější mužstva. Mezi střelci patří třetí pozice v okresním
přeboru Martinu Sabolovi s deseti zásahy, o šest branek se postaral Zdeněk Batala a čtyři góly vsítili
Jaroslav Macháč a Michal Malík. Bohužel na opačném pólu tabulky se momentálně nachází rezervní
tým Kosořic. Ten s jedinou výhrou přezimuje na poslední příčce. Stejná pozice patří "B" týmu
i ve střelecké produktivitě. Alespoň slabou útěchou je jedenáctá pozice Petra Darmoše mezi střelci.
Následují Martin Lochman a Petr Pára se třemi brankami.
Mladší žáci se již zaklimatizovali ve své soutěži a za první část sezóny nasbírali více bodů než za celou
loňskou sezónu. S deseti body a umístěním ve středu tabulky tak naši žáci budou vstupovat na jaře
do druhé poloviny soutěže. Lukáš Stehlík s deseti brankami zatím drží mezi střelci pátou pozici.
V dalším pořadí následují Jakub Krátký se třemi zásahy, Jan Grus, Martin Rösler a Martin Smutný
se dvěma góly.
Nově se nám přípravka rozdělila. Starší stále navazují na své výborné výsledky. Na druhé pozici ztrácí
na složené družstvo Dobrovice/Rejšice pouhé čtyři body. Dvě porážky si připsali pouze s vedoucím
týmem. V této kategorii patří Lukáši Stehlíkovi dokonce vedoucí pozice mezi střelci se 36 brankami.
I další umístění jsou pěkná. Marek Rösler se trefil sedmnáctkrát a jedenáct gólů vstřelil Radim Skokan.
Nově složené mužstvo mladší přípravky společně s Kostelním Hlavnem vévodí své skupině. Oba týmy
s třiceti body nechaly soupeře daleko za sebou. Také v této kategorii máme zatím nejlepšího střelce
skupiny. Lukáše Čermáka se 34 zásahy zatím marně nahání všichni soupeři. Patnáct branek vstřelil
Jakub Macháč, o tři branky méně Tomáš Chudárek. I zde nechybí jméno Lukáše Stehlíka za jedenáct
vstřelených gólů.
Na výborných výsledcích mají samozřejmě zásluhu i ostatní hráči. Od trenérského štábu
(Zdeněk Batala ml., Jiří Grus st., Jiří Grus ml. a Michal Malík) tak při rozlučce s první částí sezóny
dostali upomínkové předměty a nějakou tu dobrotu. Oproti dospělým se žáci nadále účastní turnajů
i během přestávky. Těšme se tak společně na jejich další mistrovské zápasy.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody. V novém roce 2018
mnoho zdraví a úspěchů.
Jan Adámek
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 9.11.2017 proběhlo v sále Obecního domu za účasti představitelů obce a zástupců
provozovatele kanalizace firmy VaK Mladá Boleslav, a.s. veřejné jednání o možnosti připojení domovní
části kanalizace na tlakové šachty. Jednání bylo oznámeno roznesením informací do každé
nemovitosti a dále vyhlášeno obecním rozhlasem. Zúčastnilo se ho přibližně 90 občanů. Starostou obce
byl na úvod představen postup a podmínky napojování. Výrobním náměstkem Ing. Stehlíkem byla
krátce představena firma VaK Mladá Boleslav a byly zdůrazněny veškeré legislativní požadavky
na likvidaci splaškových vod. Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Ing. Otta detailně seznámil přítomné
s technickými požadavky na připojení a způsob převzetí tlakových šachet do užívání.
Dále byly zodpovězeny otázky občanů týkající se konkrétních problémů.
Ve středu 29. listopadu 2017 proběhlo již 19. zasedání Zastupitelstva obce v tomto volebním
období. Byl schválen prodej části pozemku p. č. 76/14 o výměře 307 m2 s podmínkou, že kupní smlouva
bude podepsána po prokazatelném doložení prodeje sousedních pozemků p. č. 76/66 a p. č. 690
stejnému majiteli. Dále smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemek
p. č. 650/1 v k. ú. Kosořice na prodloužení vodovodní přípojky PN110. Také byla schválena zrevidovaná
zřizovací listina JSDH Kosořice a jmenování Jiřího Cermana velitelem JSDH Kosořice. Zastupitelstvo
obce bylo seznámeno s uskutečněnými rozpočtovými opatřeními a se zprávou z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kosořice za rok 2017.
Finančním výborem byl připraven návrh rozpočtu obce na rok 2018, který počítá dle schváleného
střednědobého rozpočtového výhledu s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 5 475 000 Kč.
Na začátku prosince byla také dokončena rekonstrukce kapličky. Naší snahou bylo dokončit
veškeré práce do slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Celková investice byla 376 956 Kč,
z čehož 270 900 Kč činí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z fondu Podpora obnovy a rozvoje
venkova.
Do nového roku 2018 přeji všem občanům obce zdraví a klidné žití v naší obci.
Tomáš Poslt
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz
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 - 17:00
So
08:00 - 15:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 17:00
So
08:00 - 15:00
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Společenská rubrika

SDH KOSOŘICE

KOSOŘICKÁ ZVONICE - KAPLIČKA

V uplynulých měsících roku 2017
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

V sobotu 2. 12. 2017 v předvečer první adventní neděle jsme
se sešli v hasičárně v 16 hodin, abychom se stihli včas připravit
a převléknout na rozsvěcení stromečku. Ještě před vystoupením
si holky zpívaly písničku Kalamajka mik, mik, mik, a Drago je
Kosořický zpravodaj
1/2015 že zpívají melodii Pásli ovce valaši.
stále
opravoval,
Nakonec melodii chytly. Poté nás vedoucí převedli přes přechod
ke stromečku, kde jsme se připravili na vystoupení.
Od půl páté vše začalo vystoupením dětí z mateřské školky.
Jeden kluk na nás vyplazoval jazyk a my jsme se mu začali smát.
Paní učitelky ze školky pomocí bublifuku dělaly bubliny,
zapalovaly prskavky a rodiče se svými dětmi ze školky tancovali.
Jako odměnu si děti odnášely balení Brumíků.
Konečně jsme přišli na řadu my, malí hasiči. První začal recitovat
básničku Lukáš Stehlík, po něm Jakub Krátký, následoval
Tomáš Poslt a Jan Hladký. Týnka Grusová předváděla Barborku
a po ní jsem začala hrát na flétnu skladbu Tichá noc. Následoval
příchod Mikuláše, což byl Jenda Grus, a společně
s Kačkou Macháčovou odříkali básničku. Poté se nás začal ptát
Táďa Mojžíš na čerta, kterého hrál Lukáš Smutný. Když odříkaly
básničku Klára Nikodémová a Anička Hudcová, malé holčičky
tančily na Kalamajku a Ela Pekařová, Terezie Kalinová,
Nela Vávrová, Denisa Malíková a Tereza Částková nás
doprovázely zpěvem. Lucka Beňová, Elen Krátká a Ája Šantínová
přednesly básničku a nastoupili kluci se svým scénickým
ztvárněním písně Pásli ovce valaši. Na závěr jsme popřáli krásné
a veselé Vánoce. Za odměnu jsme také dostali Brumíky.
Ještě jsme si mohli vzít ze stánku ozdobené perníčky.
Pan starosta požádal děti, aby zazvonily na zvonečky,
a stromeček se rozsvítil.

V souvislosti s letošní rekonstrukcí kapličky v Kosořicích je dobré si připomenout část její historie.
Tato stavba, která je symbolem naší obce, si to zaslouží.
V roce 1921 rozhodlo obecní zastupitelstvo Kosořic o zasazení pamětní desky se jmény padlých
spoluobčanů za 1. světové války do čelní stěny kapličky.
Pro zdar této akce byla vyhlášena finanční sbírka a jako motivace bylo sepsáno provolání k občanům
Kosořic. Tady je krátký úryvek:

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Říjen
Zdenka Batalová
Marie Piknerová
Jarmila Matalová
Pavel Rulík

78
78
77
60

let
let
let
let

Listopad
Eva Puldová
Jiří Vesecký
Václav Rulík
Věra Kredbová
Marie Rašínová
František Beneš

75
76
65
79
89
78

let
let
let
let
let
let

Prosinec
Václav Nehyba
Miloš Müller
Jiří Tomíček
Marie Klímová
Bohuslava Mánková

65
70
65
88
86

let
let
let
let
let

Kulturní akce
29. 12. 2017
Sváteční posezení na OÚ
od 16 hodin
(Svaz žen)
6. 1. 2018
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol Kosořice)
27. 1. 2018
Výroční schůze SDH Kosořice
od 14:30 hodin
(sál obecního domu)
10. 2. 2018
Sportovní ples
(sál obecního domu)
24. 3. 2018
Hasičský ples
(sál obecního domu)

Johana Kalinová

Ve schůzi obecního zastupitelstva naší obce se usneslo, by na důkaz vděčnosti a lásky k našim padlým
hrdinům ve světové válce zasazena byla pamětní deska do obecní zvonice – kapličky.
My, kteří se obrody dožili a pro kterou naši hrdinové své životy položili jsme povini vzdát dík
aspoň tím, že jejich jména na věčné časy budou zde zapsána. K úhradě desky obecní zastupitelstvo
se na vás obrací, že hojnými příspěvky na tento účel bude vybráno dostatek peněz. Nechť tedy nikdo
nepropustí sběratele ze svého obydlí bez daru.
A opravdu bylo vybráno 1 372 Kč. Největší částku 120 Kč věnovala paní Božena Baštecká a 100 Kč
paní Anna Puldová č. p. 5. Celá kaplička byla v této době dost zchátralá, a tak proběhla její oprava.
Zahrnovala práce tesařské, zednické, klempířské i kovářské. Nově umístěný železný plot stál
tehdy 1 186 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily 14 000 Kč.
Slavnostní odhalení desky se konalo 20. srpna 1922 pod záštitou obecního zastupitelstva.
Účast se odhadovala na 2 000 osob ze širokého okolí. Nechyběli hasiči, Sokol, legionáři, pěvecký spolek
Dobrovit ani kapela pana Horálka. Kromě projevů starosty Mansfelda a řídícího učitele Borovce
z Jabkenic se konal koncert na zahradě Antonína Sedláčka a taneční veselice v obou hostincích,
tedy u paní Machové a pana Puldy.
Je dobře, že i současné obecní zastupitelstvo a jeho prostřednictvím občané Kosořic nezapomínají
na historii, která utvářela osudy nás všech. Kaplička tak zůstane zachována v obnovené kráse na další
dlouhé roky.
Marcela Kunová

SVAZ ŽEN
Podzimní období jsme zahájily 6. října oslavou Dne seniorů na sále obecního domu. Hlavní program
nám již tradičně zajistila svým vystoupením místní mateřská školka. Dále byla na programu
prezentace pana Jakubce o Mexiku. O životě lidí a o rostlinách, převážně kaktusech. Upekly jsme
pro přítomné perníčky v podobě srdíčka. Ke kávičce malou sladkost a chlebíček. O tom, že se akce
vydařila, svědčil plný sál přítomných. V říjnu jsme si udělaly brigádu na zvelebení obce. Upravily jsme
nově vysázené růže před obecním domem. Vyplely jsme záhon růžiček v parku u kapličky, okopaly
okrasné keře před prodejnou Coop, na otočce a v lesoparku. Vyčistily jsme prosklené výplně čekárny
na autobusové zastávce.
Od září se pravidelně scházíme v knihovně obecního domu a věnujeme se různým kreativním
činnostem. Na Dušičky jsme si vyrobily vázané věnečky a dušičkové výzdoby. Před začátkem adventu
pak adventní věnce a vánoční ozdůbky. Začátkem prosince jsme absolvovaly celodenní seminář
v Kosmonosech pořádaný ORŽ. Hlavním programem byly přednášky o mezilidských vztazích
a o používání přírodních bylinek. Na rozsvěcení vánočního stromu v obci jsme napekly a ozdobily
oblíbené perníčky a další vánoční slané a sladké pečivo.
V nastávajícím čase vánočním přejeme všem občanům krásné a pohodové prožití Vánoc a pevné zdraví
v novém roce.
Rada žen

