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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 15. 11. 2014 proběhlo tradiční vítání nových občánků Kosořic. Slavnostní událost se konala v nově
zrekonstruovaném sále obecního domu. Vítání svým pásmem písniček a básniček zpestřily děti z mateřské
školky. Přejeme všem dětem šťastný a radostný život v naší obci.
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SLOVO STAROSTY

Matyáš Částka

Vanesa Plíštilová

Kristýnka Marešová

Vážení spoluobčané,
jménem nově zvoleného Zastupitelstva obce Kosořice bych vám chtěl poděkovat za Vaši účast ve volbách do
zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10. - 11. října 2014 a za hlasy, které jste jednotlivým kandidátům
odevzdali. Mandát, který jste nám svým rozhodnutím dali, se budeme snažit nezklamat a dále pokračovat v
nastaveném směru rozvoje naší obce.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva proběhlo dne 5. listopadu 2014 a výsledkem tohoto
zasedání bylo zvolení starosty a místostarosty, všech předsedů a členů jednotlivých výborů a schválení dalších
bodů, které vyžaduje zákon o obcích. Prvním úkolem byla příprava rozpočtu obce na rok 2015, tím pádem i
rozhodnutí o akcích a investicích, které se budou v následujícím roce realizovat.
Velice důležitým bodem bylo rozhodnutí o osudu přislíbené dotace na tlakovou kanalizaci a ČOV. Vzhledem ke
všem skutečnostem, které se postupně během administrace této akce objevovaly, rozhodlo zastupitelstvo o
zrušení výběrového řízení, a tím i de facto o možnost čerpat tuto dotaci. Pokud máme spravovat naši obec a
nevystavovat ji zbytečným rizikům, bylo toto rozhodnutí jediné správné. Termín dokončení požadován ze
strany SFŽP, navýšení ceny za dílo o 15 mil. Kč během výběru dodavatele byly hlavními důvody tohoto
rozhodnutí. Již nyní je jasné, že budou v novém programovém období OPŽP vyhlášeny nové výzvy pro podání
žádostí, které zcela jistě nepropásneme.
Jménem svým, všech ostatních zastupitelů a jménem Obecního úřadu bych chtěl poděkovat všem, kteří se
jakkoliv podíleli na chodu obce a na pořádání všech společenských akcí. Přeji Vám klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2015.
Tomáš Poslt
starosta obce

MŠ KOSOŘICE
Max Koch

Petr Darmoš

Nikolka Boháčková

V novém školním roce přivítali děti Čmelda s Brumdou a ostatními kamarády. Jak si celý rok od podzimu do léta
děti ve školce hrají a zpívají, předvedli seniorům při oslavě jejich svátku – v novém obecním sále.
Loňské uspávání broučků jsme pro velký úspěch zopakovali. Broučky, které si děti samy vyrobily, odnesly k
tetičce Králové do obřího košíku k zimnímu spánku. Ve školce by broučci moc klidu ke spánku neměli.
Dýňové slavnosti jsme završili diskotékou dýňáčků se soutěžemi. Lesní skřítci děti seznámili s některými druhy
stromů a zvířátek v lese. Předškoláci přivítali nové malé občánky ukolébavkou.
Koncem listopadu proběhla schůzka rodičů a předškolních dětí na téma Škola –příprava k zápisu do ZŠ .
V sobotu před 1. adventní nedělí se dětem podařilo rozsvítit vánoční strom v obci u kapličky. Děti v písničkách a
básničkách představily adventní čas. Procházely od Barborek k Mikuláši, od andělů k čertíkům. S betlémskou
hvězdou a andílky ohlásily narození děťátka v Betlémě na seně. Tři králové průvodem vánoční čas uzavřeli.
Čertí školka se nám naplnila malými čertíky, za kterými přišel kamarád čert s Mikulášem a andělem.
Hurá, Ježíšek s dárečky do školky přiletěl – asi neviděl naše zlobítka. Ještě chvilka zastavení a posezení u
vánočních koled, zdobení perníčků a je tu Štědrý den.
Veselé Vánoce, štěstí a zdraví ať nás všechny provází, v roce, co právě přichází.
Jana Bartoňová
OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz
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Jan Doleček
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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 - 12:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 12:00
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DIVADELNÍ SPOLEK KOSA

Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2014
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Září
Ladislav Horák
Alena Pekařová
Květoslava Klímová
Říjen
Miroslav Malík
Zdenka Batalová
Jiří Cerman
Jan Kuna
Marie Piknerová
Listopad
Věra Kredbová
František Šulc
Marie Rašínová
František Beneš
Marie Šturmová
Prosinec
Karel Povolný
Marie Klímová
Bohuslava Mánková

82 let
60 let
79 let
65
75
65
60
75
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let
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76
98
86
75
91

let
let
let
let
let

65 let
85 let
83 let

Kulturní akce
27. 12. 2014
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)
10. 1. 2015
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol)
10. 1. 2015
Výroční schůze SDH Kosořice
(hasičská zbrojnice)
24. 1. 2015
Dívčí válka, KOSA
(sál obecního domu)
14. 2. 2015
Sportovní ples
(sál obecního domu)
6. 3. 2015
Hasičský ples
(sál obecního domu)

V Kosořicích se hrálo divadlo. Nepřijel žádný soubor se zájezdovým
představením. Nově vzniklý spolek KOSA – Kosořický ochotnický
spolek amatérů totiž nacvičil hru Dívčí válka. Když se objevily
pozvánky na premiéru s termínem dne 4. října v 16 hodin, mnozí lidé
netušili, co je čeká. Velkou chybu učinili ti, kteří na představení
nepřišli. Všichni herci svým výkonem nasadili vysokou laťku všem
ochotnickým souborům v okolí. Dobře zvládli text, jejich herecký
projev vždy odpovídal dané roli. Protože se jednalo o humorný
pohled na české dějiny, ozýval se ze sálu smích. Velice nápaditě byla
ztvárněna scéna s kulisami a rekvizitami. Nadsázka zůstala v rovině
vkusu. Přemysl v podání Petra Kejly s ironickým úsměvem byl za
státníka. Josef Pospíšil bravurně zvládnutými příslovími a pořekadly
předčil tetu Kateřinu ze Saturnina. Liboru Mojžíšovi coby cudnému
Ctiradovi jsme vážně věřili, že nemyslí na to, na co myslí Šárka v
podání Marcely Sabolové. Kněžna Kazi ztvárněná Denisou
Mojžíšovou – Pýchovou dokázala použít všechny ženské zbraně k
dosažení svých cílů. Bivoj sice ostatní přečníval o kančí hlavu, ale
doma byl hodně tvárný. Obtížná dvojrole sedla se vším všudy Liboru
Boháčkovi. Jeho příchod na scénu rozesmál i zasmušilého diváka.
Vývoj způsobu pohřbívání pomohla vymyslet Michaela Šoltýsová v
roli Rakve.
Hlavní postavou v pověsti o dívčí válce je Vlasta. Byla jí i v tomto
představení. Martina Pavlíková nenechala svým perfektním
výkonem nikoho na pochybách, že ona je tou nejlepší velitelkou žen.
Žen, které sice chtějí vládnout, ale toho mužskýho fakt chtějí.
Dlouhotrvající potlesk po skončení představení byl nefalšovaný a
upřímný. Herci si ho zasloužili.
Marcela Kunová

TJ SOKOL
Hráči „A“ týmu vstoupili do nové sezóny s trenérem Ladislavem
Hájkem. Přes počáteční nezdary se kosořičtí dočkali prvního
vítězství v šestém kole. Druhá polovina podzimní části sezóny se
však výsledkově vydařila daleko lépe. Z osmnácti nasbíraných bodů
získali naši hráči hned 13 v následujících sedmi kolech. Trenéra
může těšit zlepšený přísun bodů ve druhé polovině podzimu i
prozatím druhá nejúspěšnější obrana v okresním přeboru. Kosořičtí
za třináct kol inkasovali pouhých šestnáct branek. Stejný počet gólů
také vstřelili, nejúspěšnějším byl Jaroslav Macháč se šesti zásahy.
První tým zakončil podzim na sedmém místě s osmnácti body.
V podobném duchu odstartovali nový ročník také hráči kosořické
rezervy. I když se Petr Darmoš ve střelecké statistice přehoupl do
dvouciferného čísla, jeho jedenáct branek a šestnáct od dalších
hráčů stačilo pouze na dvě vítězství, a to s rezervami Chotětova a
Luštěnic. Hráči „B“ mužstva tak budou mít na jaře co vylepšovat,
zejména defenzivní činnost. Ta kosořická patří k třetí nejhorší v
soutěži. V tabulce přezimují na dvanácté pozici s deseti body.
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Naše nejmladší družstvo ukončilo další část soutěže. Po přesunu k lepším týmům se našim žákům příliš
nedařilo. Z dvanácti mistrovských utkání získali pouhé dva body po dvou remízách se Skalskem.
Nejúspěšnějším střelcem byl na podzim Jan Grus se čtyřmi zásahy. Jednu branku vstřelil Jan Bartoň.
Podruhé v letošním roce měli občané možnost vychutnat si zážitky z cest Františka Beneše. Ve svém vyprávění
se posouvá stále více na východ. Na konci listopadu nás pokračování zavedlo do Ruska, konkrétně na poloostrov
Kamčatka, odkud bude vyprávění pokračovat zpět blíže k domovu.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody. V novém roce 2015 mnoho
zdraví a úspěchů.
Jan Adámek

SDH KOSOŘICE
Během podzimu začala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na její financování obdržela
obec Kosořice dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
ve výši 400 294 Kč. Tato dotace je určena pouze na materiální část, práce musí naši
hasiči udělat svépomocí. Prozatím byla provedena rekonstrukce elektroinstalace,
instalace plynového kotle a radiátorů. Po Novém roce bude pokračovat výměna okna,
dveří a garážových vrat. Závěrečné práce budou spočívat v nátěru podlah a zateplení
hasičské zbrojnice.
S přibývajícím materiálním zabezpečením nastala potřeba dalších skladovacích
prostor. S tímto problémem nám pomohla firma ATI - system, od které jsme
sponzorským darem dostali mobilní buňky, které budou sloužit jako zázemí pro místní
dobrovolné hasiče. Přes zimu vlastními silami naši šikovní hasiči provedou zastřešení.
Jako každý rok si mladí hasiči připravili na rozsvěcení stromečku kulturní program. Letos předvedli
zhudebněnou pohádku od Zdeňka Svěráka Dvanáct měsíčků. Odměnou jim byl velký potlesk a samozřejmě
balíček plný sladkostí. Nesmíme zapomenout na organizační zabezpečení této akce, které jako každý rok
zajistili naši hasiči. Purpura na plotně sice nebyla, ale svařák a griotka příjemně zahřály.
Klidné Vánoce a mnoho radosti v novém roce přejí členové SDH Kosořice.
Denisa Mojžíšová Pýchová

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Na sklonku léta jsme si udělaly výlet do termálních lázní v Chrastavě u Liberce. Užily jsme si relaxační den v
sauně, parní sauně, vířivce a v bazénu s mořskou slanou vodou. Relaxovaly jsme v termálním bazénu s
teplotou vody 32,5°C. Protože bylo ještě krásné počasí, odpočívaly jsme na lehátkách u přírodního bazénu
venku. Bylo možné též využít masáží ve speciálních masážních vlnách.
S přicházejícím podzimem jsme připravily na zazimování místní zeleň v parčíku u autobusové zastávky, u
kapličky, u prodejny COOP, otočky a lesoparku. Tradičně již slavíme „Den seniorů“. Letos 4. října probíhala
tato akce v nově zrekonstruovaném obecním domě. Jelikož to byla první akce na sále, úvodní zahajovací
slovo měli starosta a místostarosta obce. Podali informaci o probíhající rekonstrukci a výhled dostavby
obecního domu. V programu pokračovaly děti místní MŠ. Po malém občerstvení měl premiéru místní
divadelní spolek „KOSA“ s komedií „Dívčí válka“ od Františka Ringo Čecha. Toto vystoupení zhlédlo s velkým
nadšením na sto padesát diváků. Závěrečný aplaus neměl konce a my opravdu děkujeme těmto nadšencům
za krásný zážitek. V současné době se scházíme v knihovně obecního domu každý pátek a věnujeme se
rukodělným aktivitám (výroba věnečků na Dušičky, výzdoba na vánoční období). Také jsme upekly perníčky
na rozsvěcení vánočního stromu.
Zahájily jsme „Cvičení pro zdravý pohyb“ – každý pátek od 15 hodin na sále obecního domu.
Na závěr roku 27. prosince 2014 připravujeme posezení při kávě, kde zhodnotíme naše celoroční aktivity a
navrhneme si činnost pro rok nastávající.
Přejeme všem našim členkám a občanům obce krásné a pohodové Vánoce a hlavně zdravíčko pro rok 2015.
ČSŽ Kosořice

