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Od letošního roku pořádáme každý měsíc tvoření pro dospělé. Probíhá to obdobně jako s dětmi. Společně
zkoušíme různé techniky tvoření. Vyrobily jsme si vánoční dekorace – andělky ze špalků, vyzkoušely jsme si
šití košíčků ze starých džín, připravily si velikonoční dekorace a naposledy jsme pracovaly s fimem.
Přes prázdniny máme pauzu a pokračujeme zase v září. Pokud máte zájem zúčastnit se našeho tvoření
(dětského nebo dospělého), kontaktujte mě na telefonu 775 584 845. Přeji Vám krásné letní dny.

KOSOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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SLOVO STAROSTY

Veronika Boháčková

KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Školní rok se blíží ke konci a děti mají za sebou mnoho zážitků z různých akcí.
V dubnu v naší školce proběhlo vyšetření zraku dětí speciálním přístrojem v rámci projektu ZPŠ „Vidí vaše
dítě správně?“ pod záštitou pražské kliniky Dr. Očko – pro klienty ZPŠ zdarma. Již v předškolním věku dítěte
lze odhalit některé oční vady. Například tupozrakost, která se dá pouze do 7 let věku dítěte zcela odstranit.
Proto včasná kontrola dokáže mnoho.
Při vystoupení kouzelníka, který nás ve školce navštívil, měly děti opravdu pusy dokořán, nadšení bylo
obrovské.
Během výtvarné dílny naši šikovní výtvarníci veselými obrázky ozdobili bavlněné tašky, kterými k svátku
potěšili své maminky. Oslava tohoto svátku v obecním domě se nesla v duchu cestování dopravními
prostředky. Vystoupení jsme zopakovali i babičkám a dědečkům v Domově seniorů v Mladé Boleslavi. Sklidili
jsme ohromný úspěch. Akci jsme spojili s návštěvou výstavy koček. Za tuto netradiční nabídku děkujeme paní
Plíštilové.
Své dopravní znalosti si děti ověřily při výukovém programu Městské policie MB „Bezpečně v dopravě“ v
Dobrovických muzeích.
Z nového mladoboleslavského bazénu si všichni plavci přivezli mokré vysvědčení, jako odměnu za
obdivuhodné výkony a pokroky v plaveckých dovednostech.
10. června se z dětí stali malí architekti. Prostřednictvím projektu Nadace Proměny „Poznej a navrhni svou
zahradu“ děti poznávaly se zvířátky (z příběhu Jiřího Trnky) netradičně prostory školní zahrady a také si
vytvořily své vlastní zahrádky.
Další velmi zajímavé dopoledne děti strávily se psy při jejich výcviku. Za zprostředkování této akce
děkujeme paní P. Vávrové.
Při pirátském týdnu si děti společně vyráběly pirátskou loď, vlajku, karty, truhlu na poklad i mapy ostrovů.
Vyvrcholením všeho byla plavba malých pirátů i jejich rodičů po ostrovech se zakončením na fotbalovém
hřišti. Jelikož sportovci zvolili stejný termín pro své zakončení sezóny, tak jsme akce propojili. Po parném
počasí stateční piráti spali celou noc až do ranních hodin, kdy po probuzení nastala polštářová bitva.
Koncem června jsme zakončili zájmové kroužky: angličtinu a výuku hry na zobcovou flétnu.
Děti dostaly vysvědčení a odměny.
Letošní školní rok do základních škol odchází pouze 5 školáčků: Holíková Karolína, Hudcová Anna Maria,
Mráček Daniel, Nikodém Ondřej, Pavlíčková Monika.
Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole a všem dětem krásné prázdniny.
Jana Bartoňová

Vážení spoluobčané,
v uplynulém období proběhla dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce. První proběhlo dne 4. května 2016 a
nejdůležitějším bodem bylo schválení dodavatele na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Kosořice“. V souladu
se závěry hodnotící komise byl schválen výběr nejvhodnější nabídky uchazeče "Společnost VPK SuchýTREPART - Kosořice", vedoucí společník VPK Suchý s.r.o. S vedením této firmy proběhlo první setkání, na
kterém byly prozatím nastíněny nutné body k dořešení před započetím výstavby. Především se jednalo o
dodání podkladů požadovaných MZe k vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto se podařilo na konci
měsíce června. Předpokladem je, že během prázdnin bude dořešena otázka dotace a úvěru na tuto stavbu a
během měsíce září 2016 začnou první stavební práce. Více informací bude sděleno na schůzce s občany, která
bude svolána pravděpodobně během měsíce srpna nebo na začátku září.
Na tomto zasedání bylo dále schváleno zadání projekčních a inženýrských prací firmě PSDS s.r.o., na akci
„Chodníky Kosořice – 3 etapy“. Záměrem je mít připravenou veškerou dokumentaci na chodníky směrem na
Rejšice, Charvátce a Voděrady během výstavby kanalizace.
Na dalším zasedání, které proběhlo dne 15. června 2016 byl mimo jiné schválen výběr TDI a BOZP na výše
zmiňovanou stavbu kanalizace, Závěrečný účet obce Kosořice za rok 2015, Účetní závěrka za rok 2015 a
nákup techniky na úklid sněhu.
Všem občanům přeji příjemné prožití prázdninového období.
Tomáš Poslt

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Žádáme všechny spoluobčany, aby si po svých psech uklízeli jejich exkrementy. Hlavně v
parku u kapličky a lesoparku, kde si hrají děti. Samozřejmě ani travnaté pásy podél
chodníků, nejsou určeny pro vykonání potřeby vašich mazlíčků. Ale když už se to stane, je
na majiteli psa, aby místo uvedl do pořádku!!!
Stejně tak žádáme občany, aby zabránili volnému pobíhání psů po obci.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Kosořice bude hlášení rozhlasem také posíláno do
emailových schránek občanů. Ten kdo má zájem o tuto službu se může obrátit na hospodářku
OÚ nebo zaslat kontakt na email obce (ou@kosorice.cz).

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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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.
Duben
Anna Bergrová
Zdeňka Loudová
Jaroslava Pažoutová
Květuše Povolná
Josef Pulda
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Květen
Jindřiška Briestenská
Jaroslava Koštejnová
Josef Kudibal
Jiřina Lankašová
Zlata Malíková
Božena Šulcová
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Kulturní akce
3.9.2016
Noční soutěž v požárních
útocích
(hřiště SDH Kosořice)

Sezóna pro obě mužstva dospělých se vyvíjela zcela opačně než před
rokem. "A" tým do jarních odvet startoval s dvaceti body na kontě. V
průběhu druhé části sezóny však hráči nasbírali pouhých deset bodů.
Vinou užšího kádru a častých absencí skončily Kosořice s třiceti body
na devátém místě. V konkurenci střelců okresního přeboru se jistě
neztratil Michal Malík, který se 14 vstřelenými brankami obsadil
sedmou pozici. Dále je Jiří Grus s osmi zásahy, na pomyslné třetí
pozici se čtyřmi góly skončili Konečný, Niklfeld a Tříska.
Také rezerva se potýkala s nízkým počtem hráčů a to se projevilo i na
jarním přísunu bodů. Jen třináct bodů si "B" tým připsal během
deseti zápasů. Nabízela se tedy otázka, zda "B" tým složí mužstvo i
pro další sezónu. Nakonec se to podařilo a můžeme se těšit na
pokračování dvou dospělých mužstev. Hráči "B" mužstva zakončili
sezónu na páté pozici a získali 35 bodů. Naopak potěšující je
zhlédnutí tabulky střelců, kde má "B" tým hned dvojí zastoupení.
Petr Darmoš a Jiří Boháček shodně nastříleli třináct branek.
Laťku hodně vysoko zatím drží oba mládežnické týmy. Svou
výkonnost si žáci udrželi po celé jaro, o čemž jste se mohli sami
přesvědčit při domácím turnaji. Za mladší přípravku se střelecky
nejvíce dařilo Marku Röslerovi s 31 brankami a ve statistikách skončil
druhý. Lukáš Stehlík si připsal 24 branek a Radim Skokan 17 zásahů.
Starším mini žákům se vedlo i po podzimním postupu. Nejvíce
branek vstřelil Martin Rösler, a to dvanáct. Následují Jakub Krátký a
Jáchym Kořínek s devíti zásahy a Jan Grus s osmi brankami.
Nový přestupní řád vydaný Fotbalovou asociací ČR bude mít dopad i
na nejnižší soutěže. Největší novinkou je bezesporu zrušení
hostování u neprofesionálních hráčů, nyní je možné změnit klub
pouze přestupem. V určeném období je však možné provést i tzv.
"technický přestup", kdy je mateřský klub povinen hráče uvolnit za
cenu uvedenou ve zmiňovaném řádu.
Jan Adámek

5.9.2016
Posvícení „Zlatá“
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
10.9.2016
Závěrečné kolo Boleslavského
poháru
(hřiště SDH Kosořice)

SDH KOSOŘICE
Již tradiční pálení čarodějnic v Kosořicích měli pod patronátem opět
hasiči. Průvod masek vyšel v podvečer od hasičské zbrojnice směrem
ke hřišti, kde již hořela hromada větví a jiných prořezů ze zahrad.
Nad tím vším se tyčila čarodějnice, která však brzy vzlétla. Děti si
mohly v doprovodném programu vyzkoušet svoje dovednosti. U každé
soutěže dostaly malou sladkost a na konci pití a buřt, který si
společně s rodiči opekly. Ohniště bedlivě střežili naši dobrovolní
hasiči.
Náš jarní víkendový pobyt v Drhlenách jsme bohužel museli odříci,
jelikož se změnil majitel areálu TJ Sokola Drhleny, který nám nebyl
ochoten poskytnout středisko za obdobných podmínek, za jakých
jsme tam jezdili v minulých letech. Jako náhradní alternativu jsme
zvolili v půli května stanování na hasičském hřišti v Kosořicích. Počasí
nám moc nepřálo, ale i tak si děti užily stopovanou, letní kino i výlet
do muzea lihu v Dobrovici. V neděli si také samy s malou pomocí
dospělých uvařily buřtguláš.

V květnu se na našem hřišti pořádala okrsková soutěž v požárních útocích, letos spojená s výročím 130 let
založení sboru. Zpestřením byla ukázka cvičeného policejního psa při zneškodnění zločince. Této role se rády
zhostily děti, které po navlečení speciálního rukávu odolávaly ataku psa. Začátkem června u nás Okresní
sdružení hasičů Mladé Boleslavi pořádalo I. kolo postupové soutěže v požárním sportu v kategorii muži, ženy,
dorostenci a dorostenky. Soutěžilo se v běhu na 100 m, štafetě 4x100 m a požárních útocích. Hned následující
den proběhl dětský den, letos na téma „U nás na zahradě“. Děti na stanovištích plnily úkoly s myškou,
včelkou, krtkem a dalšími zvířátky. Na závěr vypustili hasiči na plochu hřiště mýdlovou
pěnu, do které se všechny děti s radostí vrhly.
Skončil školní rok a s ním i hra PLAMEN. I přes velkou konkurenci se nám dařilo a z celkových výsledků malých
hasičů máme velkou radost. Mladší děti obsadily 3. místo a starší 4. místo.
Denisa Mojžíšová Pýchová

SVAZ ŽEN
6. května jsme již tradičně uspořádaly posezení ke „Dni matek“. Upekly jsme ze 4 kg malé koláčky na
pohoštění ke kávičce. K hojné účasti na této akci přispěly naše nejmenší děti z místní mateřské školky. Na
jejich vystoupení přišli nejen maminky a tatínkové, ale i babičky a tetičky. Program nazvaný „Cestujeme
dopravním prostředkem na výlet s maminkami“ byl opravdu perlou posezení. Při kávě jsme dále zhlédli
promítání celoročních akcí našich hasičů.
11. května jsme se zúčastnily celorepublikové akce „Liga proti rakovině“. Prodejem kvítku měsíčku
lékařského jsme přispěly na tuto akci částkou 2 600 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli na tuto akci.
Letos se sbírka LPR konala již po dvacáté. Poprvé se konala 14. května 1997. S původně irskou inspirací k této
akci přišel zakladatel LPR prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier CSc. Další podněty už byly ryze domácí. Symbolem
sbírky se stal žlutý kvítek měsíčku lékařského. Rozdáváním letáku vždy zaměřeného na boj s rakovinou se
sbírka stala i největší preventivní akcí v republice. V roce 1997 bylo k dispozici pouze 30 000 kvítků, letos jich
bylo 900 000. Kvítky nabízelo 13 000 dobrovolníků v 1 100 lokalitách v republice. I nás hřeje pocit z toho, že
jsme pomohly dobré věci.
Na konci května jsme upravily místní zeleň u kapličky, v parku, u prodejny COOP, na otočce a v lesoparku. S
příchodem
teplých dnů1/2015
přejeme všem spoluobčanům krásné prožití letního období a příjemnou dovolenou.
Kosořický zpravodaj
Rada žen

klubKo Kosořice
Dovolte mi Vás informovat o nově vznikajícím spolku, který
ponese název klubKo Kosořice, z.s. Chceme zde spojit všechny
aktivity v obci, které nezahrnují dosud fungující spolky.
Prozatím tvořivou dílnu a cvičení pro děti a dospělé.
Cvičení pro děti probíhá každé druhé úterý na sále obecního
úřadu a je rozděleno do dvou věkových kategorií. Zaměřuje se
na pohybové aktivity zábavnou formou. Více informací se
dozvíte přímo u lektorky Martiny Hruškové (tel: 608 618 196),
která zároveň vede i cvičení pro dospělé.
Kroužek Tvořivá dílna běží už více než rok, každé druhé úterý
na sále obecního úřadu. Děti si postupně zkouší různé techniky
ručních prací. Ráda bych Vám přiblížila, co konkrétně na
Poslední setkání před prázdninami.
našich setkáních vyrábíme. V letošním roce jsme se například
Piknik, kreslení a hry
rozhodly seznámit děvčata více s šitím. Tak vznikly kuchyňské
zástěrky, které si dívky vystříhaly, zkusily částečně ušít a na závěr je krásně pomalovaly a dozdobily knoflíky.
Také jsme si vyzkoušely práci s filcem, ze vzniklých kytiček jsme vyrobily jarní zápichy do oken a dozdobily
čelenky do vlasů. Naučily jsme se vyrobit bambulky z vlny a vyrobily si lapače snů. Při našem posledním
setkání jsme recyklovaly staré džíny. Z nohavic vznikly krásné kabelky, které si švadlenky tentokrát už celé
ušily samy pomocí šicího stroje. Pomohly jsme pouze s šitím popruhu.... pokračování na str. 4

