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OKÉNKO DO HISTORIE - 2. díl
Hostince v Kosořicích č. p. 45
Další hostinec v Kosořicích byl postaven asi roku 1887. Bohužel se doposud nepodařilo zjistit,
kdo ho postavil. Hostinec byl vybaven sálem pro pořádání tanečních zábav, plesů i pro spolkovou
činnost. Prvním hostinským byl Jan Horáček z Ledec spolu s manželkou Annou. Po něm převzal
hostinskou živnost Jan Heřmanský ze Semčic s manželkou Barborou, sestrou Anny Horáčkové. V roce
1910 žili v hostinci a provozovali ho Jan Moucha z Bratronic s manželkou Filomenou. Od nich odkoupil
hostinec v roce 1912 Jan Pulda z č. p. 5 a jeho manželka Anna roz. Sedláčková z č. p. 2. Ti vlastnili
hostinec nazvaný Restaurace u Puldů až do 50. let minulého století, kdy hostinec převzala Jednota.
Puldovi společně v hostinci pracovali až do smrti Jana Puldy v roce 1956. Paní Anna Puldová ještě dále
v hostinci bydlela a pracovala až do roku 1965. Pak koupila dům č. p. 109 a odstěhovala se. Po jejím
odchodu se v hostinci vystřídali následující hostinští: Vaníček, Vítek, Jindra Knesplová, Linhart (1968),
Perla, Soukal, Posltová, Milan Holub (1979), František Morch (1980), Zdeněk Lang (1987), Roman Bárta
(1987), Jaroslav Tejmil (přezdívka Sagar), Eva Pekárková (1990) a někteří další, o kterých bohužel
nejsou žádné záznamy a ani pamětníci si nevzpomínají. V roce 1990 byl hostinec v rámci restitucí
vrácen rodině Puldových a majitelem se stala rodina Žídkova. Ti hostinec provozovali v roce 1991 a
od roku 1992 pronajali Milanovi Briestenskému. V roce 1994 byl hostinec uzavřen. Roku 1995 Žídkovi
hostinec prodali Martinu Sabolovi, který ho předělal na autoopravnu. V roce 2008 odkoupila budovu
obec a kompletně zrekonstruovala na nynější obecní úřad se sálem.
Jan Kuna

Vážení spoluobčané,
podobně jako v loňském roce náš život více či méně ochromil nouzový stav v souvislosti
s pandemií Covid-19. Z tohoto důvodu vychází další zpravodaj až nyní. I přes omezení většiny obchodů
a služeb mohly orgány obcí i nadále zasedat po dodržení stanovených opatření. Zastupitelstvo ke svým
zasedáním využilo sál obecního domu k dosažení požadovaných rozestupů. První letošní zasedání se
uskutečnilo 10. března. Zastupitelé schvalovali dodavatele na pořízení nového územního plánu, účetní
závěrku Mateřské školy Kosořice a návštěvní řád dětského hřiště v parku. Zastupitelé také schválili a
využili poslední možnost získání dotace na výsadbu stromů mimo intravilán obce. Dotace byla během
následujících dní schválena a na podzim tohoto roku proběhne výsadba různých stromů podél polních
cest směrem k rybníku Mrštínu a směr Svárova. Zastupitelé dále vzali na vědomí zprávy kontrolního a
finančního výboru o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva, respektive kontrolu
hospodaření obce a mateřské školy. Na květnovém zasedání zastupitelstva bylo nejdůležitějším
bodem schválení zadávací dokumentace na výstavbu zbývajících dvou etap chodníků a tím i možnost
vypsání soutěže na dodavatele stavby. Jako každý rok byly schváleny i dva dary spolkům věnujícím se
sociální problematice. U mateřské školy zastupitelé vzali na vědomí výsledky zápisu nových dětí pro
školní rok 2021/2022 a schválili výjimku počtu 28 dětí ve školce. Posledním bodem zasedání bylo
schválení věcného břemene s Povodím Labe týkajícího se lávky u nového chodníku. Z důvodu dodržení
zákona se zastupitelé sešli ještě před začátkem prázdnin a schválili závěreční účet a účetní závěrku
obce za loňský rok. Ač byl v roce 2020 schválen rozpočet se schodkem 1,2 mil. Kč, skončilo nakonec
hospodaření obce s přebytkem 751 tis. Kč. Stejně tak zastupitelé projednali i závěreční účet
Dobrovolného svazku Doubravka. Na zasedání bylo projednáno konání akcí, ať už hudebních akcí
pořádaných TJ Sokol Kosořice či závodů RC rally modelů Patriot-Teamu. Důležitým bodem červnového
zasedání byl i výběr dodavatele na výstavbu chodníku s výslednou cenou 4,1 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že dosud není znám výsledek dotace na tuto stavbu, ponechala si obec ve smlouvě
možnost vybudovat pouze jednu etapu ze svého rozpočtu. Každopádně výstavba chodníku směrem na
Charvatce započne v nejbližších dnech. Majitelé nemovitostí z této oblasti budou zhotovitelem stavby
předem kontaktováni. Prosíme o vzájemnou shovívavost a spolupráci při realizaci chodníku.
Součástí tohoto zpravodaje je také leták s připomenutím možnosti přihlásit se k odběru
zpráv prostřednictvím služby Hlášenírozhlasu.cz. Současná situace ukázala, že rychlé informování co
největšího počtu obyvatel je důležité. Kdo se ještě nepřihlásil k této službě, zvažte to prosím. Služba
je zdarma. Ty, kdo se zaregistrovali, avšak nevyplnili číslo mobilního telefonu, prosím o jeho doplnění.
V případě krizové situace jsou přednostně rozesílány sms zprávy. Obec Kosořice nabízí možnost si
na úřadu prohlédnout a případně objednat nové letecké snímky obce. Cena snímku je 242 Kč vč. DPH.
Jan Adámek
Starosta obce Kosořice
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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, místostarostka
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
V uplynulých měsících roku 2021
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.

Leden
Bohumil Pažout

85 let

Únor
Taťjana Brodská
Hana Zvěřinová
Miloslav Dědek

60 let
88 let
80 let

Březen
Josef Koštejn
Blažena Horáková
Josef Kredba

80 let
84 let
87 let

Duben
Jaroslava Pažoutová
Josef Pulda
Alena Bešíková

82 let
81 let
60 let

Květen
Jaroslava Koštejnová
Jana Stránská
Zlata Malíková
Jindřiška Briestenská
Josef Kudibal

75
60
70
75
82

let
let
let
let
let

Co napsat o první polovině roku 2021? Sportovní
dění bylo kvůli epidemiologické situaci až do poloviny
dubna přerušeno. Teprve zlepšení situace a otevření škol
umožnilo zahájit první tréninky mládeže. Samozřejmě při
Kosořický
zpravodaj 1/2015
dodržení určitých omezení o maximálním počtu dětí
na hřišti, bez použití šaten a s důrazem na negativní
výsledek antigenního testu. V polovině května už začaly i
tréninky mužstva dospělých. Vedení fotbalové asociace
rozhodlo koncem května o úplném zrušení amatérských
fotbalových soutěží ročníku 2020–2021.
Další rozvolnění v polovině května nám umožnilo
sehrát i první tréninkové zápasy mládeže v kategorii
mladších žáků s Luštěnicemi. Z této kategorie nám končí
žáci ročníku narození 2008. Někteří odcházejí do FK
Dobrovice, někteří své působení ve fotbale přeruší nebo
ukončí. Zatím nejsme bohužel schopni vytvořit a trenérsky
zajistit mužstvo starších žáků. Ještě do konce května
porovnala své síly s Luštěnicemi i mužstva starší a mladší
přípravky. První polovina června již byla bohatá
na tréninkové zápasy, které starší i mladší přípravka
sehrála na našem hřišti s Dobrovicí a s Rejšicemi na hřišti
v Rejšicích. Koncem června jako každý rok přerušíme
tréninkovou činnost mládeže a obnovíme ji až koncem
srpna. Doufáme, že koncem srpna se opět na okrese
rozeběhnou jak soutěže mládežnické, tak i dospělých,
do kterých přihlašujeme družstva dospělých, mladších
žáků, starší přípravky a mladší přípravky. V polovině června
sehrála na našem hřišti stará garda tradiční přátelské
utkání se smilovickými hasiči. Všichni si pochvalovali stav
trávníku, který je díky trvalé péči a starostlivosti
ve vynikající kondici. Konec roku 2020 a první polovina roku
2021 přinesly i některé novinky v materiálním zázemí. Díky
sponzorům byla zakoupena sušička na prádlo, která nám
určitě pomůže usušit dresy při nepříznivém počasí.
Sponzoři nám také pomohli pořídit nové sítě za branky,
které se budou instalovat před novou sezónou. Firma DEK
stavebniny nám poskytla kompletní sadu dresů pro mladší
přípravku (viz foto). Nové dresy byly také zakoupeny
pro kategorii mladších žáků.

Druhé pololetí školního roku jsme začali pohádkovým únorem, děti si připomněly klasické
I večerníčkové pohádky a se svými oblíbenými Šmoulíky si zatancovaly na šmoulím bále. V době
uzavření mateřské školy v měsíci březnu a části dubna probíhala distanční výuka předškolních dětí
ve všech pěti vzdělávacích oblastech ŠVP. Výuky se zúčastnily dle zájmu i mladší děti. Do e-mailových
schránek rodičů posílaly učitelky pracovní listy, básničky, písničky, pohádky, další odkazy k různým
činnostem a také osobně dětem doručily pracovní sešity a individuální didaktické pomůcky. Předškolní
děti si po nástupu do MŠ měly možnost vyzkoušet výukové programy na nově pořízené interaktivní
tabuli a na tabletech. Zkušenost s novou ICT technikou pomohla dětem při on-line zápisu
do ZŠ Dobrovice. Od 1. 3. 2021 naše škola pokračuje s projektem OPVVV ŠABLONY III s využitím ICT
ve vzdělávání v MŠ, s povinnou rozvojovou aktivitou Projektový den ve škole a částečně i s personální
podporou – školní asistent v MŠ.
V květnu se školka otevřela pro všechny kamarády, kteří se k nám s radostí vrátili. Veselou
náladu dětem přivezlo divadélko Kašpárek s pohádkou O lvíčkovi a Nezávislé divadlo s pohádkou
O červené Karkulce. S dětmi jsme si užili také stopovanou se soutěžemi a hledáním pokladu na hřišti.
Den dětí všichni oslavili maškarním plesem a úsměvy dětí nás doprovázely celým dnem.
Na školní výlet jsme s dětmi cestovali za zvířátky na ranč na Kobylnicích. Cestou zpět jsme se
zastavili na statku v Semčicích, kde si děti prohlédly moderní kravín plný kraviček a telátek
s polorobotickou kruhovou dojírnou. Po celou dobu výletu bylo krásné počasí, proto jsme ho zakončili
piknikem v trávě.
Koncem června se nám nakonec podařilo uspořádat tradiční sportovní odpoledne dětí a rodičů
na školní zahradě. Při soutěžích jsme se proletěli se sokolem Pepou po světadílech – tyto dětské hrátky
navázaly na celoroční projekt České obce sokolské Se Sokolem do života. I přes parné letní počasí jsme
si společný čas užili s dobrou náladou. Vpodvečer si děti před spaním ve školce ještě pochutnaly
na buřtech a při pohádce sladce usínaly.
Kroužek angličtinky a flétny jsme ukončili flétničkovým koncertem a vystoupením. Školáčkové se
s naší Kosoškolkou slavnostně rozloučili a poté odcházeli se šerpami, vysvědčením a dárky domů.
Do základních škol odcházejí: Eliška Andrová, Gabriela Boháčková, Petr Darmoš, Jan Doleček, Tereza
Harvancová, Max Koch, Matyáš Štác, Julie Šulcová. Přejeme jim šťastné vykročení do nového!
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

.
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