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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
V této nelehké době se mezi lidmi šíří strach kvůli novému typu koronaviru. Obáváme se
něčeho neznámého, neprobádaného, máme pocit nejisté budoucnosti.
Kvůli zamezení šíření koronaviru česká vláda rozhodla omezit volný pohyb osob na území ČR (nikoliv
tedy karanténu, jak mnozí chybně označují) a nařídila všem osobám pohybujícím se na místech mimo
bydliště používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka,
šál nebo jiné prostředky zabraňující šíření kapének.
Záměrem bylo zabránit dalšímu masivnímu šíření koronaviru. Občané ČR své domovy mohou opustit –
mohou cestovat do zaměstnání, do obchodů na nákupy nezbytných potravin a drogerie, mohou také
obstarávat potřeby svých blízkých (nákupy, doprovod k lékaři). Důležité je dodat, že omezení se
nevztahuje na pobyt v přírodě a parcích (tedy je možné např. vyrazit na procházku s rodinou).
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování paní Věře Králové, která ušila roušky
pro naše občany. Roušky byly na základě žádostí doručeny spoluobčanům. V případě potřeby jsou ještě
další roušky na obecním úřadě, tak neváhejte nás oslovit, rádi vám je doručíme. Víme, že i další
naši spoluobčané se zapojili a našili roušky pro nemocnice, domovy pro seniory, dětské domovy a další
organizace a občany, kteří neměli možnost si roušku opatřit jinou cestou. Velké díky a pokora
před všemi, kteří se snaží pomáhat druhým.
V obchodech se doporučuje také nošení ochranných rukavic. Hlavní zásadou je nesahat si rukama na
obličej a po příchodu domů si ruce pořádně umýt teplou vodou a mýdlem. Do našeho místního obchodu
jsme dodali dezinfekci, abyste měli možnost při příchodu i odchodu z obchodu ruce si řádně
dezinfikovat. Současně jsme nakoupili dezinfekci na ruce a následně distribuovali našim
spoluobčanům. Pokud se vám dezinfekce nedostává, obraťte se na starostu či místostarostku,
kteří vám dezinfekci přivezou.
Myslím, že zmiňovaná opatření jsou rozumná. Neneseme v těchto dnech odpovědnost
jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční
a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Využívejme možnost být v kontaktu se svými
blízkými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním omezení dáváme
spoluobčanům dobrý příklad.
Chtěla bych moc poděkovat všem zdravotníkům za obětavou práci a stejně tak i všem dobrovolníkům
za ochotu a pomoc všude tam, kde je potřeba. Měla jsem pocit, že se u lidí ztrácí pokora. Je to krásny
pocit, když se národ semkne. Kéž by to vydrželo i po návratu života do normálu.
Přeji všem spoustu trpělivosti, naděje a hlavně zdraví.
Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce Kosořice
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první letošní zpravodaj přináší jiné informace, než jsme zvyklí. Pandemie koronaviru
na několik týdnů ochromila život takřka po celém světě. S tím souvisí i omezení spolkových činností.
Zpravodaj je proto věnován současné situaci.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu proběhlo zasedání obecního zastupitelstva,
a to 19. února. Mezi hlavní body patřilo schválení zadávací dokumentace na výstavbu chodníku
směrem na Rejšice, strategický rozvojový plán obce na roky 2020–2029 a podání žádosti z fondu
Středočeského kraje s cílem doplnit prvky dětské hřiště v parku a v areálu mateřské školy.
U této dotace je počítáno s dovybavením dětského hřiště o dva prvky – dětské houpačky a lanové dráhy
pro starší děti. V mateřské škole je v plánu výstavba menší sportovní plochy s umělým povrchem
pro různé aktivity. Jedním z bodů zasedání byla i směna částí pozemků u fotbalového a hasičského
areálu. Zastupitelé dále vzali na vědomí zprávy kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2019.
Na závěr mi dovolte poděkovat vám všem. Těm, kteří odevzdali svůj dotazník, ať už s prosbou o pomoc
nebo naopak s nabídkou různých činností ve prospěch potřebných. Těm, kteří dodržují nařízení Vlády
České republiky, jednotlivých ministerstev i dalších orgánů. A v neposlední řadě i vám, kteří jste se
přihlásili k odběru novinek a případných krizových zpráv pomocí 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. Ti, kdo se zaregistrovali, avšak nevyplnili
číslo mobilního telefonu, prosím o jeho doplnění. V případě krizové situace jsou přednostně rozesílány
sms zprávy.
Současná situace nadále nepřeje hromadným akcím. Parlament České republiky schválil
prodloužení nouzového stavu až do konce dubna. Proto již v předstihu oznamujeme, že se letos pálení
čarodějnic neuskuteční. Bohužel se jedná o další tradiční akci, o kterou v letošním roce přijdeme.
O co důslednější nyní budeme, o to dříve nastalá situace pomine.
Vzhledem k tomu, že současné vydání zpravodaje je zaměřeno na dění v obci, využiji této
příležitosti ještě k jedné prosbě. Mnoho z nás v současnosti nechodí do zaměstnání, a tak za hezkého
počasí děláme pořádek na zahradě a kolem domu. Častěji navštěvujeme prostory sběrného místa.
Prosím vás o dodržování pořádku a zejména jaký odpad vyvážíte.
Je zakázáno ukládání stavební suti do velkoobjemového kontejneru. Do nádoby na bio odpad
nepatří větve silnější než lidský prst. A pokud je nějaká nádoba již plná, nepřeplňujte ji.
Reaguji tak na stížnosti dopravců, kteří tento odpad vyváží. Tímto vám předem děkuji.
Važme si toho, že jako jedna z mála obcí v okolí máme sběrné místo otevřené 6 dní v týdnu.
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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 2020
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.

Leden
Václavka Kudibalová
František Vocásek
Bohumil Pažout

Naproti tomu pozitivnější zprávou je dodání nového
dopravního automobilu pro potřeby Sboru dobrovolných
hasičů Kosořice. Automobil byl převzat začátkem března
od společnosti Auto Trutnov s.r.o. Z více než 90 % byl pořízen
za finanční podpory Ministerstva vnitra – Hasičského
záchranného sboru a také Středočeského kraje. Přeji si,
aby nový automobil musel být co nejméně nasazován
Kosořický
zpravodaj 1/2015
k záchranným výjezdům, naopak byl využíván hlavně
ke spolkové činnosti a potřebám obce.
Jan Adámek
starosta obce

79 let
70 let
84 let

Únor
Jaroslav Pulda
František Matal
Emilie Mocová
Hana Zvěřinová
Jaroslav Macháč
Miloslav Dědek
Božena Cermanová
Jaroslav Darmoš
Milada Tomíčková

70
80
76
87
65
79
65
65
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Březen
Jan Král
Josef Koštějn
Věra Vesecká
Jiří Hruška
Blažena Horáková
Josef Kredba

75
79
75
78
83
86

let
let
let
let
let
let

V dnešní době je situace podobná. Místní rozhlasy často nejsou schopny pokrýt celou obec
a na některých místech lze rozhlas opravdu špatně slyšet. Ve 21. století už ani nemáme většinou čas
stát u okna a snažit se pochytit hlášení. Práce, dovolená, studium, schůzky a jiné povinnosti,
které máme mimo své bydliště, nám nedovolí, abychom si hlášení rozhlasu vyslechli.
Se službou Hlášenírozhlasu.cz budete vždy včas informováni o důležitých událostech
nebo krizových situacích ve vaší obci, ať jste kdekoliv a kdykoliv.
Mezi komunikační kanály patří web, e-mail, SMS, sociální sítě a aplikace pro chytré telefony.
Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé. Včasné informování o dění ve vaší obci vám zajistí,
že už vám nikdy nic neunikne.
• Informace z úřadu – upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, plynu,
změny úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod.
• Kulturní a sportovní akce – pozvánky na kulturní akce, sportovní události apod.
• Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy,
které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové nebezpečí, varování
před výkyvy počasí, krizové řízení)
• Informace o obci – chytrá nástěnka vám prozradí veškeré údaje o obci, otevírací dobu obecního
úřadu, kontaktní spojení (telefon, e-mail, www stránku) a adresu, kde obecní úřad najdete
Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím:
• přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz vaší obce
• odevzdání registračního ústřižku na úřadě
• nainstalování mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz, kterou naleznete na Google Play nebo App Store
Při samotné registraci si sami zvolíte jednotlivé typy informací, o které máte opravdu zájem
(při registraci doporučujeme uvést své telefonní číslo a e-mailovou adresu).
Registrace do služby Hlášení rozhlasu je zcela zdarma.
Neplatíte žádné aktivační ani jiné poplatky. V krizových situacích jsou totiž informace rozesílány
všemi informačními kanály. S aplikací Hlášenírozhlasu.cz budete mít zprávy k dispozici neustále,
a zároveň se můžete podílet na zlepšení života v naší obci.

HLÁŠENÍ ROZHLASU
Kde je ta doba, kdy jsme netrpělivě u okna očekávali
hlášení místního rozhlasu. Doslova jsme měli uši „nastražené“,
aby nám neuniklo ani jedno slovo. Bohužel, častokrát byly
informace nesrozumitelné, poněvadž rozsah rozhlasu byl
nedostačující. Potom nám nezbývalo nic jiného, než zajít
k sousedům a zeptat se jich, zda nevědí, co se v rozhlase hlásilo.

