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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
V listopadu jsme ve školce zahájili výuku v rámci mezinárodního programu Masáže děti dětem. Děti se
naučily jednoduché tahy s básničkami a při každodenních chvilkách si ve dvojicích malují na záda a ruce. Učí
se vzájemnému respektu, toleranci a úctě k druhému. Nejdůležitějším cílem je zklidnění celého kolektivu a
odstranění agresivity u některých dětí. Za dva měsíce už vidíme podstatné výsledky. O tom svědčí například
výrok živého dítka: „Kluci, podejte si ruce a bude to dobrý.“
Proto jsme také děti přesvědčovali, že k hodným kamarádům přijde na návštěvu s Mikulášem a andělem
hodný čertík. Přišel čertík Bertík a žádná zlobítka si neodnesl. I Mikuláš se divil!
Při zimní pohádce O Sněhurce a Snížkovi u rozsvěcení
vánočního stromu se diváci zasmáli dětským
roztomilým projevům. Nedostatkem tohoto
adventního podvečera byla pro nás nečekaná změna
prostoru pro vystupování. Jsme rádi, že děti
předvedly pohádku ještě jednou ve svém známém
prostředí naší školky.
Pro vánoční posezení dětí a rodičů u koled a zdobení
perníčků jsme vybrali netradiční navlékání
hvězdiček z ručně foukaného skla. Po nazdobení
perníčků a zhotovení hvězdiček se děti rodičům
pochlubily vánočními dárky. Možná si rodiče také
zavzpomínali na své dětství.
Děkujeme rodičům za vánoční sponzorské dary pro
děti a manželům Šípovým za dětská trička s
emblémem Kosoškolka.
VŠEM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A SPLNĚNÁ PŘÁNÍ V NOVÉM ROCE.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Fotografie z dokončené akce financované ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství,
tematické zadání: zkvalitnění životního prostředí

v posledním vydání Kosořického zpravodaje bych Vás chtěl seznámit se schválenými usneseními ze zasedání
Zastupitelstva obce Kosořice konaného dne 2.prosince 2015. Nejdůležitějším projednávaným bodem bylo
schválení rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu byl vyvěšen dle zákona o obcích v předstihu, aby se s
ním mohl seznámit každý občan. Rozpočet byl na příští rok po dlouhé době sestaven jako přebytkový. V
příjmech je počítáno s částkou 5 540 229 Kč. Nejvyššími příjmovými položkami jsou daňové příjmy, které
tvoří majoritní částku rozpočtu. Odhady daňových výnosů vytváříme dle zkušeností z let minulých a pomocné
kalkulačky uveřejňované Svazem měst a obcí. Ve výdajích je počítáno s částkou 3 497 990 Kč. Největší část
výdajů tvoří částka na zajištění běžného chodu obce - veřejné osvětlení, údržba ploch, odvoz komunálního a
tříděného odpadu, výdaje na dopravní územní obslužnost, zajištění chodu zásahové jednotky SDH Kosořice a
také platy zaměstnanců a zastupitelů. Jako vždy byly schváleny a do rozpočtu zahrnuty požadované dotace
na provoz Mateřské školy a všech v obci působících spolků (Sokol, SDH, Svaz žen, KOSA, MS Květník, KlubKo).
Do rozpočtu byly dále zahrnuty náklady na dokončení dvora Obecního domu. Ostatní stavení akce se budou
odvíjet od průběhu schvalování dotace na výstavbu tlakové kanalizace a ČOV.
Na zasedání byl dále schválen rozpočet DSO Doubravka na rok 2016 a jeho rozpočtový výhled, prodej
pozemku p. č. 650/3 - pod trafostanicí u vodárny firmě ČEZ Distribuce, a.s.a smlouva o nájmu plynárenského
zařízení pro nájemce RWE GasNet. Z důvodů odstranění závad z provedené kontroly HZS Středočeského kraje
jsme také schválili Řád ohlašovny požáru a druhého velitele družstva JSDH Kosořice pana Petra Sabola.
Na konci října byla dokončena dlouho očekávaná stavební akce na vybudování chodníku podél silnice na
Dobrovici a na ní navazující rekonstrukce dvou místních komunikací. Současné byla také dokončena
parkovací stání před a vedle Obecního domu. Nyní je možno využít až 8 nově vzniklých parkovacích míst. Celé
prostranství bude ještě doplněno stojany na kola a novou úřední deskou. Na výstavbu chodníků jsme získali
dotaci od SFDI v celkové výši 504 000 Kč, které již také byly vyplaceny na náš dotační účet u ČNB.

Opravená fasáda, střecha a její oplechování

2 ks kontejnerů na plast
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Vanový kontejner na velkoobjemový odpad

Nová sekční vrata

Jana Bartoňová
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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 - 15:00
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Společenská rubrika
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V uplynulých měsících roku 2015
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Stejně tak již byla obdržena dotace ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci rekonstrukce
hasičské zbrojnice v celkové výši 400 294 Kč. Možnost prohlédnout
nově zrekonstruované prostory zbrojnice využila velká většina
účastníků tradičního rozsvěcení vánočního stromu.

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

76 let
76 let
75 let

Listopad
Marie Ottová
Věra Kredbová
František Šulc
Marie Rašínová
František Beneš
Marie Šturmová

70
77
99
87
76
92

Prosinec
Marie Klímová
Bohuslava Mánková
Milada Kozubíková

86 let
84 let
88 let

Kulturní akce
29.12. 2015
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)
9. 1. 2016
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol Kosořice)
30. 1. 2016
Výroční schůze SDH Kosořice
(sál obecního domu)
13. 2. 2016
Sportovní ples
(sál obecního domu)
19. 3. 2016
Hasičský ples
(sál obecního domu)
20. 3. 2016
Dětský maškarní ples
(sál obecního domu)

let
let
let
let
let
let

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli v tomto roce
na chodu naší obce a také na všech kulturních a sportovních akcích.
Všem spoluobčanům bych chtěl jménem Obecního úřadu popřát
příjemné prožití svítků vánočních a do nového roku 2016 pevné
zdraví a spokojený život v naší obci
.
Tomáš Poslt
starosta obce

TJ SOKOL
„A" tým vykročil do ročníku 2015/2016 úspěšněji než před rokem.
Od prvních kol se svěřenci trenéra Hájka pohybovali na předních
příčkách tabulky. Poslední dvě kola podzimní části však hráči "A"
mužstva nezvládli a přezimují na sedmé pozici s dvaceti body. O více
než polovinu branek se postarali Malík s Grusem, a není proto divu,
že oba figurují v první desítce střelců okresního přeboru. Bilance
kosořických je zatím vyrovnaná: 6 výher, 2 remízy a pět porážek.
IV. třídu před sezónou opustilo několik mužstev, hráčům rezervy se
tak na podzim zúžil rozpis zápasů o tři kola. Také trenér Drahota
mohl být spokojen se vstupem svého týmu do nové sezóny. Až tým
Doubravy v pátém kole pokořil kosořické po výhře 3:2, a to navíc z
pokutového kopu v nastaveném čase. Hráči "B" týmu si připsali ještě
jednu porážku s Luštěnicemi a remízu v Obrubech. Zbylá utkání
skončila ziskem tří bodů. Po delší době se v kolonce "nejlepší střelec"
neobjevuje jméno Petra Darmoše, o dvě branky více totiž vsítil Jiří
Boháček a ve statistikách IV. třídy figuruje na páté pozici. O příčku
výš se nachází kosořické mužstvo v tabulce nejnižší okresní soutěže
se ziskem 22 bodů.
Výbornou reklamu klubu dělají v posledních měsících hlavně mini
žáci. Těm se daří na obou frontách. Obě přípravky, starší i mladší, na
podzim doslova rozpoutaly gólové tornádo. Díky spoluhráčům se
nejvíce prosazoval Radim Skokan se 34 zásahy. Následuje bratrské
duo Marek Rösler s 30 góly a Martin Rösler vsítil 26 branek. Tím výčet
úspěšných střelců nekončí, ba naopak. Takto můžeme pokračovat
dále. Nad dvacet branek ještě vstřelili Jan Grus s 25 a Lukáš Stehlík s
20 trefami. Na této výborné produktivitě mají výrazný podíl také
ostatní hráči mini žáků. Trenérská čtveřice Jiří Grus st., Jiří Grus
ml., Zdeněk Batala a Michal Malík neochudila své svěřence ani o
rozlučku v místním pohostinství, kde na žáky čekalo bohaté
občerstvení.

Každým dnem očekáváme zahájení prací souvisejících s výměnou oken v prostorách kabin. Celá akce je
spolufinancována Středočeským krajem.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody. V novém roce 2016 mnoho
zdraví a úspěchů.
Jan Adámek

SDH KOSOŘICE
Podzimní páteční schůzky věnovaly naše děti nácviku kulturního pásma k příležitosti rozsvěcení stromečku,
které proběhlo 28. 11. 2015. Letos děti připomenuly období adventního času. Vyprávění o pranostikách,
svátku svaté Barbory, Lucie či Štěpána bylo pro mnohé velmi poučné. Proložené tematickými básničkami a
vánočními písněmi potěšilo mnohé přihlížející.
Pásmo se natolik líbilo, že nám bylo nabídnuto, abychom jej prezentovali v domově seniorů v Mladé
Boleslavi. Rádi jsme této příležitosti využili a s dětmi za seniory dojeli. Klientům se vystoupení moc líbilo.
Bylo to velmi poučné také pro děti, které zjistily, že i malý skutek může udělat velkou radost.
Klidné Vánoce a mnoho radosti v novém roce přejí členové SDH Kosořice¨
Denisa Mojžíšová Pýchová

SVAZ ŽEN
Členky Českého svazu žen v Kosořicích přejí všem občanům šťastné a pohodové Vánoce a pevné zdraví do
roku 2016.
Kosořickýzveme
zpravodaj
Zároveň
další 1/2015
ženy k účasti na našich pátečních setkáních, kde se věnujeme rukodělné tvorbě –
háčkování, pletení z ruliček papíru atd.
V novém roce začneme v druhé polovině ledna opět od 16 hod v knihovně obecního domu.
Poslední akcí tohoto roku je povánoční posezení, které se koná 29. 12. od 16 hod v prostorách obecního domu
v Kosořicích.
Těšíme se na vás a přejeme hezké předvánoční dny.
Rada žen

