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MAŠKARNÍ BÁL
Jako každý rok proběhl hned druhý den po hasičském plese i ples maškarní, určený dětem. Účast dětí
byla v tomto roce nižší, zřejmě ovlivněna velkou nemocností. I tak jsme si celé odpoledne náležitě
užili. Program jsme sestavili tak, že jsme si jako každý rok zahráli různé hry, které jsme nově proložili
stále stejnou písničkou, na kterou jsme děti naučili jednoduchý taneček. Nadšení dětí potvrdilo, že šlo
o dobrý nápad, který určitě v příštím roce zopakujeme. Oproti předchozím ročníkům jsme vynechali
hodnocení masek a zvolili variantu promenády a představení masek. V tu chvíli nám bohužel
nefungoval mikrofon, proto představování bylo stručné. Jako vyvrcholení odpoledne přijel
za doprovodu písně „Jede král“ z Noci na Karlštejně pan král s vozíkem plným dárků a předal dětem
dárečky jako odměnu za vydařené masky, plnění her a povedené tanečky. Na závěr odpoledne jsme si
pro děti nachystali další drobné překvapení, tentokrát v podobě promítání pohádky. Připravili jsme
podložky, děti se usadily, občerstvily se a postupně se
zklidnily u sledování pohádky a příjemně tak
zakončily hezké odpoledne. Všem rodičům děkujeme
za podporu, především maminkám a babičkám, které
se už po několikáté zapojily do příprav v podobě
sladkého pečení, které je pak k dispozici během celé
akce. Nyní se již připravujeme na čarodějnický rej.
Letos nově chystáme pro děti taneční parket, kde
si budeme společně moci zatančit a třeba
připomenout již zmíněnou naučenou písničku.
Veronika Boháčková

SDH KOSOŘICE
Dne 17. 2. 2018 jsme se již po třinácté zúčastnili memoriálu Bořivoje Buriánka, který se konal
v Dobrovici. Jedná se o soutěž v uzlování, kde mezi sebou soutěží děti od pěti do patnácti let rozdělené
do družstev, která se skládají z pěti dětí. Každé dítě musí uvázat pět uzlů na čas. Všem členům
družstva se časy sčítají. Zároveň se vyhodnocují i nejlepší jednotlivci. Letos jsme přípravu nepodcenili
a ovoce se dostavilo. Odvezli jsme si první místo v kategorii družstev starších dětí a první místo
v kategorii družstev mladších dětí.
V kategorii starších jednotlivců
jsme obsadili všechny tři příčky.
První místo Terezie Kalinová, druhé
místo Sára Dragnevová a třetí místo
E l e n a Pe k a ř o v á . V k a t e g o r i i
mladších jednotlivců první místo
obsadila Johana Kalinová a druhé
místo Elena Krátká. Také jsme
závodili ve štafetě dvojic, kde naše
mladší družstvo obsadilo druhé
místo a starší družstvo třetí místo.
Naplnila se slova našich vedoucích:
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
Domů jsme se vraceli spokojeni.
Mladí hasiči
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Zpravodaje obce proběhla dvě veřejná zasedání Zastupitelstva obce
Kosořice. Nejdůležitějším bodem jednání dne 20. prosince 2017 bylo schválení rozpočtu obce Kosořice
na rok 2018. Rozpočet byl připraven sice jako přebytkový s celkovými příjmy 9 877 206 Kč
a plánovanými výdaji 6 801 600 Kč, ale přebytek je tvořen především vyplacením dotací z roku 2017
na ČOV a kapličku v celkové výši 2 885 146 Kč. Tato částka by měla být připsána na účet obce
v 1. polovině roku 2018. Dále byl na zasedání pověřen Finanční výbor provedením kontroly hospodaření
obce a jí zřízené příspěvkové organizace za rok 2017 a Kontrolní výbor provedením kontroly plnění
usnesení OZ za rok 2017 a provedení inventarizace k 31.12.2017.
Na zasedání dne 28. února 2018 byl schválen záměr prodeje pozemku p.č. 743 v k. ú. Kosořice, účetní
závěrka MŠ Kosořice za rok 2017, převod kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu
a záměr pořádání oslav 100. let založení státu. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí zprávy finančního
a kontrolního výboru o provedených kontrolách hospodaření a plnění usnesení.
Dále bych Vás chtěl informovat o aktuálním stavu spouštění kanalizace. V současné chvíli je napojeno
celkem 80 nemovitostí. Díky dostatečnému nátoku splaškových vod na ČOV mohla být spuštěna
již v prosinci roku 2017. Dle vyjádření provozovatel VaK Mladá Boleslav probíhá náběh
dle předpokladů.
Upozorňujeme občany, že je nutno provést připojení všech nemovitostí do konce měsíce dubna 2018
a zároveň podepsat v úředních hodinách Obecního úřadu Kosořice Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a Provozní řád domovní čerpací stanice AQK. Po tomto datu bude Obec Kosořice
vyžadovat po majitelích nenapojených nemovitostí prokázání likvidace odpadních vod ze svých
nemovitostí v souladu s platnými právními předpisy.
Tomáš Poslt

TJ SOKOL
Z důvodu ukončení nájmu provozovatelem zůstalo pohostinství na hřišti uzavřeno až do poloviny
března. To do jisté míry narušilo pochod Kosořická dvacítka, kdy jsme nemohli účastníkům nabídnout
pohoštění. Naštěstí další akce se již povedly zrealizovat po otevření novým nájemcem. Beseda
s cestovatelem Františkem Benešem tedy proběhla v tradičním duchu a se zajištěným občerstvením
pro všechny přítomné. V krátkém sledu ještě následovala výroční členská schůze pro členy a příznivce
klubu s informacemi z dění klubu za uplynulý rok 2017. To už máme za sebou i tradiční sportovní ples,
na kterém nechyběla ani skupina Generace s nestárnoucími hity. Zábava na sále obecního domu trvala
až do ranních hodin. Už nyní se těšíme za rok na další ročník.
pokračování na str. 2
OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz
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 - 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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pokračování ze str. 1

Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2018
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Leden
Václav Pekař
Václavka Kudibalová
Bohumil Pažout
Vladimír Pavlíček

70
77
82
65

Únor
František Matal
Hana Zvěřinová
Miloslav Dědek

78 let
85 let
77 let

Březen
Jitka Grusová
Josef Koštejn
Jiří Štecha
Alena Kejlová
Josef Petránek
Jiří Hruška
Blažena Horáková
Josef Kredba

65
77
60
65
78
76
81
84

let
let
let
let

let
let
let
let
let
let
let
let

Počátkem února se hráči „A“ týmu a několik členů „B“ mužstva
naplno vrhli do zimní přípravy. Po kondiční části tradičně
následují přípravná utkání. Úvodní dvě kosořičtí prohráli,
v následujících dvou ale už zvítězili. Před startem jarních odvet
bylo fotbalovým svazem v Mladé Boleslavi odloženo kompletní
Kosořický zpravodaj
úvodní
kolo. 1/2015
Složení týmu doznalo minima změn. Kádr opustili
Jakub Kraus z pracovních důvodů a Martin Sabol odešel
na zkušenou do sousedních Rejšic. Naopak do týmu přišel
brankář Martin Šmelhaus z Křince. Přípravné utkání rezervního
týmu je plánováno ještě před startem mistrovských zápasů.
Uvidíme, možná hráči vstoupí do druhé poloviny sezóny hned
zostra. Nejspíš ve stejném složení se pokusí hráči „B“ týmu
odrazit ode dna a vystoupat o pár příček v tabulce výše.
Přípravka během zimního období sehrála několik turnajů,
vesměs s výbornými výsledky. Za zmínku určitě stojí vítězství
na turnaji v Mnichově Hradišti, kde nejprve uspěli hráči
v kategorii 2009 a mladší na konci ledna. Na začátku března
první cenu za vítězství přivezli také hráči 2011 a mladší.
Nejmladší kategorii posílil na trenérském postu Jan Kuna.
Do mladší a starší přípravky přišli dva hráči z FK Dobrovice –
Matyáš a Tomáš Pokorní. Kromě mladší přípravky, která pro jarní
část sezóny dostane nové soupeře, se zbylí dva účastníci
žákovských soutěží připravují na start jarních odvet.
Jan Adámek

Kulturní akce

KOSOŘICKÁ ŠKOLKA

8. 4. 2018
Ukliďme svět, ukliďme Česko
sraz v 9 hodin u hasičské
zbrojnice

Rok 2018 jsme zahájili Tříkrálovým pochodem, při kterém děti
s Kašparem, Baltazarem a Melicharem hrály různé hudebněpohybové hry a soutěže. Pohádkový únor ve školce děti prožily
s pohádkami a příběhy z večerníčků a jejich dětskou pohádkovou
fantazii podpořila naše známá divadla Bouda a Kašpárek.
Za dalším dobrodružstvím se děti vydaly do šmoulí vesničky,
kde jsme jim uspořádali i šmoulí bál. Děti si ve školce vyzkoušely
hru na netradiční hudební nástroje a africké bubny pod vedením
lektorky Sun of Art paní Laubové. Při jarním úklidu jsme si
zopakovali třídění odpadu. Dlouho očekávané jaro jsme uvítali
karnevalem, vynesením paní Zimy a probouzením broučků.
V únoru nás navštívila pracovnice KHS. Při kontrole nás
upozornila na několik nedostatků. Jejich odstranění jsme
zajistili z rozpočtu školy. S některými připomínkami jsme se
bohužel neztotožnili. Testovaný jídelníček školní jídelny byl
vyhodnocen velmi dobře.
Zápis do MŠ Kosořice proběhne 2. května 2018 od 14 do
15.30 hodin. Formulář žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci
vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.

14. 4. 2018
LUCERNA aneb boj o lípu
KOSA
(sál obecního domu)
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
sraz v 18:30 hod u hasičské
zbrojnice
2. 5. 2018
Zápis do MŠ od 14 hod
4. 5. 2018
Den matek
(sál obecního domu)
9. 6. 2018
Dětský den
(hřiště SDH Kosořice)

Jana Bartoňová

OKÉNKO DO HISTORIE
Letošní rok je svým letopočtem 2018 předurčen ke vzpomínání. A dokonce na událost, která se stala
před sto lety. Vznik samostatné Československé republiky. Jak už to v dějinách bývá, svoji roli tu
sehrála válka. Ta, která začala v roce 1914 a skončila v roce 1918. Na jejím začátku nikdo netušil,
že i vojáci rakousko-uherské armády budou mít vliv na rozpad monarchie a vznik nových států.
Také muži z Kosořic byli odvedeni do armády. V obecní kronice jsou zachyceny příběhy 99 těchto
vojáků, což by vydalo na samostatnou knihu. Chtěla bych ve volném pokračování zachytit osudy
některých z nich. A když už vzpomínáme na dobu před sto lety, ponechala bych jazyk tehdejšího
kronikáře pana Žárníka, který s mnohými účastníky této války hovořil a zapisoval jejich vzpomínky.
O některých se dovídal nepřímo, protože v této válce zemřeli. Začala bych mužem, který se z bojů
nevrátil.
Václav Baštecký z čísla 58, syn kováře Josefa Bašteckého.
Nadaný tento mladík po ukončení studií na obchodní škole odebral se do ciziny. Válka zastihla ho
v Anglii, kde byl zaměstnán u velké firmy v Londýně. Byl nejprve jako příslušník nepřátelského státu
internován. Když pak podařilo se Masarykovi získati českému národu sympatie anglické vlády,
byl Václav propuštěn na svobodu. A místo aby se vrátil do obchodu, šel, kam volala ho jménem
Masarykovým otčina, do boje za svobodu vlasti. Vstoupil do anglického vojska jako dobrovolník
a bojoval na francouzském bojišti. Byl zde těžce raněn a po převozu do Anglie zemřel. Nesplnilo se
přání jeho vrátiti se domů ke svým drahým pod střechu kosořické kovárny, do vlasti, pro jejíž svobodu
obětoval svůj mladý život. Po válce obdržela jeho matka (otec zemřel 28. října 1918 na španělskou
chřipku) od anglického krále děkovný dopis a pamětní bronzovou plaketu.
Držela jsem originál tohoto děkovného dopisu v ruce a musím říct, že to byl velice silný
zážitek. Tady je jeho podoba – originál a úřední český překlad.
Marcela Kunová

