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TVOŘIVÁ DÍLNA
Každé druhé úterý v měsíci probíhá v sále obecního domu Tvořivá dílna. Tento kroužek je určen pro děti od
pěti let a horní hranice není omezena. Jak už je z názvu jasné, cílem je tvořit a vyrábět. Dosud si děti vyrobily
například: písmenka z vlny, sněžítka, girlandy ze soviček, masky na maškarní, velikonoční beránky z vlny,
slepičky s vyšívanými vajíčky a další. V současné chvíli navštěvuje náš kroužek 9 dětí a s nimi pravidelně chodí
2 dospělé ženy. Kroužek vedu spolu s Kamilou
Macháčovou, která mi pomáhá především s
organizací a dětmi. Každý, kdo má čas a chuť se
připojit, je vítán. Vždy v liché úterý od 16 do 18
hodin v sále obecního úřadu.
V rámci Tvořivé dílny jsme uspořádaly i setkání pro
ženy z Kosořic. Nejen proto, abychom něco vytvořily,
ale také abychom posílily sousedské vztahy a
navzájem se poznaly. Sešly jsme se opět na sále
obecního úřadu. Společně jsme si vyrobily
velikonoční dekoraci – králíka na dveře. Na toto
setkání chceme navázat a pravidelně se takto potkat
čtyřikrát do roka. Děkujeme tímto obci za
poskytnutí prostor.
Veronika Boháčková

NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE OBCE
Nejen pro milovníky historie bývá zajímavé ohlédnout se i o několik století zpět. Dnes tak učiníme u pozemku
v Kosořicích číslo popisné 1 – pro starousedlíky známého jako Kvapilův statek.
Vznikl okolo roku 1730 jako panský dvůr. Vystavěla ho Eleonora z Valdštejna a byly při něm sloučeny majetky
dvora Khýnovského, jehož doložená historie sahá do roku 1610, dále majetek, který vlastnil spolek Literáti
Dobrovice, a část majetku, který v roce 1652 patřil Jindřichu Hrdličkovi. Majetek přešel roku 1734 na Marii
Annu Furstenberskou. V této rodině zůstal až do roku 1809. Pak se vlastníkem panského dvora stala rodina
Thurn-Taxisů. Té patřil až do roku 1945, kdy byl státem vyvlastněn.
Každý takový dvůr měl svého šafáře, a tedy i šafářku. Tady je několik z dlouhého seznamu jmen: Josef
Zvěřina a Barbora roz. Neumannová 1829–1831, František Hlaváček a Barbora roz. Kubínová 1867–1876, Jan
Vítek a Marie roz. Boháčková 1891.
Po 1. světové válce až do začátku 2. světové války se stal nájemcem dvora pan Václav Kvapil. Po převratu v
roce 1948 přešel celý majetek do užívání nově vytvořenému Jednotnému zemědělskému družstvu v
Kosořicích. Po roce 1989 byl ještě několik let sídlem zemědělského družstva. Zemědělské objekty všeho
druhu – kanceláře JZD, chlévy, stodoly, ocelokolny –
dnes slouží k nejrůznějším výrobním účelům.
Na okraji pozemku směrem do vsi bylo postaveno pět
rodinných domů. Za nimi začaly vyrůstat bytové
domy. Ale jen začaly. Několik let zůstaly v hrubé
stavbě. V současné době probíhá jejich
dokončování. Firma AZ Trade Invest staví šest
řadových rodinných domů bez garáže a devět
řadových rodinných domů s garáží. Všechny domy
jsou s odpadní jímkou. Po zabydlení domů se
podstatně zvýší počet obyvatel Kosořic. A ti noví ani
nebudou tušit, na jak historicky zajímavém místě
bydlí. Nebo ano?
Marcela Kunová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Zpravodaje jsem Vás informoval o zvolení nových zastupitelů v podzimních volbách. Tito se
ujali zodpovědně svých funkcí a naplno se začaly řešit veškeré záležitosti spjaté s fungováním obce. Na
posledním veřejném zasedání v roce 2014 byl mimo jiné odsouhlasen rozpočet obce na rok 2015. Byly
navrženy a odsouhlaseny veškeré dotace spolkům, financování mandatorních výdajů a hlavně prostředky na
investiční a neinvestiční akce, které bychom chtěli v tomto roce dokončit. Mezi hlavní cíle patří vybudování
chodníku od autobusových zastávek podél silnice na Dobrovice a rekonstrukce navazujících místních
komunikací. Na část akce se nám podařila získat dotace z SFDI, která alespoň částečně pokryje náklady. Dále
byla odsouhlasena plánovací smlouva s firmou AZ TRADE INVEST, s.r.o. ohledně budoucího bezúplatného
převzetí inženýrských sítí a místních komunikací do vlastnictví obce. Na 3. zasedání Zastupitelstva obce
Kosořice se řešily především finanční záležitosti na základě kontrol hospodaření obce a příspěvkové
organizace MŠ Kosořice za rok 2014 finančním výborem. Kontrolní výbor také nezahálel a provedl kontrolu
plnění usnesení Zastupitelstva obce za rok 2014.
Na doposud posledním veřejném zasedání ze dne 8.4.2015 byl po provedené kontrole hospodaření obce ze
strany Krajského úřadu schválen Závěrečný účet obce Kosořice bez výhrad a roční uzávěrka za rok 2014.
Intenzivní práce na přípravě výstavby chodníků vyžadovaly schválení kompletní dokumentace k výběrovému
řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Vzhledem k blížícímu se novému programovacímu období
2014-2020 připravujeme nové podání žádosti na získání dotace z OPŽP na výstavbu ČOV a tlakové kanalizace.
Na zasedání byl schválen dodavatel na poskytování poradenských služeb, přípravy a vyřizování žádostí o
finanční podporu na tuto akci. Také bylo schváleno konání tanečních zábav firmou ATI Group s.r.o. na hřišti TJ
Sokol Kosořice dle podané žádosti. Letos bylo požádáno o pořádání zábav v pátečních termínech v době
letních prázdnin.
Tomáš Poslt

ZÁJMOVÁ ČINNOST V PROSTORÁCH OBECNÍHO DOMU
Tvořivá dílna – pod vedením Veroniky Boháčkové a Kamily Macháčové
liché úterý od 16 hod
Cvičení pro zdravý pohyb – cvičitelka Silvia Pokorná
středa od 18 hod
Cvičení, posilování, strečink, relaxace – cvičitelka Martina Hrušková
čtvrtek od 18 hod
Ruční práce od A do Z – Svaz žen
pátek od 16 hod
Mladí hasiči
pátek od 16 hod
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 - 18:00
So
08:00 - 12:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 12:00
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Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2015
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.

K zimnímu období bezpochyby patří plesová sezóna. Bylo tomu tak i
v Kosořicích. V pátek 6. března 2015 uspořádal hasičský sbor již 8.
hasičský ples. Předchozí plesy byly pořádány jako plesy maškarní a
na letním parketu místního fotbalového hřiště. Letos však masky
vystřídaly společenský oděv a večerní róby. Tanec a zábava se
přesunuly do krásného prostředí nově zrekonstruovaného sálu
obecního domu. Zlatým hřebem večera bylo půlnoční překvapení a
la návrat „Labutího jezera“. Baletní vystoupení v podání
kosořických mužů rozesmálo nejednu tvář.

Leden
Alois Novotný
Bohumil Pažout
František Vocásek

60 let
79 let
65 let

Únor
Jaroslav Pulda
František Matal
Hana Zvěřinová
Jaroslav Macháč
Božena Cermanová
Jaroslav Darmoš
Milada Tomíčková

Druhý den dopoledne odjela všechna naše dětská družstva do
Dobrovice na soutěž Štafeta dvojic a Memoriál Bořivoje Buriánka.
Obzvlášť úspěšné byly děti v uzlování, kde družstva mladších dětí a
přípravky vyhrála první místa. Inu, píle a trénink se vyplatily.
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Pro naše hasiče to byl náročný víkend, jelikož hned v sobotu
následoval maškarní bál pro děti. Odpoledne plné her, soutěží a
tance si nenechaly ujít kosořické děti ani děti z blízkého okolí, za
doprovodu rodičů či prarodičů. Sál doslova praskal ve švech a občas
byl problém prodrat se davem lidí byť třeba pro občerstvení.
Odměnou za naši práci nám byla dobrá nálada a úsměvy na tvářích
všech přítomných.

Březen
Jan Král
Věra Vesecká
Josef Petránek
Blažena Horáková
Josef Kredba
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Denisa Mojžíšová Pýchová

Duben
Květuše Povolná
Marie Šulcová
Jaroslava Pažoutová
Zdeňka Loudová
Josef Pulda
Anna Bergrová
Jaroslav Kalina

Kulturní akce
30. 4. 2015
Velký slet čarodějnic
15. 5. 2015
Den matek
14. 6. 2015
Dětský den
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ČESKÝ SVAZ ŽEN
ČSŽ Kosořice se zapojil do projektu „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“ Českého výboru UNICEF. Cílem je očkovat každé dítě v
rozvojových zemích proti šesti hlavním smrtelným nemocem –
spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské
obrně. Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3
miliónům dětí v rozvojových zemích. Zakoupením této symbolické
panenky jsme finančně přispěly na tento projekt.

www.kosorice.cz

TJ SOKOL
První akcí v novém roce byla opět Kosořická dvacítka s tradičními účastníky. Trasu si každý zvolil dle své chuti
a možností. Čtyři lidé zvolili odlišný druh sportu a trať zdolali v běžeckém tempu. Nově jsme mohli využít
zázemí pohostinství na hřišti, které se v loňském roce touto dobou rekonstruovalo. I přesto, že na leden
panovaly celkem příjemné teploty, většina účastníků uvítala připravené občerstvení.
V kalendáři měla řada občanů zaškrtnuto datum 14. února. To se konal další sportovní ples, ale tentokrát na
sále obecního domu. Odpadly tak starosti většiny z nás se zajištěním dopravy do sousedních Luštěnic, kde se
konaly předešlé dva plesy. O báječnou atmosféru se opět postarala skupina Generace, místní děvčata se
svým tanečním vystoupením a samozřejmě i všichni přítomní.
Ještě před startem jarní části sezóny si premiérové vystoupení na sále obecního domu vyzkoušel i cestovatel
František Beneš, tentokrát se zážitky z cesty napříč Ruskem.
Poslední lednový den se uskutečnila výroční schůze členů TJ Sokol Kosořice. K již tradičním bodům nově
přibylo ještě schválení nových stanov a s tím související úprava názvu klubu. S přijetím nového občanského
zákoníku je nynější název klubu TJ Sokol Kosořice z.s. (z.s. = „zapsaný spolek“) a nové stanovy v souladu s
právními předpisy České republiky. V opačném
případě hrozilo zrušení klubu ze strany soudu, který
ponovu spravuje evidenci spolků.
Po zimní přípravě a několika přátelských zápasech
už obě mužstva dospělých vstoupila do jarních
odvet. Nejmladší hráči klubu se už pomalu
přesunuli z tělocvičny na hřiště a i oni se začínají
připravovat na start soutěže. Nově trenérské
kvarteto Batala, Grus ml., Grus st. a Malík zvažuje
přihlášení ještě jednoho družstva do soutěže.
Kosořické barvy by tak hájily dva týmy žáků.
Jan Adámek

KOSOŘICKÁ ŠKOLKA

8. března jsme k svátku MDŽ potěšily každou naši členku
symbolickou kytičkou. Devět našich členek se zúčastnilo akce pro
ženy k MDŽ v Mladé Boleslavi. S malým občerstvením a hudebním
doprovodem jsme prožily příjemné odpoledne.

Začátek roku je v naší školce každoročně spojen s přípravou předškoláků k zápisům do 1. tříd základních škol.
Týden před zápisem nám ZŠ Dobrovice umožnila návštěvu 1. třídy s ukázkou výuky.
Našich deset budoucích školáků s velkým nadšením sledovalo dění o vyučovací hodině. Paní učitelka je také
aktivně zapojila do hledání písmenek.
Měsíc únor jsme věnovali pohádkám, nejen klasickým, ale i veršovaným. Toto téma opravdu dokonale zaujme
všechny děti včetně našich malých klučičích bojovníků. Opustí svět techniky a počítačů a rádi si s námi
zahrají pohádky. Pohádky a příběhy provází děti ve školce celý rok. Času na čtení knížek pro malé posluchače
je v rodinách čím dál méně. Neustále někam spěcháme… Pro děti a rodiče jsme vyhlásili soutěž „Čtení na
dobrou noc s kašpárkem“. Kašpárek dětem zapisoval rolničky za přečtené pohádky. Tímto se děti učí pohádky
či dětské příběhy vyprávět, procvičují si paměť a hlavně si rozvíjí slovní zásobu. Úspěch a výsledky mohou
rodiče posoudit sami.
V březnu začal velký jarní úklid s krtečkem a barevnými kamarády z kontejnerů: Pepa Střep, Čenda Časák,
Petka Peťka, Terka Baterka, Fešák Tom a Směsík. Děti se učí správně třídit odpad a dodržovat pořádek ve
svém okolí.
Zápis do MŠ Kosořice proběhne 7. května 2015 od 14 do 15.30 hodin.
Žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.

Rada žen

Jana Bartoňová

Od ledna jsme zahájily pravidelné „Cvičení pro zdraví“. Ve středu od
15 hodin s hudebním doprovodem a cvičitelkou paní Sylvou Pokornou
se snažíme o udržení tělesného i duševního zdraví. V pátek od 16 do
18 hodin probíhají již tradičně naše schůzky nazvané „Posezení od A
do Z“. Máte-li zájem, zavítejte mezi nás. Vládne zde pohoda, která
nám pomáhá užívat si života plnými doušky.

