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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Při oslavě svátku maminek z obecního sálu zněly dětské hlasy. Děti, jako ptáčci, hledaly ztracené noty a
jejich aktivita při vystoupení byla obdivuhodná.
Pro předškolní věk je při vzdělávání velmi důležité prožitkové učení, proto jsme rádi uvítali návštěvy
zvířátek: u Pavlíčků, u Grusů a na farmě na Kobylnicích u „Kulhavého velblouda“.
Ve středu 20. května jsme společně s MŠ Ledce vyjeli směrem na Mělnicko na zámek Nelahozeves. Jako
mávnutím kouzelného proutku se z dětí rázem staly kněžny a knížata v nádherných kostýmech. Po prohlídce
zámeckých komnat děti ve sklepení zachraňovaly kněžnu Polyxenu ze spárů zlého draka. Za splněné dračí
úkoly dostaly medaili zámku, diplom a pohádkového hada, kterého si v kreativní dílně samy ozdobily.
Během dětského dne děti při disciplínách doprovázeli Mach, Šebestová a paní Kadrnožková s Jonatánem.
Celé dopoledne vládla báječná atmosféra.
Na závěr školního roku vždy připravujeme pro děti a rodiče zábavné odpoledne s přespáváním dětí ve školce.
Tentokrát jsme uspořádali sportovní odpoledne z projektu Národní sítě podpory zdraví „Hry našich babiček
aneb Školky do školky“ ve spolupráci se Zdravou abecedou. Cílem projektu je rozvíjet jejich pohybové
dovednosti a tím předcházet vzniku nadváhy a obezity.
Celý školní rok 2014/15 jsme se zúčastňovali dalšího projektu „Malí šikulové“, jenž je zaměřen na podporu
polytechnického vzdělávání.
Děti si například společně sestavily dřevěnou lavičku, která je pro ně každodenním doplňkem při hře. Také si
utkaly na tkalcovském stavu koberečky do svých domečků. A díky různým pokusům a objevům (např.
bublinkování, barevné čarování, jarní okénko, vodní květy) se nenásilnou formou seznamovaly se základy
techniky.
Závěr června patří předškolákům, kteří si ve školce užívají poslední společné chvíle. Při slavnostním vyřazení
předškoláků děti zazpívaly, zahrály na flétnu a předvedly, co se naučily v kroužku angličtiny. Poté obdržely
vysvědčení a dárečky.
Cililink, ahoj školko, na shledanou, adié! A osmi novým školáčkům začíná nová pohádka ve velké škole.
Jana Bartoňová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás seznámit s usneseními z jednání Zastupitelstva obce Kosořice, která se konala dne 13. května
2015 a 24. června 2015. Na prvním zasedání byl na základě doporučení hodnotící komise vybrán dodavatel na
stavební práce na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Chodník podél silnice III/27510 a III/27511,
oprava komunikace na parcele 650/1 a oprava komunikace na parcele č. 435/31 a 435/78“. Nejnižší
nabídkovou cenu za dodržení všech ostatních posuzovaných kritérií podala firma Správa komunikací s.r.o.,
Mladá Boleslav za celkovou cenu 3 363 436,64 Kč. Naše myšlenka na ušetření obecních financí díky spojení tří
stavebních akcí v jednu se naplnila. Vznikl sice administrativně náročný projekt komplikovaný získáním
dotace ze SFDI, ale celková uspořená částka se bude pohybovat okolo 1 miliónu korun. Všichni majitelé
nemovitostí dotčení výstavbou chodníků nebo komunikací byli v předstihu informováni, ale ještě jednou
bych chtěl využít příležitosti a požádat o trpělivost a vstřícnost k pracovníkům realizační firmy. Věřím, že
výsledek bude stát za to! Dalšími body jednání bylo schválení týdenního svozu plastů ze sběrného místa a
výběr dodavatele na další vybavení tohoto prostoru.
Druhé jednání bylo svoláno především z důvodů schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
Doubravka za rok 2014, poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Květník ve výši 10 000Kč na jejich činnost
vykonávanou na katastru naší obce a také kvůli povolení každoroční výjimky počtu dětí v MŠ Kosořice na
školní rok 2015/2016 na 28 dětí. Zastupitelstvo obce vzalo také na vědomí seznam přijatých žáků do MŠ
Kosořice na školní rok 2015/2016.
Všem občanům přeji příjemné prožití prázdninového období.
Tomáš Poslt
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Úřední hodiny:
Hospodářka
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Út 9:00 - 13:00
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Sběrné místo
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objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
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08:00 - 12:00
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SDH KOSOŘICE

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.
Květen
Jiřina Lankašová
Eliška Bednářová
Josef Kudibal
Božena Šulcová

85
65
76
85

Červen
Danuše Darmošová
Jarmila Rozvaldová

65 let
60 let

let
let
let
let

Kulturní akce
22.8.2015
Noční soutěž v požárních
útocích
(hřiště SDH Kosořice)

Je tu konec školního roku a s ním i závěr celoroční hry PLAMEN. Letos
nám velkou radost udělal tým přípravky, který se umístil na druhém
místě. Ale i ostatní týmy pěkně reprezentovaly SDH Kosořice. Tým
mladších dětí se umístil na čtvrtém místě a tým starších dětí na
sedmém místě.
Podobně si děti vedou také v Boleslavském poháru, jenž začal na
jaře v květnu v Petkovech. V průběžném hodnocení si starší děti drží
8. místo, mladší 10. místo a přípravka 1. místo.
Velmi dobře se v Boleslavském poháru vede družstvu mužů, prozatím
jsou na prvním místě a družstvo žen si drží bronz.
V neděli 7. června uspořádali hasiči ve spolupráci s obecním úřadem
dětský den na téma Staré pověsti české. Děti si zavěštily s kněžnou
Libuší, prošly se po
krajích českých s
praotcem Čechem
nebo se utkaly v
souboji s udatným
Bivojem. Na závěr si
jako již tradičně děti
zaskotačily v pěně,
kterou bohužel brzy
rozfoukal vítr a tím
celý dětský den
ukončil.
Denisa Mojžíšová Pýchová

začátek září
D ě tsk ý de n - rozlou če n í
s prázdninami
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
7.9.2015
Posvícení „Zlatá“
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
12.9.2015
Závěrečné kolo Boleslavského
poháru
(hřiště SDH Kosořice)

TJ SOKOL
Týmy „A“ a „B“ neodstartovaly ročník 2014/2015 zrovna ideálně.
Svěřenci trenéra Hájka zakončili podzimní část s osmnácti body na
sedmém místě, jen čtyři body od sestupového pásma. Ještě hůře
vstoupili do nové sezóny hráči rezervy. S pouhými deseti body jim po
třinácti kolech patřila dvanáctá pozice a na vedoucí Kosmonosy
ztráceli již jedenadvacet bodů.
Ale v jarní části sezóny bylo všechno jinak. Obě družstva dospělých
nasbírala shodně dvacet devět bodů.
„A“ mužstvo ze třinácti zápasů jara však hned devět vyhrálo, dva
duely skončily smírně a našli se pouze dva přemožitelé. Není proto
divu, že fotbalisté „A“ mužstva obsadili konečnou třetí pozici se 47
body. S devíti brankami byl opět nejlepším střelcem Jarda Macháč,
následoval Petr Pára se šesti zásahy. Trenéra jistě potěšila i druhá
nejlepší obrana v soutěži. Naopak kosořické trápila střelecká
koncovka.
Dobré rozpoložení na jaře zastihlo také hráče „B“ týmu. První
porážku ve druhé části sezóny museli kosořičtí vstřebat až v
devatenáctém kole v Doubravě. Fotbalisté rezervy byli v
produktivitě úspěšnější s 62 vstřelenými brankami. Téměř shodný
počet byl i na straně inkasovaných branek. Nejlepším střelcem byl
opět Petr Darmoš se 17 trefami, i když nezasáhl do všech zápasů.
„B“ mužstvo se nakonec umístilo na šesté pozici se ziskem 39 bodů.

Mini žáci absolvovali mistrovské turnaje ve své věkové kategorii starší přípravky. Z celkových dvanácti zápasů
se kosořickým žákům podařilo dva vyhrát, jednou remizovat a devět duelů prohráli. Se ziskem 7 bodů obsadili
celkově čtvrté místo. Nejlepším střelcem se stal Jan Grus se šesti góly, následoval Martin Janeček se třemi
zásahy a Jakub Krátký skóroval dvakrát. Mladší děti úspěšně reprezentovaly náš klub na turnaji na Loučeni,
odkud si odvezly ocenění za první místo.
Poslední červnový víkend odstartovaly zábavy na krytém parketu v areálu fotbalového hřiště. Akce se nově
konají již v pátek. V připraveném programu se během letních prázdnin můžeme těšit i na živá vystoupení
několika kapel.
Jan Adámek

SBĚRNÉ MÍSTO - ROZHOVOR SE SPRÁVCEM
V listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového správce sběrného místa. Stal se jím pan Jan Kovařík, a
proto jsme jej požádali o krátký rozhovor.
Je léto a s ním přichází čas pro práci na zahrádce. Ideálním úložištěm zeleného odpadu je biokontejner.
Připomeňte, co přesně se smí do kontejneru dávat a co tam naopak nepatří.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce a dřevní štěpka z větví
stromů a keřů. Do kontejneru na bioodpad určitě nepatří větve, zbytky jídel, oleje, kosti, maso a uhynulá
zvířata
Lze předpokládat, že četnost vývozu biokontejneru se liší v závislosti na ročním období. Prozraďte, jak
je tomu teď v létě a na podzim, kdy je odpadu ze zahrádky nejvíce.
V období jaro až podzim se kontejner vyváží někdy i po čtrnácti dnech. Ze statistiky pozorujeme, že obliba
biokontejneru stále stoupá. Za první polovinu roku 2014 bylo odvezeno 11 tun bioodpadu, zatímco v prvním
pololetí roku 2015 to bylo již 12 tun.
Teplé počasí láká i k úklidu ve sklepích a na půdách. Co dalšího kromě bioodpadu je možné do sběrného
místa přivézt?
Kosořický
zpravodaj
1/2015
Obec
vlastní
kontejner
na velkoobjemový odpad, do kterého patří např. starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety a kuchyňské linky. Rozhodně do něj nedávejte stavební suť, lednice a jiné
elektrospotřebiče. Pro uložení elektrospotřebičů slouží garáž u sběrného místa, která má omezenou
otevírací dobu. V případě, že budete potřebovat otevřít garáž i jiné dny v týdnu, stačí se se mnou domluvit.
Na použité baterie jsou zřízeny malé boxy nejenom v garáži, ale také na OÚ a v místní prodejně.
Staré oděvy, hračky a boty můžete dávat do označeného kontejneru na oděvy. Nezapomeňte, že vše musí být
suché a dobře zabalené do igelitového pytle. Mokré nebo dokonce plesnivé oděvy jsou zde nežádoucí.
Dále zde můžete odevzdat železo, plasty, nápojové kartony, sklo a papír.
Zejména kontejnery na plasty se velmi rychle zaplní. Bude se v dohledné době jejich počet zvyšovat?
Ke stávajícím šesti žlutým kontejnerům na plast obec dokoupila ještě dva nové.
Jak často se kontejnery na plast vyváží?
Obec zajistila u firmy Compag v období od května do září vývoz kontejnerů na plast 1x týdně.
K jakým jiným inovacím došlo ve sběrném místě, popř. jsou nějaké v plánu?
Kromě již zmíněného nákupu kontejnerů na plasty dojde v dohledné době k výměně velkoobjemového
kontejneru. Stávající kontejner je již nevyhovující. Dotace na zajištění infrastruktury sběrného místa,
kterou obec obdržela, pokryje ještě výměnu vrat u garáže, opravu fasády a střechy na garáži.
Bude se v souvislosti s letním obdobím prodlužovat otevírací doba?
Oficiální otevírací doba sběrného místa je od 10 do 18 hodin. Zejména teď v letních měsících se často stává,
že chodím sběrný dvůr otevřít již v 8 hodin.
Na závěr upozorněte na nejčastější chyby, kterých se lidé, mnohdy nevědomky, dopouští.
Většina občanů se již naučila třídit odpad a to je dobře. Už jen výjimečně se stává, že někdo vyhodí plasty do
biokontejneru. Přece jen bych rád ještě jednou upozornil na to, že je chybou vhazovat elektrospotřebič do
kontejneru na železo, přestože to k tomu mnohdy svádí.
Radka Vesecká

