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SDH KOSOŘICE
Konec sezóny jako vždy patří slavnostnímu vyhlášení celkových výsledků Boleslavského poháru.
To proběhlo tentokrát v Dlouhé Lhotě. Letos slavily úspěch naše holky, které opět s medailí upoutaly
pozornost redaktora Boleslavského deníku a mohli jste je znovu zaznamenat v rubrice Hasiči kolem
nás. Úspěch samozřejmě slavili i muži s celkovou „bramborovou“ medailí. Tato akce byla velmi
vydařená a pro nás je vždy odměnou za celoroční úsilí a shon kolem příprav každé akce,
kterou pořádáme.
V rámci oslav 100 let republiky si naši mladí hasiči připravili divadelní představení, které nám přiblížilo
události, jež předcházely vzniku založení Československé republiky. V odpoledním programu
za hasičský spolek položil kytku u kapličky starosta sboru Václav Vávra a zástupce velitele Václav Bím.
S většinou z vás jsme se potkali u rozsvěcení vánočního stromečku. Program v letošním roce připravila
Verča Boháčková a my jsme se jí snažili co nejvíce pomáhat. Celé setkání obohatili kromě dětí
z mateřské školky i naši mladí hasiči. Na konci roku navštívili mladí hasiči spolu s vedoucími Marcelou
Sabolovou a Denisou Mojžíšovou Pýchovou boleslavský bazén. Byla to i odměna za celoroční práci.
Příjemné odpoledne bylo zakončené malým občerstvením a předáním vánočních dárků.
Po Vánocích vás všechny srdečně zveme na výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sále obecního
úřadu 5. ledna od 14 hodin. Zde připomeneme vše, co se u nás dělo v roce 2018, a zároveň vás pozveme
na všechny plánované akce v roce 2019.
Všem vám přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a ať se vyplní i vaše nejtajnější přání.
Sbor dobrovolných hasičů Kosořice

TJ SOKOL
Hráči „A“ týmu loni úspěšně zakončili podzimní část sezóny s 23 body. Nyní je to o sedm bodů méně,
ale po nevydařeném vstupu do soutěže to nakonec není špatný počin. Po polovině podzimní části
to se čtyřmi body nevypadalo vůbec dobře. Čtyřmi výhrami v řadě se hráči Kosořic přeci jen bodově
trochu zahojili. Kosořičtí jsou sice jedenáctí, ale soupeře před sebou mají na dohled. Zatím marný hon
předvádějí střelci ostatních mužstev ve snaze dotáhnout se na Michala Malíka v tabulce střelců.
Ten je se 14 zásahy nejlepším kanonýrem podzimu v okresním přeboru.
Mladší žáci se drží ve středu tabulky se 17 body a opět si oproti loňsku o pár bodíků polepšili. I v této
kategorii máme svého zástupce mezi trojicí nejlepších střelců. Lukáš Stehlík s dvanácti góly ztrácí
4 branky na prvního kanonýra soutěže. 7x se prosadil Matyáš Pokorný a třikrát byl úspěšný
i Tadeáš Mojžíš. Tradičně jedním z nejobávanějších týmů mezi staršími přípravkami je právě
ten kosořický. Mužstvo, jemuž na jaře o kousek uteklo vítězství v poháru, po podzimní části vede
svou tabulku s náskokem devíti bodů a navíc bez ztráty jediného bodu. Výborné výsledky se logicky
musely projevit i ve statistikách. Lukáš Stehlík, jako nejlepší střelec, nasbíral 51 branek.
Následují Radim Skokan s 15 góly, Marek Rösler s jedenácti a Matyáš Pokorný s devíti zásahy.
Starší přípravka se pyšní také velmi dobrou obranou, když inkasovala nejméně branek ze všech týmů.
Naše nejmladší mužstvo v létě opustilo několik hráčů, kteří přešli do starší přípravky. Ani to hráčům
mladší přípravky nevzalo vítr z plachet. Se ztrátou pouhých pěti bodů pronásledují vedoucí Luštěnice.
Ani v této kategorii není o střelce nouze. Lukáš Čermák na třetí pozici nasbíral 33 branek, následován
Jakubem Macháčem s 24 brankami. Dalšími úspěšnými jsou Jakub Kejla a Marek Boháček. Také mladší
přípravka se může pochlubit výbornými hráči v obraně, jelikož inkasovala nejméně branek.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody.
V novém roce 2019 mnoho zdraví a úspěchů.
Jan Adámek
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v říjnu tohoto roku proběhly řádné volby do zastupitelstev obcí a po třech společných volebních
obdobích ve vedení obce se Tomáš Poslt a Václav Vávra rozhodli již nekandidovat. Vzhledem k tomu,
že v předchozím volebním období vybírali občané ve volbách kandidáty jen z jednoho uskupení a jiné
uskupení kandidátů se nepřihlásilo, bylo na dosavadních členech zastupitelstva, zda se ujmou vedení
obce. V dnešní době není o tyto funkce příliš velký zájem, ať už z časových důvodů nebo navyšováním
úkolů ze strany státu. Většina dosavadních zastupitelů se rozhodla pokračovat, nenechat obec bez
vedení a pod dozorem státních úředníků. 31. října se uskutečnilo ustavující zasedání nového
zastupitelstva, kde jsem byl zvolen starostou a místostarostkou paní Denisa Mojžíšová Pýchová.
Na prvním zasedání se pouze neskládaly sliby a nevolilo vedení obce. Byl schválen střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019–2021, ze kterého se bude vycházet při sestavování vlastního rozpočtu obce
na rok 2019. Už nyní je tak jasné, že obec bude v příštím roce hospodařit s příjmy více než 7,5 mil. Kč.
V nejbližších dnech bylo nutné provést změnu statutárního orgánu obce u několika státních
a podnikatelských organizací. A dále navazující povinnosti z ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Prioritou bylo co nejrychleji dořešit výpověď současného nájemce prodejny a předat prostory
k dispozici novému nájemci tak, abychom mohli prodejnu opět využívat k nákupům a ne ke sledování
prázdných prostor. Zastupitelé vyslovili důvěru zájemci, který provozuje prodejnu v Pískové Lhotě.
S tímto byla také podepsána nájemní smlouva a pevně věříme, že tím jsou komplikace s provozem
místní prodejny vyřešeny. Během podzimních měsíců proběhla na úřadě kontrola provedená
pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje bez zjištěných závad a pochybení.
Začátek adventního času opět zpestřilo rozsvěcení vánočního stromu, tentokrát i s bílou kulisou.
Nechybělo kulturní vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Jany Bartoňové
a kolegyň Jitky Malíkové a Lenky Pavlíčkové. Pěkné představení si připravili i mladí hasiči vedení
Marcelou Sabolovou a Denisou Mojžíšovou Pýchovou. Pro všechny přítomné bylo připraveno i tradiční
občerstvení, ať už teplé nápoje na zahřátí nebo malé zákusky. Tímto bych si dovolil poděkovat všem,
kdo se na této pěkné akci podíleli. Místními spolky počínaje a zastupiteli konče.
Na závěr si dovolím poděkovat Tomáši Posltovi, Václavu Vávrovi a Marcele Sabolové za jejich velké
pracovní úsilí v zájmu obce a jejích občanů.
Jelikož se blíží konec roku, přeji vám všem krásné svátky plné pohody a radosti v kruhu rodinném
a úspěšný rok 2019.
Jan Adámek
starosta obce

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, 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

SVAZ ŽEN

OSLAVY 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY

V uplynulých měsících roku 2018
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

V září jsme se zúčastnily akce „Teribear“. Je to nadace Terezy
Maxové určená na pomoc maminkám z azylových domů, týraným
dětem a dětem v ústavní péči. Tato celorepubliková akce
se konala již po čtvrté. Letos odstartovala 6. září a končila
Kosořický
zpravodaj
1/2015Boleslavi se konala 12. září v areálu lesoparku
15.
září.
V Mladé
Štěpánka. Podstatou akce je uběhnout či ujít tolik kilometrů,
kolik je účastník schopen. Za každý kilometr, který ujdete,
získáte 30 Kč na konkrétní případ. Počet kilometrů zaznamenává
zakoupený speciální čip.
V polovině října jsme zorganizovaly setkání ke Dni seniorů.
V programu se již tradičně představila místní mateřská škola.
Dále pak ženský pěvecký soubor ze Strak zazpíval písně,
které se zpívaly před 100 lety. Setkání jsme ukončily posezením
při kávičce. Následující den se konala místní oslava k 100. výročí
republiky. Napekly jsme perníčky, slané a sladké pečivo
na občerstvení. Od listopadu jsme na pravidelných pátečních
posezeních vyráběly věnečky na dušičky, adventní svíce,
hvězdičky. Na rozsvěcení vánočního stromu jsme napekly
vánoční perníčky, slané a sladké dobroty k občerstvení.
ČSŽ přeje všem občanům krásné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví a pohodu.

V tomto roce stovky obcí a měst uspořádaly svoje oslavy výročí vzniku Československé republiky.
Také občané Kosořic si tuto historickou událost mohli připomenout, a to dne 20. října 2018.
Od 13 hodin se v sále Obecního domu konala přednáška zástupců Československé obce legionářské
Jednoty Mladá Boleslav. Spíše než slovo přednáška se hodí výraz poutavé vyprávění o československých
legionářích na frontách 1. světové války. Poté se všichni vydali ke kapličce v parku. Doprovod legionářů
dodal celému průvodu slavnostní ráz.

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

79
79
78
60
65

let
let
let
let
let

Listopad
Eva Puldová
Marcela Kunová
Máří Magdalena Lenerová
Věra Kredbová
Marie Rašínová
František Beneš

76
65
65
80
90
79

let
let
let
let
let
let

Prosinec
Marie Klímová
Jana Sabolová

89 let
75 let

Rada žen

MŠ KOSOŘICE
Kulturní akce
28. 12. 2018
2. ročník Kosořické pálky
(sál obecního domu)
28. 12. 2018
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)
5. 1. 2019
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol Kosořice)
5. 1. 2019
Výroční schůze SDH Kosořice
(sál obecního domu)
16. 2. 2019
Sportovní ples
(TJ Sokol Kosořice)

Podzimní období si Kosoškolka zpříjemnila návštěvou
Dobrovických muzeí, kde probíhal výukový program
„Ptačí svět“. Děti zaujala činnost u interaktivní tabule
i prohlídka výstavy různých druhů ptáků. Nezapomněli jsme ani
na broučky, které děti symbolicky uložily k zimnímu spánku
ukolébavkou. Při oslavě Dne seniorů jsme zazpívali písničky
„Z naší zahrádky“. Atmosféra byla příjemná a babičky
pro všechny připravily výborné pohoštění.
Děti mají rády pohádky, a proto jsme se vydali do Městského
divadla v Mladé Boleslavi na představení Ferda Mravenec.
Všem se líbila veselá pohádka a nápadité kostýmy.
V listopadu jsme si na společné schůzce rodičů a předškolních
dětí zahráli na školu. Advent nám začal rozsvěcením vánočního
stromu i s vystoupením dětí, letos ve znamení vánočních tradic.
K nim patří také návštěva Mikuláše, anděla a čerta.
Završením vánočních dnů byla nadílka od Ježíška a společné
posezení s rodiči u koled spojené s vyráběním.
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli na vánoční dárky
pro děti, a přejeme veselé Vánoce.
Jana Bartoňová

Zástupci jednotlivých spolků položili k desce se jmény
padlých kosořických občanů za 1. světové války
nádherné kytice. Nechyběla ani kytice položená
starostou obce Tomášem Posltem. Jeho projev byl
výborný. Přesně vystihl myšlenku a odkaz,
které po vzniku nové republiky předávaly jednotlivé
generace svým následovníkům. Velkým zážitkem bylo
zasazení lípy republiky a umístění velkého kamene
s kovovou destičkou, která tuto událost datovala.
Obstarání lípy i kamene výborně zvládl
Miloslav Bešík ml. za vydatné pomoci svého otce.
Ve v o l n é č á s t i p a r k u t a k v z n i k l o d ů s t o j n é
pamětní místo.
V odpoledních hodinách se všichni vrátili do sálu
Obecního domu. Tam je čekalo divadelní představení
mapující historické okamžiky, jež předcházely vzniku
Československé republiky. Celé ho nacvičily děti.
Podaly úžasný výkon a závěrečnou písní Ach synku,
synku vehnaly do očí diváků slzy. Dík patřil nejen dětem,
ale také těm, které s nimi pásmo připravily,
Marcele Sabolové a Denise Mojžíšové Pýchové.
Posledně jmenovaná se velkou
měrou zasloužila o průběh
a vlastně celou organizaci
tohoto báječného dne.
Samozřejmě s týmem
ochotných spolupracovníků.
Na závěr se konalo posezení
s hudbou. Nechybělo výborné
občerstvení v podobě
napečených dobrot
od kosořických žen.
Oslavy vzniku republiky
se v naší obci opravdu vydařily.
Marcela Kunová

