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OKÉNKO DO HISTORIE
Jedním z dalších kosořických účastníků 1. světové války byl Josef Drbohlav z č. 63.
Jeho příběh by v dnešní době vydal na filmový scénář nebo knižní trhák. Po narukování na frontu
v roce 1914 přešel ještě téhož roku do ruského zajetí. Ocitl se v Turkestánu ve městě Samarkandu.
Odtud vedla jeho cesta k mongolským hranicím. Dalšími zastávkami byly Ural, Samara, Moskva
a Petrohrad. Po návratu z Petrohradu zpět do Samary vstoupil v roce 1918 do českých legií.
Bojoval u Kazaně a byl i ve vlaku, který z Kazaně odvážel vagony plné carského zlata. Po uzavření
příměří s bolševiky v roce 1919 legionáři a s nimi i Josef Drbohlav pokračovali sibiřskou magistrálou
na východ do Vladivostoku. Tam se dočkali lodi, která s nimi 21. června 1920 přistála u břehů
Severní Ameriky ve městě Vancouveru. Vlakem se přepravili napříč Kanadou do přístavu Halifax
a odtud lodí do Evropy. Ocitli se v Německu ve městě Kielu. Přes Německo přejel Josef Drbohlav domů
do Čech a do Kosořic dorazil 11. srpna 1920. Tak trochu cesta kolem světa mu trvala celých 6 let.
Marcela Kunová

DĚTSKÝ DEN V KOSOŘICÍCH
V sobotu 9. 6. proběhl pod záštitou obce a místních hasičů dětský den, který navázal na karnevalové
téma – Piráti. Byla jsem požádána, abych se ujmula organizace tohoto dne s tím, že mi bude
poskytnuta podpora místních hasičů a dobrovolníků z řad místních občanů. Přiznám se, že jsem si
doteď neuvědomila, kolik práce za organizací takového dne je a už vůbec kolik lidí je k tomu třeba.
Přípravy probíhaly už několik dní předem, kdy bylo třeba vše naplánovat, nakoupit a zařídit vše
potřebné. Přestože samotná akce začala až ve 14 hodin, od deváté hodiny ranní se to na hasičském
hřišti hemžilo lidmi. Stavěly se stany, připravoval kiosek, jednotlivá stanoviště, dekorace.
Počasí nám přálo a déšť se nám až na pár kapek vyhnul. Celkem se účastnilo přes 70 dětí, což samo
je odměnou za zmíněnou práci.
Stanovišť bylo celkem 9, každé bylo označeno krátkým popiskem. Piráti dostali na startu speciální
kartičku, kam jsme vepsali jejich jméno. Uvnitř byla mapka s jednotlivými stanovišti. Při plnění úkolů
jsme políčka zaškrtali a následně si piráti mohli v cíli vyzvednout poklad v podobě drobných dárků,
které určitě udělaly dětem radost. Podmínky k vyzvednutí byly však dvě. V areálu byla poschovávána
písmenka. Děti je musely najít a sestavit tajnou šifru.
Co se týče jednotlivých stanovišť, piráti si vyzkoušeli, jaké
to je vyvěsit vlajku, lovit předměty ve slizu, střílet na terč
vodními pistolemi, věšet mokré pirátské prádlo,
stavět kostlivce, zdolávat opičí dráhu, hledat předměty,
které nepatří do moře, chytat rybičky. Každý si mohl
namalovat a odnést tričko.
Na závěr místní hasiči připravili tolik oblíbenou pěnu,
kde se děti vyřádily. Odpočinek a stín pak malí piráti nalezli
v jednom ze stanů, kde pro ně bylo připraveno promítání
pohádek.
Chtěla bych tímto článkem poděkovat a smeknout klobouk
před všemi, kteří celá ta léta pro nás všechny tyto akce
(rozsvěcení stromečku, čarodějnice, dětské dny a jiné)
chystají. Ne každý si uvědomuje, že si značně ukrajují
ze svého volného času. Ale je hezké sledovat,
jak vše funguje a v naší vesnici to žije.
Veronika Boháčková
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak jste se jistě již z denního tisku dozvěděli, budou se ve dnech 5. až 6. října 2018 konat volby
do zastupitelstev obcí. Ve stejném termínu se budou v našem volebním obvodu také konat volby
do Senátu Parlamentu České republiky. V této souvislosti vyplývá Obecnímu úřadu několik úkolů,
které je nutno splnit. Nejpozději 14. července je nutno zveřejnit seznam vytvořených volebních
obvodů a jejich popis a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech.
Pro občany, kteří chtějí kandidovat, je nejdůležitějším termínem 31. červenec, kdy je nutno podat
kandidátní listiny registračnímu úřadu. Více informací ke kandidatuře lze nalézt na stránkách
Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/volby.aspx).
Dne 9. května 2018 se uskutečnilo další veřejné zasedání zastupitelstva obce. Mezi nejdůležitějšími
projednávanými body bylo schválení Závěrečného účtu obce Kosořice za rok 2017, a to bez výhrad,
a schválení účetní závěrky za rok 2017. Toto bylo možné schválit na základě výsledků přezkoumání
hospodaření obce při auditu z Krajského úřadu Středočeského kraje konaného dne 20. dubna 2018.
Dalšími projednávanými body bylo schválení firmy Českomoravská správa měst a obcí s.r.o.
na zajištění auditu, školení a návrhu řešení nedostatků GDPR jak pro Obec Kosořice,
tak i pro MŠ Kosořice. Také byl pro obě organizace schválen pověřenec pro ochranu osobních údajů –
Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
Celkový počet nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci je 158. Stavebním povolením bylo
schváleno celkem 178 šachet. Z toho 10 šachet je prozatím nespuštěných z různých důvodů –
neobydlené nemovitosti, jejich rekonstrukce, výstavba nových RD. Pouze 10 majitelů rodinných domů
se tedy doposud nepřipojilo, pro nás prozatím z nespecifikovaných důvodů. Všem, kteří pochopili
význam správné likvidace odpadních vod, bych chtěl za naši přírodu a říčku Vlkava poděkovat.
Tomáš Poslt

SDH KOSOŘICE
Každý rok se naše družstva mladších a starších dětí účastní celoroční hry Plamen. Většinu tréninků
v roce se věnujeme přípravě na tuto soutěž, která se skládá z branného závodu, štafety 4x60,
štafety CTIF, útoku CTIF a požárního útoku. Každá z disciplín je zcela odlišná a náročná, vyžaduje
pečlivý trénink. Stejně jako loni jsme nepodcenili přípravu. Naše mladší družstvo skončilo na krásném
1. místě a my starší jsme obhájili 3. příčku. Za odměnu jsme jeli na různé výlety například
na Malou Skálu, do městského bazénu v Mladé Boleslavi a na zmrzlinu v Dobrovici.
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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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.
Duben
Jaroslava Pažoutová
Zdeňka Loudová
Josef Pulda

79 let
89 let
78 let

Květen
Jiřina Lankašová
Eva Langová
Jiřina Hájková
Věra Králová
Miluše Petránková
Josef Kudibal
Božena Šulcová

88
75
60
70
76
79
88

Červen
Milan Štecher

70 let

let
let
let
let
let
let
let

Kulturní akce
25. 8. 2018
Fire night cup
(hřiště SDH Kosořice)
2. 9. 2018
Rozloučení s prázdninami
(hřiště TJ Sokol Kosořice)

pokračování ze str. 1
Naši vedoucí Marci a Denča mají velkou trpělivost a vždy nás ve
všem podpoří. Rovnéž Ála, která nám zajišťuje technickou
podporu. Za to všem patří velký DÍK.
Mladí hasiči
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Kateřina a Vojtěch Šmídovi

Sofia Tóthová

OCHOTNICKÝ SPOLEK KOSA
Sál obecního domu v Kosořicích se stal místem, kde byl
14. dubna tohoto roku sveden boj o lípu. Členové spolku KOSA
tentokrát zvolili klasické téma podle předlohy Aloise Jiráska.
Takže název Lucerna aneb Boj o lípu evokoval závažné téma.
Ale jak již zdejší tradice velí, jednalo se o odlehčenou formu
naplněnou českým humorem.Někteří herci museli zvládnout
i dvojrole. Marcela Sabolová se z babičky proměnila
ve vznešenou kněžnu. Denisa Mojžíšová z mušketýra
v Kláskovou. Když se Libor Mojžíš proměnil z kantora v Kláska,
bylo jasné, kdo je v tomto představení vážně dobrý. Také ostatní
osazenstvo jeviště si hraní užívalo. Za pozornost stály velice
pěkné kostýmy i dobře navržená scéna. Závěrečný potlesk byl
poděkováním za příjemně strávený podvečer.

Natálie Michajlecová

Marcela Kunová
3. 9. 2018
Posvícení „Zlatá”
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
15. 9. 2018
Závěrečné kolo Boleslavského
poháru
(hřiště SDH Kosořice)
20. 10. 2018
Oslavy 100 výročí založení
Československa

Dominik Vrla

SVAZ ŽEN
Počátkem jara si připomínáme svátek MDŽ. Každá naše členka dostala jednu z prvních rozkvetlých
kytiček jara – hyacint. Osm našich členek se zúčastnilo oslav MDŽ v Mladé Boleslavi. ORŽ připravila
program s malým pohoštěním. V dubnu jsme si udělaly brigádu na ošetření okrasných keřů a růží v obci
před OÚ, v parku u kapličky, před prodejnou Coopu, na otočce a v lesoparku. O tom, že naše práce
nebyla marná, svědčí krásně rozkvetlé růže u OÚ a v parku u kapličky.
V květnu jsme zorganizovaly setkání občanů u příležitosti svátku Dne matek. Pro každou přítomnou
jsme připravily dáreček v podobě sušené levandule. V programu nejprve vystoupila místní MŠ.
Po malém občerstvení se nám představili místní ochotníci „KOSA“ s nacvičenou divadelní hrou Lucerna
aneb Boj o lípu. V polovině května jsme podpořily akci „Liga proti rakovině“. Prodaly jsme celkem
150 kytiček a odevzdaly 3 080 Kč.
Rada žen
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VÍTÁNÍ OBČÁNKU

TJ SOKOL

V neděli 13. 5. 2018 proběhlo tradiční vítání nových občánků Kosořic. Slavnostní událost se konala
na sále obecního domu. Vítání svým pásmem písniček a básniček zpestřily děti z mateřské školky.
Přejeme všem dětem šťastný a radostný život v naší obci.

Hráči „A“ ani „B“ mužstva nemají v této době důvod k velké radosti. Oba týmy zakončily sezónu
ve spodních patrech tabulky a prioritou pro nadcházející sezónu bude doplnit kádr o nějaké hráče.
Záměrně bylo v předchozí větě použito jednotné číslo, jelikož „B“ mužstvo již nebude od příští sezóny
figurovat mezi kosořickými týmy. Rozšíří tak další kluby, na které dolehla krize s nedostatkem hráčů.
„A“ mužstvo obsadilo jedenáctou pozici, na jaře totiž získalo jen sedm bodů z celkových 30 a o fous
tak uniklo sestupové propasti. I přesto, že Martin Sabol již půl roku působí v sousedních Rejšicích,
primát nejlepšího střelce týmu mu zůstal i na konci sezóny.
Rezerva, jak už bylo zmíněno, končí po sedmi sezónách působení ve IV. třídě. V poslední době čítala
soupiska dostatek hráčů, s docházkou to však bylo už horší. Nezbývá než poděkovat těm,
kteří to s „B“ týmem vydrželi až do konce. Poslední místo po podzimní části zůstalo našemu týmu
i na konci sezóny se šesti body. Naším nejlepším střelcem byl Petr Darmoš s 8 góly.
Již na začátku června skončila sezóna mladším žákům, kteří se umístili ve své skupině na 8. místě
s patnácti body. Následně byly všechny týmy z okresu rozlosovány a v dvojutkání s Bělou pod Bezdězem
naši hráči jednou prohráli a následně doma zvítězili 2:1. Nyní někteří hráči postoupí do vyšší kategorie.
Skvělého výsledku dosáhly děti starší přípravky, které se zúčastnily pohárového klání –
SportFotbal Cupu. Od září, kdy pohár odstartoval, postupně vyřadily jednoho soupeře za druhým
a dokráčely až do finálového souboje s Kosmonosy. Dvojutkání odstartovali naši hráči dobře a na svém
hřišti zvítězili 5:4. Nadějný výsledek do odvety však nebyl moc platný. V Kosmonosech kosořičtí žáci
dlouho vedli, pak ale domácí strhli vedení na svou stranu a vítězství pečetili dalšími brankami.
Po výsledku 6:3 se starší přípravka umístila na krásném druhém místě a děti domů přivezly medaile,
pohár a věcné ceny.
Ve své skupině naši hráči skončili na druhém místě za společným družstvem Dobrovice/Rejšice
se 46 body a nastříleli neuvěřitelných 173 branek. Nejpilnější byl Lukáš Stehlík s 61 brankami,
následován Markem Röslerem s 28, Matyášem Dvořákem s 21, Radimem Skokanem s 20
a Lukášem Čermákem s 15.
U mladší přípravky nejsou k dispozici všechny oficiální výsledky. I přesto naše děti suverénně dokráčely
k prvnímu místu ve své skupině. Lukáš Čermák se stal nejlepším střelcem v celé skupině se 34 zásahy.
Dále se trefili Jakub Macháč 13x, Tomáš Pokorný 5x a Marek Boháček 3x.
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Linda Bešíková

David Abelovský

Jan Adámek

Barbora Harvancová

Štěpán Klika
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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
V měsíci květnu rádi cestujeme. Letos jsme s dětmi navštívili solnou jeskyni, plavecký bazén
v Mladé Boleslavi a dopravní hřiště v Dobrovici. Školní výlet naše Kosoškolka strávila u skřítků
na Starých Hradech a se zvířátky na ranči U Kulhavého velblouda na Kobylnicích.
Pro maminky a babičky a pro nové občánky
s dětmi
Kosořickýjsme
zpravodaj
1/2015 připravili pěkná vystoupení. Čarodějnický rej,
dětský den i odpolední setkání dětí a rodičů proběhly ve znamení pohybových aktivit na školní zahradě.
Starší děti měly radost, že mohly přespat ve školce.
Na závěr školního roku se opět konalo slavnostní vyřazení předškolních dětí.
Do ZŠ Dobrovice nám odchází 10 dětí:
Boháček Marek, Grus Jakub, Hudec Jan, Chudárek Tomáš, Janák Petr, Koch Laura, Macháč Jakub,
Michajlec Nicolas, Tomíčková Kateřina, Svoboda Libor.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny.
Jana Bartoňová

Petr Janák

Laura Koch

Marek Boháček

Jakub Grus

Jakub Macháč

Nicolas Michajlec

Jan Hudec

Tomáš Chudárek

Kateřina Tomíčková

Libor Svoboda

