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TJ SOKOL
Stejně jako před rokem se v letní přestávce řešily přesuny zejména v dospělých týmech, ale hlavně
budoucnost "B" mužstva. Rezerva nakonec figuruje mezi účastníky IV. třídy i pro letošní sezónu. Nově
bylo do mládežnických kategorií přihlášeno i družstvo mladší přípravky, ve které hrají děti ročníku
2009 a mladší.
"A" mužstvo odstartovalo soutěž vysokou výhrou v Řepově 5:0. Následně se představilo doma, a to
netradičně v sobotu. To je další novinka – prohození hracích dnů mezi prvním týmem a rezervou.
Po šestém kole mají kosořičtí bilanci tří výher, jedné remízy a dvou porážek. Mezi střelci se zatím
s šesti brankami činí Martin Sabol, který přestoupil před začátkem sezóny z Kosmonos. Další novou
tváří je momentálně zraněný Ondřej Hochman. Naopak do Luštěnic se vrátil Jakub Jakubův a do Pěčic
přestoupil David Dufek.
Opět k velkému pohybu hráčů došlo v "B" týmu. Zaregistrováni byli Jan Dvořák, Lukáš Klika, Petr Volek,
Michal Maier a Radek Poslt. Ze Slovenska se k nám připojili Matúš Frenák a Tomáš Mihalko. Řada změn
se velkou měrou podepsala na dosavadních výsledcích. Po odehraných šesti kolech získali hráči rezervy
pouhé dva body. Mezi nejpilnější střelce zatím patří s třemi brankami Darmoš, se dvěma následují
Lochman a Pára.
U mládežnických mužstev, nyní rozšířených na tři, je složitější skloubit program všech družstev. Mladší
žáci, kde nastupují i mladší děti, nadále sbírají zkušenosti. V tabulce zatím získali tři body, a to
v Předměřicích. Starší přípravka již hraje po vzoru mladších žáků každý víkend jeden zápas místo
turnajů. Naší prostřední kategorii mezi dětmi se zatím daří, když pouze jednou prohrála a zbylé zápasy
získala ve svůj prospěch. Tradičními střeleckými oporami jsou Lukáš Stehlík (16) a Marek Rösler (11).
Výborné týmové výsledky zatím předvádí nově složený tým mladší přípravky. V systému turnajů
se našim žákům podařilo sedmkrát zvítězit a pouze dvakrát prohráli. Lukáš Čermák s 25 brankami vede
zatím statistiku střelců. Následuje Jakub Macháč se třinácti, Tomáš Chudárek s devíti a Lukáš Stehlík
se šesti brankami. V novém týmu nyní hrají: Marek Boháček, Lukáš Čermák, Jakub Grus,
Vojtěch Hladký, Alexandr Hryniak, Tomáš Chudárek, Petr Janák, Jakub Kejla, Jakub Macháč,
Vít Ohmann, Petr Ochaba, Václav Pekař, Michal Plíštil a Richard Šíp.
Jan Adámek
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
během letního období proběhla dvě zasedání Zastupitelstva obce Kosořice. Na prvním z nich, které
se konalo 9. srpna 2017 bylo schváleno přijetí dotace ve výši 2 591 277 Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na realizaci projektu „Kosořice – splašková kanalizace a ČOV“. Nyní tedy dotace z MZe a Středočeského
kraje pokrývají 73 % nákladů na celou stavbu. Dalším krokem v rámci výstavby kanalizace bylo
schválení koncesní dokumentace na „Zajištění provozování tlakové kanalizace a ČOV pro veřejnou
potřebu obce Kosořice“. Výzva k podání nabídky na provozovatele byla zaslána firmám Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Na tomto zasedání jsem také
informoval o převzetí stavby „Kosořice – splašková kanalizace a ČOV“ bez vad a nedodělků ke dni
14.8.2017. Dále jsme odsouhlasili přijetí dotace ve výši 270 900 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova na realizaci projektu „Rekonstrukce kapličky v obci
Kosořice“. Na jednání jsme také zastupitelům a občanům představili návrhy projektů chodníků směr
Rejšice, Charvatce a Voděrady. Tyto návrhy byly následně ponechány na Obecním úřadu a vyvěšeny
na webové stránky obce k možnosti připomínkování od všech občanů. V současné době se zpracovává
kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Vzhledem k tomu, že jsou některé
využité pozemky v majetku Středočeského kraje, bude cesta k vydání stavebního povolení ještě
dlouhá.
Na dalším zasedání konaném dne 13. září 2017 byl na základě koncesního řízení vybrán provozovatel
Tlakové kanalizace a ČOV Kosořice společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a .s., která jako
jediná předložila nabídku. Výše stočného bez pachtovného na rok 2017 byla nabídnuta ve výši 46,33 Kč
s DPH/1 m3. Zastupitelstvo dále rozhodlo o výši pachtovného této společnosti za provozování ve výši
5 Kč/1 m3. Na jednání byl také schválen dodavatel na akci „Rekonstrukce kapličky v obci Kosořice“
za celkovou cenu 376 956 Kč.
Dne 25.září 2017 proběhla Odborem životního prostředí, Oddělením vodního hospodářství Magistrátu
města Mladá Boleslav kolaudace splaškové kanalizace a ČOV. Z naší strany byla předložena veškerá
potřebná dokumentace. Nyní čekáme na vydání kolaudačního souhlasu na řady a přípojky tlakové
kanalizace a vydání souhlasu se zkušebním provozem ČOV na dobu jednoho roku.
Současně se rozběhla jednání se společností VaK Mladá Boleslav o všech smluvních a provozních
záležitostech souvisejících s předáním celé stavby k provozování. O termínech, způsobu připojování,
plateb stočného a kontaktech na pracovníky VaK budete informováni samostatným dopisem.
Tomáš Poslt
starosta obce
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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
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V uplynulých měsících roku 2017
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Tvořivá dílna běží od ledna 2015. Stálý kolektiv dětí už je
v tvoření zběhlý, proto jsme se v první polovině tohoto roku
pustili i do náročnějších projektů, kterým byla například výroba
domácí kosmetiky. Šumivé kuličky do koupele, domácí peeling
Kosořický zpravodaj
1/2015 Toto
nebo
odličovač.
tvoření sklidilo velký
úspěch, plánujeme
tedy pokračování, kdy
si vyrobíme například
vlastní pomádu na rty.
Vyzkoušeli jsme si i
základy korálkového
šperkování. Děti si
vytvořily náramky,
náušnice a drobné
andílky pro štěstí.
Konec školního roku a tedy i závěr naší Tvořivé dílny
jsme s dětmi pojali netradičně. Sešli jsme se na zahradě,
vytvořili si z drátků a dřevěných korálků funkční domácí bublifuk
a pak už jsme se věnovali soutěžím, koupání a také opékání
buřtů. Příjemně jsme tak ukončili školní rok a rozešli se
na prázdniny.

Léto bylo pro hasiče jako vždy velmi pestré. Holky se pravidelně účastnily seriálu Fire Night Cup (seriál
nočních soutěží), kam jim jezdili pomáhat naši muži. V srpnu začala druhá polovina sportovní sezóny,
a tak naše družstva opět vyběhla a reprezentovala náš sbor na Boleslavském poháru. Náš sbor pořádal
v srpnu 10. ročník Noční soutěže v Kosořicích, který byl pro letošní rok také zařazen do seriálu nočních
soutěží a šlo o finálové kolo tohoto poháru. Bohužel tuto soutěž přerušila velká bouřka a soutěž musela
být z důvodu bezpečnosti předčasně ukončena.
Září je vždy pro naše hasiče velmi náročným měsícem. Nejenom že dětem začala nová sezóna hry
Plamen, zároveň sbor pořádal začátkem září Pohár Doubravka, který je závěrečným kolem
Boleslavského poháru. Muži se umístili na 8. místě, ženy si vybojovaly 12. místo, starší děti bodovaly
na 7. a 11. místě, mladší děti braly 5. a 17. místo. Velmi si vážíme zájmu a podpory, jichž se nám
při domácích soutěžích dostává od domácích fanoušků. Také došlo v tomto měsíci na opakování noční
soutěže, které opět počasí vůbec nepřálo. Soutěž se ale podařilo v ranních hodinách za stálého deště
dokončit. Zde si holky doběhly pro 6. místo.
Těmito soutěžemi jsme pro požární sport ukončili sezónu 2017 a děkujeme všem za poskytnutou
pomoc, letos to bylo opravdu náročné.
Celkové výsledky Boleslavský pohár
Celkové výsledky Fire Night Cup
Muži
3. místo
Ženy
8. místo
Ženy
6. místo
Děti starší
6. a 14. místo
Děti mladší
7. místo
A co hasiči plánují? Jako každý rok se pomalu připravujeme na vánoční besídku a na rozsvěcení
vánočního stromečku. Tímto vás všechny srdečně zveme 2. 12. 2017 od 16:30 k našemu vánočnímu
stromečku naproti hasičské zbrojnici. Již teď se těšíme na vystoupení našich dětí.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Červenec
Jiří Havranec

65 let

Srpen
Alena Nytrová
Jana Michalicová
Marie Forejtková
Jaroslav Pažout

75
60
65
60

let
let
let
let

Září
Ladislav Horák
Marie Vítková
Jitka Knesplová
Vladimír Vrla
Květoslava Klímová
Vanda Kalinová
Jan Lener

85
75
70
65
82
76
65

let
let
let
let
let
let
let

Kulturní akce
2. 12. 2017
Rozsvěcení vánočního
stromečku
(u kapličky)

29. 12. 2017
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)

Na začátku září se naše skupinka rozrostla o nové děti,
v současné době kroužek navštěvuje 14 dětí v rozmezí 6 - 12 let.
První téměř ještě letní hodinu jsme vyrobili svícen s letní
tematikou jako připomínku prázdnin a poté jsme se vypravili
do parku na sběr kvítí, které jsme následně usušili a v budoucnu
využijeme k výrobě ručně dělaného papíru. Další hodina se nesla
v duchu šití. Děti si ušily vonné pytlíčky s levandulí, které si
i samy pomalovaly či
dozdobily stužkami.
Práce se šicím strojem
děti moc baví a k naší
radosti se ani menší
děti šicích strojů
nebojí. V dalších
hodinách plánujeme
malování triček,
výrobu náramků
metodou drhání
z povoskovaných
bavlnek a dále pak již zmíněnou výrobu ručního papíru a šití.
Radost z tvoření a jiskřící oči dětí jsou motor, který nás pohání
k další práci.
Veronika Boháčková

Sbor dobrovolných hasičů Kosořice

MŠ KOSOŘICE
Prázdniny utekly jako voda a naše školka opět vítá velké a malé dětičky. Začínáme s téměř polovinou
nováčků. Jejich adaptace na nové prostředí a kamarády je různá. Obrovským pomocníkem při tomto
velkém počtu dětí je nová školní asistentka paní Lenka Pavlíčková (absolventka studia asistent
pedagoga), která nám zajistí i povinné překrývání pedagogů dle novely školského zákona, což bylo do
této doby na jednotřídní MŠ nemožné.
Pracovní pozice školní asistentky je od 1. 9. 2017 hrazena z projektu Ms2014+ „Do školky s úsměvem“
Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání z výzvy Podpora škol formou zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Pro naši školu je tato personální podpora vyměřena pouze na
14 měsíců.
Další povinnou aktivitu v tomto projektu jsme zvolili z oblasti vzdělávání pedagogů: Osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů a Čtenářská pregramotnost.
Naše škola patří mezi pět šťastných školek a získala v projektu „Stavitelem od 3 let“ stavebnice Seva,
Blok a další v hodnotě 2000 Kč. Dětem tyto stavebnice zajisté udělají radost při vánoční nadílce.
19. září 2017 k nám do školky zavítalo Nezávislé divadlo z Holých Vrchů s pohádkou Křemílek
a Vochomůrka. Pohled na radostné a rozesmáté tváře všech dětí byl nádherný. K svátku seniorů jsme
připravili vystoupení s malými trpaslíky, kteří u písniček a tance postavili barevný hrad.
Během uzavření školy jsme z hygienických důvodů byli nuceni zajistit se zřizovatelem školy
samostatný vchod pro kuchařku ŠJ a nový sklad potravin, který byl vybudován ze stávajícího skladu
školy. Stále nám chybí skladovací prostory pro hračky a dětské vybavení školní zahrady.
Jana Bartoňová

