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SDH KOSOŘICE
Po zimní pauze čekala v únoru naše mladé hasiče soutěž Plamen a Memoriál v uzlování v Dobrovici.
Hned na první soutěži velmi pěkně bodovali. V uzlování starší děti obsadily 2. a 3. místo a mladší děti
3. místo. V jednotlivcích uspěla v kategorii starších Anička Posltová na 2. místě a v kategorii mladších
dětí na 2. místě skončila Johanka Kalinová. Dospělí se zatím soustředili na přípravu v pořadí již
desátého hasičského plesu pro dospělé. Maškarní ples pro děti se konal potřetí.
O ples byl v tomto roce opět veliký zájem, a tak není divu, že taneční parket byl stále plný. K půlnoci už
tradičně všichni očekávali vystoupení našich „tanečníků“, kteří i letos všem zpestřili ples nacvičenou
choreografií. Ve složení Václav Bím, Jiří Cerman, Libor Mojžíš, Libor Boháček, Miloslav Bešík a Pavel
Mareš si opět získali publikum. Děkujeme tímto klukům, všem pomocníkům a vám, kteří jste přispěli
do tomboly.
Druhý den ples pokračoval pro děti, které se přišly předvést ve svých kostýmech a soutěžily o ceny.
Chválíme tímto všechny maminky i tatínky, kteří masky dětem sami vyráběli. Povedly se vám.
Březnové počasí k nám bylo velmi přívětivé, a tak
jsme mohli opět zapracovat na zázemí na našem
sportovním hřišti. Nad betonovou plochou vyrostlo
zastřešení a buňky máme již připravené na
sportovní tréninky, které díky dobrému počasí
začaly jak pro děti, tak i pro muže a ženy.
V tuto chvíli pro vás pomalu připravujeme pálení
čarodějnic. Děti, nachystejte masky a pořádné
stroje. Sejdeme se u hasičské zbrojnice 30. 4. 2017
v 18:30.
Pro ty, kdo chtějí podpořit naše hasiče: neváhejte
nám přijet fandit hned na první soutěž sezóny 13.
5. 2017 do Dlouhé Lhoty, těšíme se na vás.
SDH Kosořice
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání zpravodaje obce proběhla dvě zasedání Zastupitelstva obce Kosořice. Poslední
zasedání roku 2016 se konalo dne 21. prosince 2016. Prioritním bodem bylo schválení rozpočtu obce na
rok 2017. Pokud by nebyl schválen do konce roku, musela by obec hospodařit v rozpočtovém
provizoriu. Rozpočet na rok 2017 byl před projednáním vyvěšen na úředních deskách, tak jak ukládá
zákon o obcích. Vzhledem k probíhající výstavbě kanalizace byl schválen jako schodkový ve výši 12 167
321 Kč, schodek bude uhrazen z výsledků hospodaření obce v minulých obdobích. Plánované příjmy
činí 17 718 993 Kč, plánované výdaje pak 29 886 314 Kč. Do příjmové části bude ale zahrnut na stejném
zasedání schválený úvěr na výstavbu kanalizace ve výši 10 000 000 Kč, poskytnutý od České spořitelny
a.s.. Částka, kterou obec za poskytnutý úvěr zaplatí je 330 499 Kč. Celkový schodek bude tedy v roce
podstatně nižší. Dále se nám podařilo vyřešit spor o pozemek na otočce autobusů s tím, že jsme se s
původním majitelem dohodli na darování pozemku obci.
15. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice se konalo 15. března 2017 a hlavním úkolem bylo projednání
zprávy kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce
Kosořice za rok 2016 a zprávy finančního výboru o kontrole hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Kosořice za rok 2016. Dále bylo nutné schválit účetní závěrku MŠ Kosořice za
rok 2016 a převod hospodářského výsledku 8899,01 Kč do jejího rezervního fondu.
Tomáš Poslt
starosta obce

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Nový rok 2017 jsme zahájily účastí na Kosořické dvacítce. Pohled na teploměr, kdy rtuť klesla na –10 °C
odradil od účasti mnoho zájemců. A tak jen otužilí a vytrvalí vyrazili do mrazivé krajiny, kterou
rozjasňovaly třpytivé paprsky lednového sluníčka.
Zimní období jsme si zpříjemňovaly pravidelnými pátečními posezeními, kde jsme tvořily různé
kreativní ozdůbky. Například stříbrná a růžová srdíčka k ozdobení kytičky, kterou obdržela každá
členka k MDŽ. K Velikonocům jsme upletly z papírových ruliček zajíce a z nití vajíčka.
MDŽ jsme oslavily 11. března na sále obecního domu. Při kávě jsme „probrebentily“ všechny
zajímavosti v obci a zpříjemnily si tak čekání na divadelní představení „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“,
které nám zahrál místní ochotnický spolek KOSA. O tom, že se líbilo, svědčí i to, že se přišli podívat i ti,
kteří toto představení zhlédli již v prosinci 2016. Díky za příjemný zážitek!
Zúčastnily jsme se též oslav MDŽ v Mladé Boleslavi. Hlavním programem bylo vyprávění pana Karla
Herčíka o významných osobnostech Mladé Boleslavi. Jednou z nich byl i Mikuláš Klaudián, který zde žil
na konci 15. a začátku 16. století. Působil jako městský lékař a lékárník. Na Karmeli měl ordinaci a
lékárnu. Zároveň byl i tiskař, vydal řadu spisů s náboženskou tematikou, ale i světská díla jako „Knihu
lékařskou“ a přeložil do češtiny několik odborných lékařských spisů. Nejvýznamnějším Klaudiánovým
počinem je rozhodně vytvoření a vytištění první mapy Čech v roce 1518. Je to první zachovalá mapa
naší země v měřítku 1:685 000. Nedávno byla vydána kniha o Mikuláši Klaudiánovi. Obsahuje velké
množství barevných obrázků a čtenář v ní najde i kopii mapy Čech.
Sluníčko nás probralo ze zimního klidu, a tak si užijme nové jaro.
Rada žen
Redakční rada: Denisa Mojžíšová Pýchová , Marcela Kunová, Radka Vesecká
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MŠ KOSOŘICE
S novým rokem přišla mezi nás opravdová zima s velkou sněhovou nadílkou. Hurá! volaly děti, stavěly
sněhuláky a řádily ve sněhu. V únoru opět nastal čas pohádek, kterými nás provázel kamarád kašpárek.
Děti s rodiči mu hledaly zatoulané rolničky v pohádkách. Společně jsme také uspořádali výstavu
pohádkových knížek. Každý byl rád, když se z jeho knížky četla právě ta jeho pohádka.
Dvě dopoledne dětem zpestřily zábavné vzdělávací programy Malé technické univerzity. Hráli jsme si
na stavitele mostů a zpracovatele odpadů. Při stavění z velkých lego kostek se děti dozvěděly
například, jak postavit most, aby nespadl, zjistily, kdo byl Karel IV. a co postavil, poučily se, jak se třídí
odpadky, co je recyklace, a o dalších zajímavostech. Prakticky si děti třídění odpadu vyzkoušely i ve
sběrném dvoře v naší vsi.
S jarními prázdninami se příroda probudila do jara. Oslavili jsme ho karnevalem, vynesením Paní Zimy
a probuzením broučků. Zápis do MŠ Kosořice proběhne 4. května 2017 od 14 do 15:30 hodin.
Formulář žádosti o přijetí dítěte si mohou zájemci vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.
Jana Bartoňová
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

UKLIĎME ČESKO

V uplynulých měsících roku 2017
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme kolem Kosořic.
Duben je čas očisty a úklidu a především čas, kdy se masivně
uklízí Česko. V loňském roce jsme společnými silami uklidili naše
okolí. Bohužel je mezi lidmi stále mnoho bezohledných jedinců,
Kosořickýsizpravodaj
1/2015 dělají odpadkové koše, a protože nám tato
kteří
z příkopů
situace není lhostejná a chceme mít kolem sebe čisto, znovu
jsme Kosořice přihlásili k této akci.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár
místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Pokud vás zajímá více o celé organizaci a
dalších úklidech, navštivte stránky www.uklidmecesko.cz.
Do úklidu se zapojily všechny spolky, které zde působí (svaz žen,
sportovci, hasiči). Sešli jsme se v neděli 2. dubna v počtu 25
dospělých a 20 dětí. Rozdělili jsme se do šesti skupin a vypravili
se, vyzbrojeni pytli a rukavicemi, vstříc nepořádku. Celkem
jsme vysbírali 325 kg odpadu. Z toho se nám podařilo vytřídit 180
kg do tříděného odpadu. Úklid jsme zakončili občerstvením a
společným posezením.
V dnešní uspěchané době je velmi milé, že je nás víc, komu
záleží na našem okolí a nezůstáváme k němu lhostejní. Děkuji
obci Kosořice za finanční podporu a za likvidaci posbíraného
odpadu. Děkuji hasičům za přípravu a poskytnutí prostor včetně
pomůcek k občerstvení. Děkuji panu Chudárkovi za zapůjčení
vozu a svoz sesbíraného odpadu.
A můj největší dík (a obdiv) patří každému, kdo se v neděli
osobně podílel na
úklidu, ať už přišel sám
za sebe nebo za některý
ze spolků. Stejně jako v
loňském roce si přeji,
ať takový typ akce už
více není třeba a
můžeme zaměřit své
aktivity na příjemnější
činnosti, než je úklid.
Veronika Boháčková

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Leden
František Krajf
Václavka Kudibalová
Anna Čečelská
Bohumil Pažout
Marie Vávrová
Václav Vávra

76
76
60
81
70
70

let
let
let
let
let
let

Únor
František Matal
Hana Zvěřinová
Petr Čvančara
Miloslav Dědek
Irena Nehybová

77
84
70
76
65

let
let
let
let
let

Březen
Josef Koštejn
Josef Petránek
Jiří Hruška
Blažena Horáková
Jiřina Pažoutová
Josef Kredba
Josef Pócs

76
77
75
80
60
83
60

let
let
let
let
let
let
let

Kulturní akce
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
sraz v 18:30 hod u hasičské
zbrojnice
4. 5. 2017
Zápis do MŠ od 14 hod
6. 5. 2017
Den matek
(sál obecního domu)
3. 6. 2017
Okresní soutěž v hasičském
sportu
(hřiště SDH Kosořice)
24. 6. 2017
Oslavy 85. výročí založení
TJ Sokol Kosořice

Členové výboru v únoru tradičně hodnotili uplynulý rok na výroční členské schůzi. Sportovní výsledky
dospělých po podzimu nebyly nikterak úspěšné. Dobrou zprávou tak zůstává počet dětí v
mládežnických týmech a výsledky přípravky.
Trenér Ladislav Hájek naordinoval start zimní přípravy v závěru měsíce ledna. Hráči prvního týmu
odehráli tři přípravná utkání s bilancí jedné výhry, remízy a porážky. V prvním jarním mistrovském
utkání sahali fotbalisté Kosořic po remíze na půdě třetího Chotětova. Pokutový kop v posledních
vteřinách však znamenal porážku 2:1. V dalších dvou kolech už hráči "A" týmu bodovali naplno. Novými
tvářemi v týmu jsou Jakub Jakubův, Jakub Kraus, Karel Kumbera a Sebastián Valdman. „B“ mužstvo
mělo naplánováno jediné přátelské utkání, ale to bylo zrušeno. Rezervu tak čekal ostrý start taktéž na
půdě Chotětova s místním „B“ mužstvem.
Zatímco mladší žáci již vykročili do jarní části soutěže porážkou v Kosmonosích 4:0 a v Předměřicích
6:1, přípravka čeká teprve na přidělení soupeřů a rozlosování jednotlivých turnajů. Nově
registrovanými hráči jsou Michal Plíštil, Vojtěch Hladký, Tomáš Chudárek, Marek Boháček, Richard Šíp,
Petr Ochaba, Jakub Grus a Daniel Vích.
Jan Adámek

VÍTÁNÍ OBČÁNKU
V sobotu 1. 4. 2017 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.

Veronika Bešíková
David Bárta

Natálie Beňová

TJ SOKOL
Přestávku v zimním období tradičně vyplnily akce jako Kosořická
dvacítka, která se letos konala za velkého mrazu, a sportovní
ples. O hudební produkci se opět postarala skupina Generace
nově i se zpěvačkou Petrou Štefíkovou. Opět se akce nesla v
duchu noblesních rób, živelného tance i bujaré zábavy.
V lednu mezi nás zavítal cestovatel František Beneš se
závěrečnou částí cesty africkým kontinentem. Přítomní nebyli
ochuzeni ani o fotografie a krátká videa. Ale nejzajímavější je
samotné vyprávění neúnavného cestovatele.

Sofie a Ema Dvořáková
Lucie Marešová

Karla Hájková

