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OKÉNKO DO HISTORIE - 1. díl
Hostinec č. p. 3
Krčma byla v Kosořicích určitě od pradávna. Prvním podloženým dokumentem by mohla být
informace o koupi charvátského panství Annou z Vartemberka v roce 1555. Ale přímo o kosořické krčmě
tam zmínka není. První doloženou informací je pravděpodobně soupis dobrovického majetku
Valdštejnských z roku 1638. Roku 1694 prodala vrchnost krčmu s masným krámem Václavu Hanušovi,
tehdejšímu rychtáři.
V 18. století byla krčma nejdříve majetkem Jiřího Horáka a pak rodiny Novotných.
Při číslování domů v roce 1772 bylo krčmě přiděleno č. p. 3. V 19. století byla krčma postupně
majetkem tří největších sedláků v obci. V období 1837–1857 Jana Pitra z č. p. 6, v letech 1860–1890
rodiny Puldových z č. p. 5 a od roku 1890 byla v majetku rodiny Machových z č. p. 28 a 80. Josef Mach
hostinec zrekonstruoval v roce 1901. Podoba hostince U Machů je na přiložené fotografii.
Okolo roku 1890 byla výměnkům, tedy menším stavbám u větších statků, kde dožívali starší rodinní
příslušníci, tzv. výměnkáři, přidělena popisná čísla. U hostince to bylo č. p. 46. V roce 1904 přestavěl
Josef Mach tento výměnek na sál hostince. V sále hostince mohly zasedat spolky a mohly se zde konat
taneční zábavy.
V 1. polovině 20. století byl hostinec pronajmut Václavu Knesplovi a byl znám jako hostinec
U Knesplů. Od 50. let se pronajímatelem stal jeho zeť Jaroslav Rašín. Od té doby se hostinci začalo
říkat U Rašínů, což starousedlíci užívají dodnes. Po komunistickém převratu byl hostinec 1. 11. 1951
převzat Jednotou a dále byl provozován rodinou Rašínových.
Na začátku 60. let minulého století byl hostinec přeměněn na prodejnu Jednoty a po roce 1980 byl
zbořen. Sál hostince byl v roce 1963 zrekonstruován na tělocvičnu TJ Sokol. Tato tělocvična byla
zbořena roku 1986 v rámci přípravy na výstavbu společensko-správního domu v akci Z. Byly připraveny
základy tohoto domu, ale po převratu v roce 1989 bylo od této stavby upuštěno.
Jan Kuna
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
bohužel, druhá vlna pandemie se vrátila velmi brzy a ještě ve větším rozsahu než na jaře.
To samozřejmě ovlivnilo nejen životy nás všech, ale i ten na úrovních obcí a spolků. Oproti předešlým
letům jsme byli ochuzeni o většinu akcí během roku. Po odkladu akce Ukliďme Česko z jarních měsíců
na podzimní se úklid stejně neuskutečnil. Podobně jako rozsvícení vánočního stromu, které letos
proběhlo bez programu, pouze za zvuku vánočních koled.
Zastupitelé, i přes současný nouzový stav, mají napilno při schvalování důležitých bodů
na zasedání. V těchto dnech bude schvalován rozpočet obce na příští rok. Návrh počítá se schodkem
4,5 mil. Kč, jenž bude kryt ze zůstatku na bankovních účtech obce. Hlavním důvodem je pokračování
výstavby chybějících chodníků v obci. Jen náklady na tyto stavby „ukrojí“ polovinu z celkových výdajů
obce. Předpokladem ale je, že větší část z těchto investičních nákladů se obci vrátí v podobě získané
dotace, o kterou bude obec usilovat v následujících dnech. Dalšími vyššími položkami ve výdajích jsou
náklady na projekty obnovy místních komunikací, pořízení nového územního plánu a rozšíření
sběrného místa. Obdobná částka jako letos bude z nového rozpočtu poukázána místním spolkům
na kulturní a volnočasové aktivity.
Současná situace dopadla i na ekonomiku celé republiky vlivem vládních nařízení
po zastavení obchodů a služeb. Naším štěstím určitě bylo, že letošní investiční akce se vměstnaly
do letních období po skončení první vlny pandemie a firmy opět mohly naplno fungovat. V těchto
dnech obec obdržela vyrozumění o úspěšném ukončení dotací na rozšíření herních prvků v parku a
víceúčelové hřiště v mateřské škole, které byly realizovány právě v období prázdnin. Další dobrou
zprávou je i dokončená kolaudace nového chodníku směrem na Rejšice.
Koncem prázdnin vstoupily v platnost nové jízdní řády na Dobrovicku po integraci do Pražské
integrované dopravy. Uběhl nějaký čas a nyní společně můžeme vyhodnotit přínos nebo naopak
neduhy těchto změn. Pokud máte k tomuto tématu nějaké věcné připomínky, prosím, odešlete je emailem na adresu ou@kosorice.cz nebo případně vhoďte do schránky na budově obecního úřadu, a to
nejpozději do 3. ledna 2021. Poté budou náměty vyhodnoceny, sumarizovány a zaslány do sídla
Integrované dopravy Středočeského kraje.
S blížícím se koncem roku vám jménem zastupitelů obce přeji krásné vánoční svátky v kruhu
nejbližších, úspěšný vstup do nového roku a hlavně hodně zdraví. Nám všem přeji také úspěšnější a
klidnější rok 2021.
Jan Adámek
Starosta obce Kosořice
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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, 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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SVAZ ŽEN

Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2020
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.

Srpen
Alena Nytrová
Věra Hrušková
Jan Kovařík

78 let
75 let
75 let

I letošní rok jsme se zúčastnily celonárodní veřejné
sbírky „Český den proti rakovině“. Konala se 30. 9. 2020.
Byla zaměřena na problematiku rakoviny ledvin.
Liga apeluje na všechny občany ČR kvůli velkému nárůstu
Kosořický
zpravodaj 1/2015
zhoubných
nádorů ledvin. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU
se ve výskytu nádorů ledvin dělíme o přední místa s Estonskem
a Lotyšskem.
Svaz žen děkuje všem našim občanům, kteří si zakoupili kvítek
měsíčku lékařského a přispěli na tuto akci. Prodaly jsme
celkem 150 kusů a výtěžek činil 3 540,- Kč.
Svaz žen přeje všem občanům příjemné prožití svátků
v á n o č n í c h a p e v n é z d ra v í v n o v é m r o c e 2 0 2 1 .

SDH KOSOŘICE

Září
Marie Vítková
Zdeněk Mesároš
Květoslava Klímová
Josef Kudibal
Vanda Kalinová

78
70
85
81
79

Říjen
Zdenka Batalová
Marie Piknerová
Jarmila Matalová

81 let
81 let
80 let

Listopad
Marie Ottová
Eva Puldová
Jana Vízková
Věra Kredbová

75
78
60
82

let
let
let
let
let

let
let
let
let

Bohužel v letošním roce jsme se jako mladí hasiči
scházeli pouze začátkem roku, kdy jsme trénovali na druhé
kolo celoroční hry Plamen štafetu dvojic. Vzhledem k situaci
byly veškeré soutěže a schůzky zrušeny.
Vše jsme si vynahradili poslední prázdninový víkend,
kdy jsme odjeli na soustředění do penzionu Černá Říčka
v Jizerských horách. Prostředí jsme dobře znali již z loňského
roku, a proto jsme se moc těšili. Vedoucí si pro nás připravily
výlet na rozhlednu, návštěvu lanového parku, výrobu triček a
mnoho dalších aktivit. Také jsme pilně procvičovali vázání
uzlů, topografii a zdravovědu na branný závod požární
všestrannosti. Naše heslo je „Kdo je připraven, není
zaskočen“. Jenže člověk míní, osud mění. Letos už své
vědomosti nevyužijeme.
Tak věříme, že v roce
2021 je zúročíme.

Vám všem přejeme
hlavně hodně zdraví,
štěstí a pohody
v roce 2021.

SOKOL
Takový zvláštní rok, ten 2020.
Zahájen byl obvyklou Kosořickou dvacítkou a sportovním plesem se skupinou Generace.
V únoru jsme se dozvěděli velice smutnou zprávu o dopravní nehodě, při které zemřel člen našeho
výboru Vladimír Volf. Čest jeho památce. Na výroční členské schůzi se řešila budoucnost trenérského
týmu mládeže i otázka úklidu v kabinách a praní dresů. Paní Marie Ottová, která se 35 let starala
o kabiny a dresy, za což jí patří mimořádné poděkování, ukončila činnost.
Zimní příprava proběhla dle představ. Blížil se začátek jarní sezóny. Koncem února se
ale v Evropě objevil vysoce nakažlivý virus SARS-CoV-2 a vše bylo jinak. Jarní část sezóny byla zrušena.
V létě se situace trochu uvolnila, a tak jsme mohli uspořádat taneční zábavu se skupinou
Generace u příležitosti 55. výročí existence kapely. Zábava se mimořádně povedla a připomněla
atmosféru zábav, které se konaly s touto skupinou v 80. a 90. letech. Jen věkový průměr účastníků byl
výrazně vyšší.
Během léta se vyřešila problematika trenérského týmu mládeže i úklidu kabin. Všechny týmy
zahájily podzimní soutěže na konci srpna. Vše probíhalo normálně až do konce září, kdy virus opět vše
zhatil. Začátkem října byly soutěže přerušeny a koncem měsíce října zrušeny.
Blíží se konec tohoto roku a virus nás stále omezuje. Musíme doufat, že se situace příští rok
zlepší a umožní nám dál pokračovat v práci s mládeží i A-týmem. V této chvíli si nic dalšího snad ani
nepřejeme.
Prostě takový zvláštní rok, ten 2020.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem klidné a nerušené vánoční svátky.
Do roku 2021 všem přejeme vzhledem k současným okolnostem hlavně zdraví a také štěstí.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Aby děti v naší Kosoškolce byly stále spokojené a šťastné, je zapotřebí jim dopřát klidné
prostředí, ve kterém dokážou všichni spolupracovat, domluvit se a vzájemně se podpořit. A to je pro
nás v této neznámé a nejisté době prioritou.
Jsme opravdu rádi za chvíle, kdy si můžeme ve školce hrát a společně se setkávat. Děti se letos mohou
radovat a dovádět i na nově vybudovaném dětském hřišti. Touto cestou zřizovateli školy za hřiště
mnohokrát děkujeme.
Vzhledem k vyhlášeným hygienickým a bezpečnostním opatřením nemohou akce
pro veřejnost nyní probíhat, ale děti o ně ochuzeny nejsou. Mezi ně patří například uspávání broučků,
dýňové slavnosti, pohádky, hry na flétnu, angličtinka, čertík ve školce, vánoční radovánky a těšení
na Ježíška, vykrajování a zdobení perníčků, zpívání koled, vyrábění přáníček pro rodiny i seniory.
Vše se uskutečňuje pouze v kolektivu dětí na půdě školy. Rodičům toto dění alespoň částečně zkusíme
zprostředkovat dostupnou formou.
Kosoškolka se také zapojila do akce pořádané Dobrovolnickým centrem Klaudiánovy nemocnice
„Sbíráme srdce pro personál“.
Děkujeme Svazu žen za perníčky a finanční příspěvek pro děti a rodičům za sponzorské dary,
vstřícnost, pomoc a pochopení.
Přejeme všem štěstí, zdraví, ať nám 1. ledna začne radostnější rok 2021.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

