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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
V naší Kosoškolce jsme všichni kamarádi. Letos se k našim hrám přidal plyšový pejsek Bingo.
Aby mu nebylo o víkendech smutno, berou si ho děti domů na návštěvu. Rodiče zapíší zážitek s Bingem
do cestovatelského deníčku a paní učitelky přečtou toto dobrodružství po víkendu ostatním dětem.
V říjnu jsme s dětmi navštívili další vzdělávací program v Dobrovických muzeích Odpadem to nekončí
spojený s výstavou Brána recyklace. Děti si zopakovaly vědomosti a poznatky o třídění odpadu a získaly
nové nápady na jeho využití. Důležitou součástí přípravy předškolních dětí na vstup do ZŠ je schůzka
rodičů a dětí na téma Škola.
Během listopadu nás oslovila paní učitelka Mgr. Anna Šťastná ze Základní umělecké školy
Mladá Boleslav pobočka Dobrovice s nabídkou vzdělávacího programu Světem hudebních
nástrojů. Naše školka se rázem změnila na koncertní síň, ze které se ozývaly nádherné tóny.
Žáci umělecké školy nám zahráli na flétny a kytary pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Hanouskové,
paní učitelky Ludmily Mlčochové a pana učitele Leoše Brodského. Na závěr jsme si společně zanotovali
vánoční koledy.
Předvánoční čas jsme si užili se vším, co k němu tradičně patří – rozsvěcení vánočního stromu, návštěva
Mikuláše, anděla a čerta, vánoční besídka, nadílka, zdobení perníčků, vánoční vyrábění a posezení
s rodiči.
16. května 2020 vás Mateřská škola Kosořice a obec Kosořice srdečně zvou na oslavy 40. výročí
otevření školy. Prosíme občany, kteří vlastní staré fotografie ze školky, zda by nám je zapůjčili.
Předem děkujeme.
Všem přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.
Kolektiv mateřské školky

TJ SOKOL
Podzim z pohledu prvního týmu Kosořic dopadl podobně jako loni. S patnácti body jim patří
jedenáctá pozice. Až v pátém kole si Kosořičtí připsali první body za vítězství nad Mukařovem.
Poté se bodový příděl zlepšil a gradoval s koncem podzimu. S deseti brankami je nejpilnějším střelcem
Aleš Kořínek, tradičně v popředí nechybí ani Michal Malík s 8 góly a tři zásahy si připsal Zdeněk Batala.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
podzimní období je ideální čas pro výsadbu chybějících stromů. Ta letos proběhla za přispění
společnosti Compag Mladá Boleslav v lesoparku u Návesního rybníku. Následně po štěpkování větví
byla získaná hmota dosypána zpět ke stromům a keřům.
Tyto někdy hektické dny jsme si zpříjemnili rozsvěcením vánočního stromu a přivítali
tak adventní čas. Samotnému rozsvěcení předcházela vystoupení dětí z mateřské školy a mladých
hasičů. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které v chladném počasí přišlo vhod.
Závěr roku je ve většině obcí jedním z nejdůležitějších období. Příprava rozpočtu a úpravy
místních vyhlášek z důvodu novelizace zákonných předpisů bývají častými tématy posledních zasedání
zastupitelstev obcí. Nejinak tomu bylo u nás v obci. Obec plánuje v příštím roce hospodařit s vyššími
výdaji než příjmy. Schodek bude kryt přebytky z minulých let, například tím letošním. Už nyní je
pravděpodobné, že hospodaření skončí v černých číslech. V plánu investic na příští rok je výstavba
chodníku směrem k lesoparku (za předpokladu schválení dotace), rozšíření sběrného místa, prvotní
náklady na nový územní plán, pokračování v projektování budoucí výstavby/rekonstrukcí a nákup
dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Kosořice. Obdobná částka jako letos bude
z nového rozpočtu poukázána místním spolkům na kulturní a volnočasové aktivity.
S blížícím se koncem roku vám jménem zastupitelstva obce přeji krásné vánoční svátky
v kruhu nejbližších, pokud možno bez stresu a shonu. Úspěšný vstup do nového roku a hlavně hodně
zdraví.
Jan Adámek
starosta obce

Ve společnosti dalších šesti mužstev se hráči mladších žáků po podzimní části umístili na páté
pozici se ziskem 12 bodů. Sedm branek stačilo Matyáši Pokornému k ovládnutí statistik kosořických
střelců. Pět branek si připsali Lukáš Čermák a Matyáš Dvořák.
Také hráči starší přípravky zatím nezažívají tak úspěšnou sezónu jako ty předešlé. Z deseti zápasů se
žákům podařilo zvítězit dvakrát. I přesto se podařilo Lukáši Čermákovi nastřílet 14 branek, Jakub Kejla
vsítil 13 gólů a po pěti brankách vstřelili Marek Boháček a Tomáš Chudárek.
Z našich mužstev jsou na tom v tabulce nejlépe hráči mladší přípravky. Z druhé pozice ztrácí
deset bodů na první Kosmonosy. S velkým přehledem vede tabulku střelců soutěže Tomáš Chudárek
s 58 zásahy. Dvanáct branek přidal Marek Boháček a osm Vít Ohmann.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody.
V novém roce 2020 mnoho zdraví a úspěchů.
Jan Adámek
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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

SDH KOSOŘICE

V uplynulých měsících roku 2019
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Začátkem října jsme absolvovali první kolo
Celoroční hry Plamen – Závod požární všestrannosti. Skládá se
ze šesti stanovišť: střelba ze vzduchovky, základy topografie,
uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání
Kosořický zpravodaj 1/2015
překážky po vodorovném laně. Celý den v Hrdlořezích vydatně
pršelo a byla velká zima. Cestou na závody jsme se vzájemně
hecovali, že to dáme a musíme přivézt medaile, vždyť jsme se
poctivě připravovali na srpnovém soustředění. Jak se říká,
kdo je připraven, není zaskočen. Naše mladší děti obsadily
krásné první místo z patnácti týmů a starší děti stříbrnou příčku
ze čtrnácti družstev.
V pátek 29. listopadu jsme vystoupili na rozsvěcení
vánočního stromečku v Kosořicích, kde jsme našim
spoluobčanům připomněli písničkami a básničkami tradice,
zvyky a rituály, které nás provází od pradávna.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.
Říjen
Miroslav Malík
Zdenka Batalová
Jiří Cerman
Jan Kuna
Marie Piknerová
Karel Ivan
Jarmila Matalová

70
80
70
65
80
60
79

let
let
let
let
let
let
let

Listopad
Eva Puldová
Věra Kredbová
Marie Rašínová
František Beneš

77
81
91
80

let
let
let
let

Prosinec
Jana Sabolová

76 let

Kulturní akce
27. 12. 2019
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen, sál obecního domu)

Jan Kuna

28. 12. 2019
3. ročník Kosořické pálky
(sál obecního domu)
4. 1. 2020
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol Kosořice)
25. 1. 2020
Výroční schůze SDH Kosořice
(sál obecního domu)
15. 2. 2020
Sportovní ples
(TJ Sokol Kosořice,
sál obecního domu)
Každou středu v zimním období
je možné zahrát si stolní tenis
na sále Obecního domu
v Kosořicích.
Děti v doprovodu dospělé
osoby!

Spolu s dvorem Khýnovským, který posloužil jako základ panského dvora - Kvapilova statku, je to
nejstarší historicky doložený dvůr v Kosořicích.
V období 1452-1475 byl purkrabím v Mladé Boleslavi Jan Pancíř z Kosořic, majitel dvora.
Dvůr prodal po roce 1475 Jarnovi Tovačovskému z Cimburka. Ten roku 1481 prodal dvůr Jarošovi
ze Sovojovic, ale ponechal si právo zpětného odkupu. Toho pravděpodobné využil, protože roku 1547
je dvůr součástí boleslavského panství. Mezitím roku 1483 Jan Tovačovský zemřel a majetek zdědil
jeho syn Adam, který zemřel okolo roku 1500. Adam majetek převedl na svou matku Johanku z Krajku.
Roku 1513 předala Johanka z Krajku boleslavské panství svému bratru Kunrádu a tak se tento kosořický
dvůr jako součást boleslavského panství dostal až do roku 1588 do majetku Krajířů z Krajku.
Odtud historický název Krajířovský dvůr.
Boleslavské panství roku 1588 odkoupil Jiří z Lobkovic a vzápětí směnil s Bohuslavem
Hasištejnským z Lobkovic. Tento přenesl sídlo panství roku 1595 do Kosmonos a zemřel roku 1605.
Panství zdědila jeho manželka Eva z Valdštejna. Ta se znovu vdala za Jiřího Bedřicha hraběte
z Hohenlohe. Roku 1628 prodala Eva z Valdštejna panství císařskému generálu Gottfriedovi Jindřichovi
hraběti z Pappenheimu. Hrabě zemřel na válečném poli roku 1632. Panství odkoupil roku 1650
Heřman Černín z Chudenic. Roku 1739 prodal Jakub Heřman Černín luštěnickou část panství Josefu
Scherzerovi z Kleinmühlu. Roku 1774 prodal Eliáš Scherzer luštěnické panství Kristiánu Filipovi
Gallasovi, který je připojil k sousedním Horkám nad Jizerou. Spolu s Horkami je od roku 1805 držela
hrabata Nostitz-Rienecz.
Dvůr se vyvázal z panství až po zrušení poddanství roku 1848 a stal se majetkem rodiny
Sedláčkovy, která hospodařila na dvoře Krajířovském od 2. poloviny 17. století.
Po převratu v roce 1948 přešly hospodářské budovy do užívání nově vytvořenému
Jednotnému zemědělskému družstvu v Kosořicích. Antonín Sedláček (1903-1971) s manželkou Annou
rozenou Brzobohatou (1905-1986) obývali dům č. 113, který si postavili na tomto svém pozemku v roce
1931. Při restituci po roce 1989 byl celý majetek vrácen potomkům Sedláčkových, kteří ho prodali
firmě ATI systém, jejíž majitelem je Lubor Chudárek.

Za odměnu nás naše vedoucí vzaly do bazénu, kde jsme se
vydováděli na tobogánech, dali si výbornou pizzu a dostali
dárečky.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám přejí mladí hasiči

OKÉNKO DO HISTORIE
Před nedávnem jsme vás seznámili s historií pozemku
č. 1 Kvapilova statku. Nyní vás provedeme zajímavou historií
pozemku č.2, pro historiky Krajířovského dvora,
pro starousedlíky Sedláčkova statku.

