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KOSOŘICKÝ ZPRAVODAJ

KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Nový školní rok jsme začali v novém. Plánovaná rekonstrukce umývárny, sociálního zařízení a odpadů v naší
škole se během prázdnin zdála zprvu nenáročná, ale zkomplikovala se špatným stavem odpadů a zdiva. Vše se
nakonec zdařilo a úspěšně dokončilo v posledních dnech před otevřením. Díky všem zaměstnancům školy byl
úklid dokončen včas, jak se říká „v poslední minutě“. Celou rekonstrukci zajistil Obecní úřad Kosořice a tomu
patří velké poděkování od malých ratolestí, jejich rodičů i personálu. Nová umývárna a sociální zařízení nyní
splňují všechny závazné hygienické požadavky pro předškolní zařízení. Výměnu ostatní části havarijních
odpadů budeme se zřizovatelem plánovat na další období.
Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří se ochotně zapojili do nátěru oplocení školní zahrady.
Na začátku prázdnin pan Radek Vlach dokončil zabezpečení vchodových dveří budovy včetně kamerového
systému, které celé sponzoroval. Díky tomu se zvýší bezpečnost dětí a za to rovněž děkujeme.
2. září opět do naší školičky nastoupili noví malí kamarádi, kteří se pomalu začínají začleňovat do kolektivu.
Děti zpříjemnily oslavu seniorů pásmem písní a tanečků na téma Broučci na louce. Spolupráce se Svazem žen
bude pokračovat v říjnu akcí „ Uspávání broučků“.
Všem dětem přejeme spoustu krásných dětských prožitků z prostředí Kosoškolky.
Jana Bartoňová

Zrekonstruované prostory umýváren
a záchodů v MŠ Kosořice
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání bych Vás chtěl informovat o závěrech z posledního zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 2. 10. 2013. Vedle standardně projednávaných bodů, jako např. schválení rozpočtových
opatření, byly projednány další, především pak majetkové záležitosti.
Vzhledem k dalšímu marnému pokusu o získání dotace na výstavbu tlakové kanalizace a ČOV jsme byli nuceni
schválit dohodu o ukončení smlouvy na její výstavbu. Podmínky nově vyhlášené výzvy totiž vyžadují
provedení výběrového řízení na dodavatele stavby až po akceptaci žádosti. Před dvěma roky byla situace
však opačná. K podání žádosti bylo požadováno ukončení výběrového řízení. Jednou hot, podruhé čehý...na
to jsme si již ale zvykli. Dalším bodem jednání bylo schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti Obecního domu Kosořice“. Na
základě této smlouvy získá obec z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 1 923 469 Kč na
probíhající rekonstrukci Obecního domu.
Dále zastupitelstvo obce schválilo půjčku TJ Sokol Kosořice ve výši 46.400,-Kč, kterou použijí na nákup
fotbalových branek pro minižáky a nové ochranné sítě. Zapůjčené prostředky budou vráceny hned po úhradě
dotace Státním zemědělským intervenčním fondem.
Jistě jste zaznamenali, že proběhla instalace nového bezdrátového rozhlasu. Zprovozněním tohoto systému
by měly být jednak odstraněny nedostatky v pokrytí místního rozhlasu, ale především dojde k zajištění
včasného varování obyvatel v případě povodní. Chtěli bychom požádat občany, aby nahlásili případné
problémy se slyšitelností rozhlasu. Pomocí dálkového nastavení můžeme každý reproduktor samostatně
nastavit a tím zlepšit slyšitelnost. Upozorňujeme, že každou první středu v měsíci ve 12:00 budou probíhat
pravidelné zkoušky varovného systému. Spouštění sirén a dálkově ovládaných místních rozhlasů v celé ČR
provádí školená obsluha zadávacího terminálu, který se nachází na krajském operačním a informačním
středisku hasičského záchranného sboru kraje. Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o
táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.
Opět nás čekají další volby. Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční Volby do Poslanecké sněmovny ČR.
Volební místnost bude jako vždy umístěna v objektu Obecního úřadu v zasedací místnosti. V první den voleb –
v pátek 25. října 2013 proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 26. října 2013
se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Poslední neméně důležitou informací je získání stavebního povolení na stavbu chodníku podél komunikací III.
třídy od autobusových zastávek směr Dobrovice. Netrpělivě očekáváme vyhlášení dotací z fondů
Středočeského kraje, kde bychom chtěli podat opět několik žádostí. Jednou z nich bude určitě žádost na
rekonstrukci místních komunikací a výstavbu tohoto chodníku. V současné době pracujeme na přípravě
veřejné zakázky. Zastupitelstvo obce považuje tuto akci za jednu z prioritních, z toho důvodu rozhodlo, že se
tyto akce uskuteční i v případě nezískání dotace.

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 - 18:00
So
08:00 - 12:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 12:00
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Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2013
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Červenec
Josef Tvrdý
Miloslav Bešík

65 let
60 let

Srpen
Jarmila Hlaváčová

91 let

Září
Ladislav Horák
Květoslava Klímová

81 let
78 let

Kulturní akce
9. 11. 2013
Vítání občánků
7. 12. 2013
Rozsvěcení vánočního stromku
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TJ SOKOL

LESOPARK

Na konci června nám přálo počasí, a tak začala také finální fáze
budování automatické závlahy hřiště. Dne 3. července 2013 byl celý
systém spuštěn, následně zaplacen a nyní již funguje v automatickém
režimu. Oproti předchozím letům tak již v trávníku nebyla k vidění
suchá místa s hnědými fleky. V celém projektu došlo k úspoře
finančních prostředků. Ty bude možné využít na další vybavení klubu.
S koncem prázdnin završily svou sezonu také sobotní zábavy pořádané
agenturou Xantia.
Po několikadenní pauze se naše mužstva začala pilně připravovat na
novou sezonu. „A“ i „B“ mužstvo shodně našlo v letní přípravě
jednoho přemožitele. Zbylá utkání první tým vyhrál a rezerva v
jednom případě remizovala. „A“ tým v létě opustili Gustav Andres,
jemuž skončilo hostování, a Miloš Vavrik se přesunul k rezervnímu
mužstvu. Po čtvrtém kole na vlastní žádost opustil tým také Petr
Vonášek. Naopak z hostování se vrátili Martin Sabol s Markem
Sedláčkem a nově přichází na hostování z Dobrovice Vlastimil Černý s
Martinem Konečným. Ostatní hráči zůstávají nebo jim bylo
prodlouženo hostování. Také „B“ mužstvo zůstává bez větších změn,
pouze u Filipa Krátkého se hostování změnilo v přestup.
Jsou za námi první soutěžní kola a naše mužstva si vedou velmi dobře.
„A“ tým až na ztrátu v prvním kole na hřišti momentálně prvního
Kněžmosta ve zbylých duelech nenašel přemožitele. Rezerva doposud
prohrála také jen jednou, jenže zvítězit se jí podařilo až na čtvrtý
pokus. Naše mužstva patří v tabulkách k těm lepším.
Mini žáci si v této sezoně odbyli premiéru v soutěži Okresního
fotbalového svazu Mladá Boleslav. Žáci na úvod vypadli z poháru po
porážce s hráči Dobrovice. Dne 14. září 2013 se konal první mistrovský
turnaj na hřišti v Mladé Boleslavi. O týden později se soutěžní turnaj
přestěhoval na naše hřiště, kde se naši hráči střetli s týmy SKP Mladá
Boleslav „B“ a Kostelního Hlavna. Bohužel ani v jednom utkání
nevstřelili branku. Poslední turnaj sehráli minižáci 6. října v
Kostelním Hlavnu. Bohužel v obou duelech naši hráči prohráli shodně
5:0. Trenéři nezapomínají ani na hráče, kteří vzhledem ke svému věku
ještě nemohou zasáhnout do soutěžního utkání. Pro ty jsou pořádána
pravidelná přátelská utkání.

Do venkovského prostředí se příliš nehodí slovo park. Pro upravenou přírodní plochu se proto vžil název
lesopark. Tímto místem se může pochlubit i naše obec Kosořice.
Na okraji obce ze směru od Rejšic byla ještě donedávna nevzhledná skládka posypového materiálu na silnice,
o přerostlých topolech, náletových dřevinách a kupách odpadků zde skrytých ani nemluvě. A tak před
několika málo lety došlo v plánu obce k realizaci projektu revitalizace této lokality.
Kromě terénních úprav, výsadby dřevin a založení travnatých
ploch přišla na řadu třešnička na dortu v podobě laviček. K
technickému vybavení patří i odpadkové koše. Posezení na
lavičkách je i na podzim velmi příjemnou záležitostí.
Také u prodejny COOP došlo k instalaci nové sestavy stolu a
lavic. Je to místo odpočinku nejen pro cyklisty, ale také se tu
dobře jí zakoupený nanuk nebo celá svačina.

Jan Adámek

Marcela Kunová

Rok 2009

Rok 2013

SDH KOSOŘICE

Rok 2004

Na sklonku letních prázdnin uspořádali hasiči společně s obecním úřadem Kosořice
rozloučení s prázdninami. V lesoparku u Návesního rybníka děti společně s rodiči
plnily různé úkoly. Na hasičském hřišti pak dostaly malý dárek a opekly si buřtíky.
Zpestřením odpoledne byla ukázka hašení hořícího domečku. Kosořičtí hasiči
přispěchali k požáru v nově zrekonstruovaném zásahovém vozidle. Na závěr vypustili
hasiči do prostoru hřiště pěnu, ve které si děti k nelibé radosti rodičů velmi vyhrály.
Polovina září patřila již tradičně závěrečnému kolu Boleslavského poháru, které se
konalo u nás v Kosořicích. Všechna družstva podala maximální výkony. Nejlepší a
nejrychlejší útok předvedly na domácí půdě naše hasičky a vyhrály nejen Pohár
Doubravka, ale i celkový Boleslavský pohár. Méně se již dařilo mužům, kteří skončili na
bramborovém čtvrtém místě. Naše týmy dětí se umístily na šestém a jedenáctém
místě. Všem týmům blahopřejeme a věříme, že v příštím roce místa obhájí nebo vylepší.
V závěru září jeli hasiči na závod dračích lodí na Novou Živohošť. Na stupnici teploměru bylo znát, že podzim
již klepe na dveře. To však náš tým Kosáků nijak neodradilo a pádloval ze všech sil. Z třiceti čtyř týmů jsme
se umístili na osmnáctém místě. Vítězství není naším hlavním cílem. Jezdíme na tuto charitativní akci
nepřímo pomoci onkologicky nemocným dětem ve FN Motol.
Denisa Mojžíšová Pýchová

