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MŠ KOSOŘICE
S příchodem letních měsíců končí školní rok 2013/14, který byl opět velice rozmanitý a bohatý ve všech
směrech. Věřím, že nejen díky akcím, ale hlavně díky práci celého kolektivu se dětem v naší školce líbí a jsou
spokojeny nejen ony, ale i jejich rodiče.
Do školky během roku přijížděla za dětmi jejich oblíbená divadélka Kašpárek a Bouda s různými pohádkami.
Velkým a zcela novým zážitkem byla pro děti pohádka Jak měsíček cestoval po zvěrokruhu za sluníčkem.
Byla promítaná v 3D v mobilním planetáriu přímo v prostorách školky. Opravdu senzace! Na školní výlet jsme
si vyšlápli na hrad Kokořín za pohádkou Princ Bajaja. Po představení si děti mohly vyzkoušet rytířskou zbroj,
umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, upříst nitku, vykřesat jiskru. Všechno se dětem moc líbilo.
Při vystoupení ke Dni matek, pořádaném ve spolupráci se Svazem žen, děti všem maminkám, babičkám a
tetičkám popřáli písničkou a dárkem.
V programu aktivit dětí jsme nezapomněli na jejich zdraví. Například organizujeme návštěvy solné jeskyně,
plaveckého bazénu a zúčastnili jsme se projektu české stomatologie „Nechci kazy“. Škola získala certifikát
Zdravé zoubky. Díky rodičům, kteří si kupují drobné dárky pro děti, přispíváme každoročně Fondu Sidus na
vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole a
Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Ke Světovému dni zdraví jsme s dětmi uspořádali módní
přehlídku na téma „Nejvtipnější oblek vhodný do lesa proti klíšťatům“.
Velkým svátkem pro všechny děti je Dětský den. Na stanovištích děti soutěžily a získaly vlastnoručně
vyzdobený sáček plný dobrot.
Začátkem června jsme byli pozváni na preventivní program městské policie „Bezpečně v dopravě“ do
Dobrovických muzeí. Malí řidiči projížděli dopravní hřiště se semaforem a dopravními značkami pod vedením
strážníka městské policie a poté od něj dostali dětský řidičák. Dopravní vědomosti a znalosti si děti ještě
zopakovaly a vyzkoušely u soutěží na letním odpoledni s rodiči na školní zahradě. Každý malý řidič, cyklista či
chodec získal diplom s odměnou. Odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů a posezením u písniček s
doprovodem kytary. Bohužel nás od písniček vyhnal déšť. Starší děti ve školce přenocovaly.
24. 6. 2014 se konalo slavnostní vyřazení deseti předškoláků, kteří v září usednou do školních lavic. Společně
s panem starostou jsme dětem předali vysvědčení, šerpy a dárečky na památku.
Poslední červnový týden děti úspěšně zakončily zájmové kroužky – angličtinku a hru na zobcovou flétnu. Byly
za své obrovské úspěchy i nadání oceněny.
5. 7. 2014 na Setkání rodáků Kosořic děti předvedly své hudební a dramatické schopnosti v roli zvířátek ze
statku. Užily si krásné odpoledne – a teď hurá na prázdniny s nezapomenutelnými zážitky!
Jana Bartoňová
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL KOSOŘIC
Je dobré odněkud být. Je dobré někam patřit. Třeba jen část života.
A tak se v hlavách dvou bývalých Kosořáků Luboše a Jaroslava Sedláčkových zrodil nápad. Uspořádat setkání
rodáků a přátel Kosořic. Pro svoji myšlenku postupně získali kamarády, přátele a známé z Kosořic.
Někteří se tímto nápadem nadchli, někteří pochybovali, ale všichni oslovení se pustili do příprav.
Důležitým krokem k úspěchu akce byla ochota členů obecního zastupitelstva v čele se starostou Tomášem
Posltem a místostarostou Václavem Vávrou ml. podpořit konání této společenské události.
Prvním nelehkým úkolem bylo shromáždit adresy rodáků. Tím se zabývali Václav Vávra st., Marie Piknerová,
Eva Langová a Jaroslava Koštejnová.
Přípravě programu se věnovali členové zájmových skupin v obci, kterými jsou Sbor dobrovolných hasičů,
Český svaz žen a Tělovýchovná jednota Sokol.
Všichni se shodli, že je třeba vytvořit pozvánky a pamětní odznaky. Tohoto úkolu se výborně zhostil Jiří Grus
st. Pomohl i v mnoha dalších organizačních záležitostech. Jeho žena Jitka Grusová připravila výstavu
fotografií některých domů z naší obce. Vytvořila dvojice záběrů, které obsahovaly foto z historie a foto ze
současnosti. Další pohled do minulosti nabídl Jan Kuna přehledem o historii domů podle popisných čísel a
jejich majitelů. Nejstarší záznamy pocházejí z poloviny 17. století.
Z nesmělých začátků příprav se rodil den setkání. Bylo určeno datum 5. července 2014.
A opravdu. Ten den přišel. I s krásným počasím. Ve 13 hodin přivítal starosta obce Tomáš Poslt všechny
příchozí. Stalo se tak u kapličky, která je symbolem Kosořic. Pak všichni
přešli do areálu sportovního hřiště Sokola Kosořice. Tam se rozběhl
připravený program.
Bylo příjemné a občas i dojemné sledovat setkání přátel a známých, kteří se
mnohdy neviděli desítky let.
U vchodu každý obdržel odznak s obrázkem kosořické kapličky a mimořádné
vydání zpravodaje. V něm byly zaznamenány informace o obci slovem i
obrazem.
Počasí přálo tomu, aby se k posezení daly využít všechny prostory kolem
hřiště. Příchozí dostali poukázky na jídlo a pití zdarma. Další možnost
občerstvení poskytla Hospůdka na hřišti.
A pak už se rozběhl odpolední program.
Jako první přijeli členové Cykloklubu ze Sýčiny, kteří v dobovém oblečení a
na historických kolech připomněli začátky cyklistiky. Další trochu
nostalgickou záležitostí byl příjezd automobilových a motocyklových
veteránů.
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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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Na hasičském hřišti se vzápětí uskutečnil požární útok
mladých hasičů. Celé vystoupení mělo i výbornou dramaturgii,
kterou vytvořily vedoucí dětí Denisa Mojžíšová–Pýchová,
Marcela Sabolová a Lenka Vávrová. Technickou podporu
spojenou s hašením skutečného ohně zvládlo početné mužské
osazenstvo hasičského sboru v čele s Jiřím Cermonem ml.Na
hasičském hřišti se vzápětí uskutečnil požární útok mladých
hasičů. Celé vystoupení mělo i výbornou dramaturgii, kterou
vytvořily vedoucí dětí Denisa Mojžíšová–Pýchová, Marcela
Sabolová a Lenka Vávrová. Technickou podporu spojenou s
hašením skutečného ohně zvládlo početné mužské osazenstvo
hasičského sboru v čele s Jiřím Cermonem ml.
V 15 hodin vyběhlo na plochu fotbalového hřiště dvacet
chlapců, kteří sehráli fotbalové utkání minižáků. Podle barev
dresů se rozdělili na červené a černé družstvo. Podali úžasný
výkon a určitě tím udělali radost svým trenérům Jiřímu
Grusovi ml. a Zdeňku Batalovi ml.
Během odpoledne měli přítomní možnost svézt se po celé
vesnici kočárem taženým koňmi. Zájem o projížďku byl velký.
Členky svazu žen připravily prezentaci své práce ve velkém
modrém stanu u vchodu. Nejenže představily své rukodělné
výrobky – košíčky, misky – ale také je naplnily výborným pečivem vlastní výroby. Nemalou měrou se zasloužily
rovněž o úklid obce před zahájením slavnosti. Upravily záhony na veřejných prostranstvích a umyly
autobusové čekárny. Podílely se na shromažďování adres rodáků.
V Kosořicích je mateřská školka. Nemohlo tedy chybět ani vystoupení jejích žáků. Na zelené travnaté ploše
hřiště se krásně vyjímaly barevné kostýmy dětí. I v odpoledním horku vše zvládly na jedničku. Udělaly tím
radost divákům i svým učitelkám Janě Bartoňové a Jitce
Malíkové.
I nadále se přítomní měli na co těšit.
Svoje umění předvedly mažoretky z Dobrovice. Mája
Bednářová svým výkonem nenechala nikoho na pochybách, že
patří k republikové špičce. Také její mladší následovnice Eva
Beranová sklidila zasloužený potlesk.
Obdiv diváků si zasloužila i další vystoupení. S tancem v hiphopovém stylu se představily Jana Ottová a Aneta
Rosenbergová. Cvičení aerobiku předvedly Karolína Drahotová
a Sára Vávrová. Obě dvojice svůj sport provozují na vysoké
úrovni. Na jejich výkonu to bylo znát.
V závěru odpoledne si všechny přítomné děti užívaly
diskotékové hrátky.
Poslední večerní částí programu byla taneční zábava provázená
hudbou skupiny KARYNA BAND.
Již v průběhu dne bylo jasné, že se první setkání rodáků a
přátel Kosořic vydařilo. Vše se odvíjelo v příjemné atmosféře a
radosti ze společně strávených chvil.
Poděkování tedy patří všem, kteří přišli.
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TJ SOKOL
V „A“ týmu došlo během jarní části sezony ke změně na trenérském
postu, kdy odvolaného Radka Jireše nahradil Ladislav Drahota a jeho
mise byla úspěšná. Hráči Kosořic z devíti utkání pětkrát vyhráli, třikrát
remizovali a pouze jednou prohráli. První tým se nakonec v tabulce
umístil na šesté pozici a vybojoval 39 bodů. Od letní přípravy převzal
mužstvo Ladislav Hájek, a to konkrétně 12. července 2014, kdy se
hráči sešli na prvním tréninku.
Také rezervě se na jaře dařilo a ve druhé polovině sezony našla pouhé
dva přemožitele. Jarní bilance je velmi slušná. Šest výher, tři remízy, a
jak již bylo zmíněno, dvě porážky. „B“ tým obsadil pátou pozici se
ziskem 34 bodů. I když Petr Darmoš nastřílel v sezoně 15 branek, na
první místo ve střelecké tabulce to nestačilo. Přesto je čtvrté místo
taky pěkné, Petrovi k dělenému prvnímu místu scházely dvě branky.
Mini žáky čeká také odpočinek po premiérové soutěžní sezoně. Tu
zakončili na pěkném třetím místě se ziskem jedenácti bodů. Děti opět
nebyly ochuzeny o stanování v našem areálu. Tradičně se opékaly
buřty, také se promítalo a nesměla chybět ani stezka odvahy. Oproti
loňskému roku už mini žáci ráno nehráli turnaj. Sezonu tak ukončili až
na červencové akci Setkání rodáků a přátel Kosořic, kde se divákům
představili v přátelském utkání.
Sice s prodlevou, ale přece jen se podařilo vyměnit ochranné sítě za
oběma brankami. Po sundání starých, roztrhaných sítí se ještě natřely
sloupy a následně byly nataženy nové, bílé sítě.
V areálu od začátku května opět probíhají taneční zábavy. Letošní
sezonu symbolicky odstartovala skupina Generace, která přilákala i v
ne zrovna ideálním počasí skalní příznivce této úspěšné kapely.
Jan Adámek

SDH KOSOŘICE
Naši hasiči začali sezonu jarním víkendovým soustředěním v
Drhlenech. Společně s dětmi se intenzivně připravovali na
nadcházející soutěže. To se vyplatilo zejména dětskému týmu, který
se na konci května umístil v celoroční hře Plamen na třetím místě ze
sedmnácti týmů.
Mezi každoroční akce zajišťované SDH Kosořice patří i pořádání a
dohled nad pálením čarodějnic. Podvečer plný her pro děti s opékáním
špekáčků se vydařil. Veškeré akce pořádané pro děti se uskutečňují za
vydatné finanční podpory obecního úřadu.
Začátkem června jsme uspořádali již sedmý hasičský ples. Za krásného
počasí dokresleného tóny kapely KARYNA BAND si všichni přítomní
večer užili. Zejména pak půlnoční překvapení. Gymnasticky nadaní
muži předvedli vystoupení mrštných akvabel na suchu. Byl to
ohromující zážitek.
Dětský den byl letos na téma letních olympijských her. Hry byly
oficiálně se všemi ceremoniemi zahájeny zapálením ohně. Pak
následovalo plnění disciplín, jako např. sumo, střelba, triatlon atd.
Doprovodnou atrakcí byl obrovský skákací hrad, který zařídil pan
Chudárek. Vyvrcholením sportovního odpoledne bylo vypuštění
hasičské pěny do prostoru hřiště, ve které se děti nadmíru vyřádily.

Marcela Kunová
Denisa Mojžíšová Pýchová

Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2014
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Duben
Květuše Povolná
Jaroslav Volf
Marie Šulcová
Jaroslava Pažoutová
Zdeňka Loudová
Jiří Grus
Rudolf Pokorný
Anna Bergrová
Jaroslav Kalina

86
60
90
75
85
60
60
88
83

Květen
Jiřina Lankašová
Josef Kudibal
Božena Šulcová

84 let
75 let
84 let

Červen
František Bešík
Vratislav Bešík
Naděžda Beňová

60 let
60 let
60 let

Červenec
Věra Harvancová

60 let

Srpen
Jarmila Hlaváčová

92 let

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Kulturní akce
6.9.2014
Dětský den - rozloučení s
prázdninami (hřiště TJ Sokol
Kosořice)
6.9.2014
Noční soutěž v požárních
útocích (hřiště SDH Kosořice)
8.9.2014
Posvícení "Zlatá" (hřiště TJ Sokol
Kosořice)
13.9.2014
Závěrečné kolo Boleslavského
poháru (hřiště SDH Kosořice)
4.10.2014
Den Seniorů (Obecní dům)

