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KOSOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Poslední květnový týden jsme naši Kosoškolku otevřeli
v omezeném provozu. Na Den dětí jsme připravili malé dárky
s překvapením a paní učitelka s asistentkou je rozvezly přímo dětem
domů. Děti byly rády za shledání i za dárky, odezvy některých rodičů
jsou pro nás stále velkým potěšením a odměnou. V současné době
jsme se rozhodli uspořádat na konci školního roku slavnostní vyřazení
sedmi budoucích školáků na školní zahradě pod širým nebem. Děti si
odnesly své první vysvědčení a dárečky.
Závěrem chceme vyjádřit obdiv rodinám našich dětí
a poděkování zřizovateli školy za zvládnutí nelehké situace
a pochopení životních priorit. Všem přejeme stále pevné zdraví.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

kolektiv Mateřské školky
Karolína Nastoupilová

po dnech nejistoty a obav o zdraví našich blízkých se, jak se zdá, vrací vše do „starých
kolejí“. Věřme, že vyhlášení nouzového stavu již nebude nikdy zapotřebí.
Také při zasedání zastupitelstva muselo být splněno několik požadavků k případnému
zamezení šíření koronaviru. Květnové zasedání se tak uskutečnilo na sále obecního domu, v rouškách
a s požadovanými rozestupy. Zastupitelé vybrali dodavatele na výstavbu nového chodníku, doplnění
prvků dětského hřiště a nového hřiště v mateřské škole. Byla vybrána také projekční kancelář
na zhotovení dokumentace pro obnovu místní komunikace kolem parku. Dále byla schválena koupě
místní komunikace, která byla doposud v soukromém vlastnictví. Naopak z majetku obce byl schválen
prodej staršího hasičského dopravního vozidla.
Vzhledem k tomu, že závěrečná kontrola hospodaření obce proběhla až počátkem června,
museli se zastupitelé z důvodu schválení závěrečného účtu (jehož součástí je i zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce) sejít ještě v závěru června. Kontrola skončila bez chyb a nedostatků,
proto byl závěrečný účet schválen bez výhrad. S tím souvisí i schválení účetní závěrky.

Vanesa Plíštilová

Sebastian Mareš

Nikola Boháčková

Na nový školní rok byla opět schválena výjimka pro mateřskou školu v počtu 28 dětí
a zastupitelé vzali na vědomí přijetí 7 nových dětí. Další schválené projekční práce jsou zaměřené
na přístavbu mateřské školy určenou pro rukodělné aktivity dětí a kompletní rekonstrukci místní
prodejny. Stejně jako loni zastupitelé jednomyslně schválili finanční dar pro Linku bezpečí.
V příloze Zpravodaje naleznete také informace týkající se změny v jízdních řádech
autobusových linek.
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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

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.

Duben
Libor Vízek
Jaroslava Pažoutová
Josef Pulda
Jarmila Štechová

60
81
80
60

let
let
let
let

Květen
Eliška Bednářová
Eva Langová
Miluše Petránková
Josef Kudibal
Božena Šulcová

70
77
78
81
90

let
let
let
let
let

Červen
Danuše Darmošová
Jarmila Rozvaldová

70 let
65 let

Červenec
Josef Heřmanský
Marcela Pokorná

60 let
65 let

V sobotu 10.7.2020 proběhlo tradiční vítání nových
občánků Kosořic. Slavnostní událost se konala na sále obecního
domu. Vítání oproti minulým letům vzhledem ke koronavirové
době nedoprovázely děti z mateřské školky, ale důstojně je
Kosořický
zpravodaj 1/2015
zastoupily
Markéta Boháčková a Laura Koch hrou na flétnu
a pásmem básní.
Přejeme všem dětem šťastný a radostný život v naší obci.
.
Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce

Anežka Batalová

Václav Bím

Adriana Marešová

Adina Protivná

Valentýna Warisch

Dominika Bešíková

Antonín Boháček

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Leontýna Hykyšová

Daniel Mareš

Všichni včetně naší Kosoškolky jsme si prošli nelehkým a pro nás neznámým obdobím.
Nikdo z nás si tuto situaci nevybral, ale každý se s ní snaží vypořádat co nejlépe. V naší školce nám děti
moc schází. Je nám líto, že jsme přišli o společně strávené chvíle a další aktivity jako například
velikonoční zvyky a tradice, návštěva solné jeskyně a plaveckého bazénu, mobilní planetárium, školní
výlet, soutěžení a přespávání ve školce a především již delší dobu plánované oslavy 40 let MŠ Kosořice.
O to více se těšíme na další školní rok, kdy se dětem pokusíme vše vynahradit.
Co nám naopak tato nouzová situace přinesla? Všichni jsme se zastavili a přemýšleli nad tím,
co je důležité, co nám život přináší a jak se s tím poprat.
Přestože jsme byli v této době ve školce bez dětí, nezaháleli jsme. V MŠ probíhaly rozsáhlé
úklidové a dezinfekční práce včetně výmalby prostor školy. Personál se rovněž pustil do šití roušek
a všichni jsme se vzdělávali formou webinářů online. S dětmi a rodiči jsme se snažili neztratit kontakt,
a proto se s nimi spojujeme prostřednictvím e-mailů a telefonátů. Posíláme jim pozdravy, nápady
na tvoření, pracovní listy, hádanky, písničky a básničky pro radost.

