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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
V den zahájení nového školního roku 2015–2016 jsme v naší Kosoškolce uvítali 8 nových dětí. V kolektivu je
většina chlapců, proto k pohybovým činnostem musíme častěji zařazovat i zklidňující a relaxační aktivity.
Babičky a tetičky ze Svazu žen jsme v září pozvali do naší školky na návštěvu. Děti jim zahrály k svátku seniorů
známou pohádku „Pod hříbkem“ a společně tu s námi strávily rušné, ale příjemné dopoledne. Také jsme se
domluvili na čase, kdy u nich uložíme broučky k zimnímu spánku.
Projekt Zdravá abeceda se prodloužil a celý kolektiv školy se zúčastnil poslední besedy zdravá výživa. Díky
tomuto projektu jsme se rozhodli aktualizovat náš školní vzdělávací program ve 4 oblastech: zdravý pohyb,
zdravé prostředí, vnitřní pohoda, zdravá výživa. Z tohoto důvodu je jídelníček pro děti častěji obohacován o
nové a zdravé potraviny.
S tímto souvisí i zpráva z kontroly krajské hygienické stanice. Její závěry byly veskrze kladné, až na
nevyhovující odvětrání skladu potravin u ŠJ a u regálů na lůžkoviny dětí chybělo svislé přepažení,
aby se nedotýkaly. Bylo pořízeno a nainstalováno nové výklopné okno a nový regál na lůžkoviny, splňující
dané hygienické požadavky.
V říjnu a listopadu se všichni těšíme na návštěvu nového plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi.
Jana Bartoňová

POSVÍCENÍ V KOSOŘICÍCH
Posvícení se neváže k žádné církevní liturgii, jde o čistě lidový svátek. Většinou se konalo v podzimních
měsících. V té době už bylo po žních, a tak měli lidé více času na zábavu. V pozdějších letech se začalo
posvícení konat ve výročních dnech zasvěcení kostela.
Posvícení v Kosořicích vyšlo v letošním kalendáři na 6. září. To je neděle. V tento den se scházívala rodina u
bohatě prostřeného stolu. K obědu bývala posvícenská pečená husa s knedlíkem a se zelím. Jako dezert se
podávaly koláče. Jednalo se o malé kulaté koláčky plněné všemi druhy mazání – tvaroh, mák, šiml, povidla,
jablka, oříšky. V některých rodinách se tento zvyk stále dodržuje.
Druhý den posvícení je pondělí a tomuto dni se říká zlatá.
Tento název se dochoval z doby, kdy se v pondělí konala
zábava s názvem zlatá hodinka. Zlatá proto, že lidé
přicházeli s rozsvícenými svíčkami. A plamen má zlatou
barvu.
V Kosořicích mívalo zlaté pondělí specifický program. Na
fotbalovém hřišti se scházeli lidé, aby zhlédli utkání
nejroztodivnějších mužstev. Oblíbené bývalo utkání
černochů a bělochů. Černého zbarvení kůže se docilovalo
pomazáním sazemi. V posledních letech tento program
vymizel, ale letos byla tradice obnovena.
V pondělí ve čtyři hodiny odpoledne na hrací plochu
vyběhli černoši muži se svými černošskými ženami. Jako
soupeře měli proti sobě tým lehkých žen a jeptišek.
Foto Věra Kozlová
Kostýmově se vše velmi vydařilo.
Součástí odpoledního programu bylo vystoupení malých děvčat. Ve fotbalových dresech a s třepetalkami v
ruce precizně zacvičila choreograficky nápaditou sestavu. V podvečer proběhla diskotéka pro děti a večer
taneční zábava pro dospělé.
V prostorách hřiště měla po celé odpoledne umístěnou výtvarnou dílnu paní Veronika Boháčková. Kosořické
ženy upekly pečivo, které bylo v nabídce po celý den. Byly to pravé posvícenské koláče. Každý si mohl vybrat
právě ten druh náplně, který má nejraději.
Celý program se konal pod záštitou obecního úřadu. I počasí přispělo k příjemné náladě tohoto dne. Ale
největší dík patřil všem, kteří se podíleli na přípravě programu a věnovali tomu svůj volný čas.
Marcela Kunová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po období letních prázdnin a začátku školního roku bych Vám chtěl opět přinést aktuální informace z našeho
obecního úřadu. Nejdůležitější akcí bylo dokončení výstavby chodníku podél silnice na Dobrovici do konce
školních prázdnin. Po několika zádrhelech, které se u skoro každé stavební akce objeví, byl tento úkol splněn
a chodník již slouží svému účelu. Bohužel došlo k časovému skluzu z důvodů havarijního stavu dešťové
kanalizace v několika úsecích, což má vliv na dokončení navazující stavební akce - rekonstrukce místních
komunikací. Po dohodě se zhotovitelem díla jsme prodloužili datum dokončení do 30.10.2015. Kolem
19.10.2015 proběhne pokládka finální asfaltové vrstvy na obou místních komunikacích a následně budou
provedeny dokončovací práce, včetně terénních úprav. V rámci získané dotace ze SFDI jsme řešili
administraci tohoto projektu a podali dvě žádosti o proplacení uznatelných výdajů. Prozatím jsme požádali o
částku ve výši 320 000 Kč. Zbylou část budeme moci vyčerpat po ukončení celého díla.
Další stavební akcí byla rekonstrukce hasičské zbrojnice, o které je více napsáno v článku SDH Kosořice.
Dne 23.9.2015 proběhlo již 7. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice. Za účasti všech jeho členů byla
odsouhlasena rozpočtová opatření, zastupitelstvo vzalo na vědomí vznik nového spolku klubKO, z.s. a
odsouhlasilo umístění jeho sídla adrese obecního úřadu, stejně tak jako je tomu u ostatních spolků
působících v naší obci. Na základě žádostí občanů bylo odsouhlaseno prodloužení otevírací doby sběrného
místa v sobotu od 8:00 do 15:00. Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku byl pověřen finanční výbor
sestavením návrhu rozpočtu na rok 2016 do příštího zasedání zastupitelstva.
Tomáš Poslt

POSVÍCENÍ V KOSOŘICÍCH

Foto Věra Kozlová
OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz
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 - 15:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 15:00
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Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2015
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Červenec
Marcela Pokorná

60 let

Srpen
Věra Hrušková
Jan Kovařík
Jarmila Hlaváčová

70 let
70 let
93 let

Září
Ladislav Horák
Zdeněk Mesároš
Květoslava Klímová

83 let
65 let
80 let

Kulturní akce
28. 11. 2015
Rozsvěcení vánočního
stromečku
(u kapličky)

Všechny týmy klubu již vstoupily do nové sezóny. Na soupiskách
došlo k rozdílným změnám u „A“ týmu a rezervy. Zatímco u „áčka“
skončilo hostování třem hráčům, v „B“ mužstvu se představily nové
tváře, Milan Křivánek s Rudolfem Wágnerem z Kochánek a Libor
Mojžíš s novou registrací. Se střídavými úspěchy v letní přípravě
odstartovala mužstva dospělých novou sezónu na konci srpna.
S tím souvisí i nová povinnost pro kluby. Novinka Fotbalové asociace
ČR s názvem Fotbalová (r)evoluce zavádí i do nejnižších soutěží
přestupy, hostování, zápisy z utkání a fakturaci poplatků
prostřednictvím informačního systému fotbalového svazu. Klub se
na tuto novinku připravil již s předstihem a včas zaregistroval
zainteresované osoby do tohoto systému.
Diametrálně odlišný start oproti loňské sezóně se povedl svěřencům
trenéra Hájka. Po pátém kole patří hráčům Kosořic čtvrtá pozice s
třemi výhrami a dvěma porážkami. Střelecky se zatím nejvíce činí
Malík se sedmi zásahy, následuje Grus se třemi a Batala s dvěma góly.
Divácky zajímavý zápas sehráli naši hráči doma ve druhém kole, kdy
deklasovali Předměřice 6:1.
Rezervě se v úvodu nové soutěže také dařilo a přemožitele našla až v
pátém kole, kdy prohrála na půdě první Doubravy 3:2. I přes tuto
porážku se také fotbalisté „B“ týmu drží v popředí tabulky,
konkrétně na třetí pozici s deseti body. Střelecky se také činí nově
složené útočné duo Darmoš – Jiří Boháček. Konta soupeřů zatížili
sedmi zásahy, čtyřikrát se trefil Darmoš a třikrát Jiří Boháček.
Ještě větší radost dělají jejich svěřenci trenérům mini žáků. V
soutěži starších přípravek se našim klukům vede na výbornou. Po
třech turnajích se s minimálním odstupem drží za vedoucím
Zdětínem a naopak na soupeře na dalších místech již získali větší
náskok. Dohromady naši hráči nastříleli 54 branek. Martin Rösler se
trefil již šestnáctkrát, Jan Grus přidal 12 branek, Jan Sobotka šest a
Jakub Krátký tři. Činili se také mladší mini žáci, kteří zvítězili na
turnaji v Chotětově. V dalším turnaji se neztratili ani před domácím
publikem. Stejně jako v Chotětově třikrát zvítězili a pouze jednou
našli přemožitele.
Z mimofotbalových aktivit v klubu můžeme ještě zmínit brigádu, kdy
se kromě celého zábradlí kolem hřiště podařilo natřít také střechu
kabin.
Jan Adámek

SVAZ ŽEN
Na „Zlatou“ posvícenskou se ženy pochlubily upečením 800 kusů
posvícenských koláčů, 400 preclíků a dalšími slanými dobrůtkami. A
že chutnalo!
Příchod podzimu vítáme „Dnem seniorů“. Tentokrát jsme si program
rozdělily na dvě části. V první jsme navštívily místní mateřskou
školku, kde si pro nás děti připravily představení. V barevných
„Kosotričkách“ byly opravdu úžasné. Při kávičce nám nakreslily
obrázky, předvedly úžasné hračky a pracovaly na funkčním
tkalcovském stavu.

Pomocí magnetického písku vytvářely bábovičky. No prostě předváděly nám vše, co se už naučily. Druhou část
programu jsme měly v pátek 2. října na sále obecního domu. Pozvaly jsme si pana Václava Jakubce,
obrovského milovníka kaktusů. Při promítání a vyprávění o Mexiku, zemi ležící v subtropickém a tropickém
pásmu, jsme zhlédly ohromné kvetoucí kaktusy, ale i překrásnou krajinu včetně pyramid, kostelů a jiných
staveb této vzdálené země. Bylo to opravdu vydařené odpoledne. Po prázdninách jsme opět zahájily každou
středu od 18 hodin „Cvičení pro zdraví“ a každý pátek od 16 hodin rukodělné tvoření „Posezení od A do Z“.
Rada žen

SDH KOSOŘICE
V letošním roce probíhala rekonstrukce hasičské zbrojnice a sběrného místa. Na tyto akce dostala obec
dotaci od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 58 000 Kč a
Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
400 294 Kč. Podmínkou bylo financování
použitého materiálu, ale veškerou práci si
hasiči museli udělat sami svépomocí.
Celá rekonstrukce začala již v loňském
roce instalací ústředního topení. Dále
bylo provedeno letos na jaře sundání
stropních podhledů a připravení otvorů
pro umístění nových sekčních vrat, okna a
dveří. Následovalo odstranění staré
krytiny, která byla nahrazena novou.
Rekonstrukce pokračovala vystěhováním
hasičárny, protože bylo zapotřebí opravit i
vnitřní stěny. Současně s opravou střechy
probíhalo i zateplení budovy a práce na nové fasádě. Předposlední etapou rekonstrukce bylo vystěrkování
podlahy, kterému předcházelo její obroušení. Po sečtení zapsaných brigádnických hodin se zjistilo, že hasiči
vynaložili pro přeměnu hasičské zbrojnice
do dnešní podoby úctyhodných 432 hodin
své práce. Poslední a finální fází bude
nastěhování celé hasičské zbrojnice a
uvedení jednotky do plné akceschopnosti.
A to vše v nové a krásné hasičárně. Všem,
kteří se podíleli na rekonstrukci, patří
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velké díky.
Září bylo obdobím závěrečných soutěží
Boleslavského poháru v požárních
útocích. Od května se naše družstva
aktivně účastnila všech kol soutěže.
Ukončení soutěže proběhlo v sobotu 12.
září na hasičském hřišti v Kosořicích. Na
domácí půdě se moc nedařilo týmu mladších dětí, který skončil celkově na 13. místě, ale ani staršímu týmu s
8. místem. Ovšem tým přípravky mile překvapil a druhé místo bylo důvodem k velké oslavě. Velmi dobře si
vedly týmy našich dospělých hasičů. Ženský tým se umístil na čtvrtém místě a tým mužů na druhém místě.¨
Jiří Cerman

