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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
„Hurá k rybníku!“ To byl pokřik většiny dětí
ve školce. Konal se totiž výlov rybníka
Návesní. Děti se podívaly nejen na výlov
samotný, ale mohly si kapry také zblízka
prohlédnout.
U rozsvěcení vánočního stromu jsme se
sešli v sobotu 26. listopadu 2016. Děti se
převedly jako malí čertíci se svítícími rohy
a usměvavými tvářemi. Veselé čertí
písničky a básničky pobavily mladší i starší
generaci. Tuto besídku jsme si zahráli ještě
jednou ve školce. Je již tradicí, že
každoročně děti čekají na Mikuláše, anděla
a čertíka. Některé neposedy si čert označil
sazemi, aby se polepšily.
Adventní čas jsme si zpříjemnili výletem na
výstavu betlémů v Bělé pod Bezdězem. Byla to nádherná podívaná doplněná vánočním pohoštěním.
Největší radostí pro děti je splněný sen pod vánočním stromečkem. Každý si našel dáreček, s kterým si
ve školce bude hrát.
U zdobení perníčků si rodiče s dětmi ještě vyrobili vánoční zvoneček.
Děkujeme rodičům za sponzorské dary pro děti a všem přejeme veselé vánoční svátky plné pohody.
Jana Bartoňová

OCHOTNICKÝ SPOLEK KOSA
Takhle vypadá splněný slib. Ochotnický spolek KOSA před dvěma lety po úspěšné premiéře slíbil, že
nastuduje další hru. A stalo se.
Tentokrát uvedli představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Příznivci Járy Cimrmana si asi řekli, že si
dost troufají. Ale v tomto případě se odvaha vyplatila. Největší hereckou „kládu“ dostal Miloslav
Bešík, tedy princ Jasoň a Drsoň. Tato dvojrole mu sedla jako ušitá. Zvládl pohyb na jevišti, řeč – no byl
prostě kouzelný. Roli krále velmi dobře zahrála Marcela Sabolová. Princeznu Zlatovlásku opravdu
nemohl hrát nikdo jiný než Libor Mojžíš. Jeho by Cimrmani určitě vzali. Petr Kejla jako Krátkozraký
měl u diváků úspěch. Děd Vševěd je v tomto
představení dost těžká role. Ale Martina
Pavlíková svými hláškami o trpaslících
dokázala, že umí. Vážného pocestného si
opravdu vážně zahrál Tadeáš Mojžíš. Tak
trochu v ústraní zůstala Denisa Mojžíšová
Pýchová. Ale ona je hnacím motorem celého
souboru. Sama říká, že všichni zúčastnění
mají stejnou zásluhu, a proto jim patří dík.
Po takovém představení má člověk dobrou
náladu a je rád, že bydlí právě v Kosořicích.
Marcela Kunová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání bych Vás chtěl seznámit s některými usneseními, které přijalo Zastupitelstvo obce
Kosořice na proběhlých veřejných zasedáních. Na 12. zasedání dne 7. září 2016 byl schválen prodej
pozemků v okolí rybníka Mrštín firmě Rybářství Chlumec nad Cidlinou, která je i vlastníkem celého
rybníka. Podmínkou uskutečnění prodeje byla dohoda o věcném břemeni s právy chůze a vjezdu na
cestu vedoucí po hrázi rybníka. Dále byl schválen dodavatel na stavební akci Oprava, stavební úpravy
č. p. 45 - Parter Kosořice. V současné době je již většina stavebních prací ukončena a doufáme, že
nové nádvoří a samostatný vstup do sálu Obecního domu budou dobře sloužit při všech akcích zde
konaných.
Další zasedání proběhlo 23. listopadu 2016. Dle uzavřené plánovací smlouvy s firmou AZ Trade Invest,
která realizovala dostavbu 15 řadových domků směrem na Charvátce bylo schváleno uzavření darovací
smlouvy a zároveň kupních smluv na pozemek parc. č. 707, včetně vybudovaných komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a dešťové kanalizace. Dále jsme schválili propachtování
pozemků v majetku obce pro provozování zemědělské výroby. Na základě žádosti MAS Svatojiřský les
byl také odsouhlasen dar tomuto svazku ve výši 50 Kč na obyvatele pro překlenutí doby do schválení
všech strategických dokumentů a možnosti zahájení čerpání prostředků z unijních fondů.
Upozorňujeme občany, že během zimního období (1.11. – 28.2.) bude sběrné místo otevřeno každý den
do 17:00 hodin.
Informace o výstavbě kanalizace:
Během uplynulých měsíců se realizační firmě VPK Suchý podařilo položit hlavní řady kanalizace ve
směru na Rejšice, Charvátce a Voděrady. U většiny nemovitostí byly již umístěny i prázdné čerpací
šachty. Současně pokračují práce na výstavbě čistírny odpadních vod u fotbalového hřiště. Během
vánočních svátků bude většina prací přerušena. V lednu se bude pokračovat především na stavbě ČOV a
dle klimatických podmínek také ve zbylé části obce. Výkopové práce podél komunikace na Dobrovici
budou moci začít až v měsíci dubnu z důvodů omezení prací v komunikacích ve správě SÚS.
Vzhledem k rychlosti výstavby a tím i rychlejšímu financování stavby jsme požádali Ministerstvo
zemědělství o přesun části dotace z roku 2017, které odsouhlasilo přesun 8 mil. Kč do letošního roku.
Tím se podařilo stabilizovat finanční stránku celé akce a nezatížili jsme rozpočet obce.
Jménem zastupitelstva obce bych chtěl všem občanům popřát do nového roku 2017
mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Tomáš Poslt
starosta obce

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 - 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

SVAZ ŽEN

SDH KOSOŘICE

V uplynulých měsících roku 2016
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Po krásném letním čase jsme zahájily podzimní období oslavou
„Dne seniorů“. Sešly jsme se 30. 9. na sále obecního domu.
Program nám již tradičně vyplnily děti místní MŠ pod vedením
paní ředitelky Bartoňové a paní učitelky Malíkové. Se svým
Kosořický zpravodaj 1/2015
vystoupením
„Selky tančí“ opět mile překvapily. Následně jsme
při kávičce probraly všechny místní události, starosti i radosti.
Na tuto akci jsme upletly z papírových ruliček dekorativní
košíčky a obdarovaly jsme všechny přítomné. V měsíci říjnu nás
vedení MŠ pozvalo na pohádku divadla Bouda. Tradiční pohádku
„O Koblížkovi“ herci divadélka zmodernizovali vtipnými a
úsměvnými dodatky, které rozveselily jak děti, tak i dospělé. Po
vystoupení jsme s dětmi poseděly a ony nám vyprávěly, co vše se
již naučily. Dušičkové a podzimní období jsme vyplnily výrobou
věnců z chvojí a pletením ozdůbek z ruliček.
22. 10. jsme se zúčastnily semináře ORŽ v Kosmonosech. Na
celodenním programu zazněla témata „Zdravý životní styl“,
„Domácí péče“, „Sociální péče“. V oddechovém čase proběhla
beseda s panem Jiřím Bartošem (herec, zpěvák, vědec a umělec
v jednom). Jako herec si zahrál v inscenaci „Korunovace Karla
IV“. Na 1. adventní neděli k rozsvícení vánočního stromu v obci
jsme napekly, ozdobily a zabalily na 250 ks perníčků. Pro malé
hasiče, kteří účinkovali, slepovaná kolečka, pro starší hasiče,
kteří nám postavili stánek, koblihy a pro ostatní přítomné slané
rohlíčky, preclíky, křížaly a řepánky.
Na závěr roku připravujeme povánoční posezení v prostorách
obecního domu v pátek 30. 12. 2016. V novém roce se opět
budeme scházet od druhé poloviny ledna v knihovně obecního
domu každý pátek od 16 hodin. Milé ženy, udělejte si čas a
přijďte mezi nás, určitě vás některé naše aktivity zaujmou.
Všem občanům Kosořic přejeme hezké předvánoční dny a
štastné a pohodové Vánoce s přáním pevného zdraví nejen v
roce 2017.

Pomalu se blíží konec roku, a tak se hasiči
přesouvají od své sportovní činnosti spíše k té
kulturní.
S většinou z vás jsme se potkali u rozsvěcení
vánočního stromečku, který pro vás již tradičně
spolu s obecním úřadem připravujeme. Celé
setkání obohatili kromě dětí z mateřské školky i
naši mladí hasiči, kteří si připravili vánoční
vystoupení, tentokrát na téma Cesta do Betléma. I
v letošním roce byly naše děti také tímto svým
vystoupením potěšit dědečky a babičky v Domově
pro seniory v Mladé Boleslavi, kde předali i malé
dárečky od dětí z výtvarné dílny.
Nejen za pěkné vystoupení, ale také za celoroční úsilí čekala naše mladé hasiče vánoční besídka v
podobě kina na obecním úřadě. Promítal se Anděl Páně a vše bylo jako v opravdovém kině. Popcorn,
vafle a Coca-Cola. Na závěr dětem vedoucí popřály krásné Vánoce a předaly jim dárečky.
Naše hřiště i materiál jsme postupně připravili k zimnímu spánku a v posledních dnech jsme dofotili
kalendář na rok 2017, o kterém jsme vás informovali již v minulém vydání. Focení probíhalo na několik
etap a věřte, že ač nejsme žádní modelové ani modelky, snažili jsme se trochu vžít do 60. let. Parádně
jsme si focení s profesionálními fotografy užili a doufáme, že naše fotky vyvolají nejeden úsměv a
vzpomínky. Prodejem kalendáře bychom rádi získali finanční prostředky na opravu sportovní mašiny,
která nám řadu let sloužila k dosažení pěkných výsledků na soutěžích v požárním sportu. Tento
kalendář si může každý zakoupit již v těchto dnech.
Kontaktovat nás můžete na našich facebookových stránkách, velitele SDH Jiřího Cermana na
telefonním čísle 605 821 192, nebo přes paní Kovaříkovou v kanceláři obecního úřadu.
Všem vám přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a ať i vaše přání se vyplní.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Říjen
Zdenka Batalová
Roman Kašpar
Marie Piknerová
Jarmila Matalová
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Listopad
Jiří Vesecký
Věra Kredbová
Anna Malíková
Marie Rašínová
František Beneš
Jaroslava Bergerová
Eva Kašparová
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Prosinec
Marie Rašínová
Milan Malík
Marie Klímová
Bohuslava Mánková
Milada Kozubíková
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Kulturní akce
30. 12. 2016
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)
7. 1. 2017
Pochod Kosořická dvacítka
(TJ Sokol Kosořice)

Rada žen
21. 1. 2017
Výroční schůze SDH Kosořice
(sál obecního domu)
4. 2. 2017
Sportovní ples
(sál obecního domu)
18. 3. 2017
Hasičský ples
(sál obecního domu)
19. 3. 2017
Dětský maškarní ples
(sál obecního domu)

SDH Kosořice

TJ SOKOL
O pět bodů méně než před rokem nasbírali fotbalisté kosořického „A“ mužstva za první část sezóny, což se
projevilo i v tabulce. Kosořičtí s patnácti body přezimují na deváté příčce. Naše fotbalisty asi nejvíce tlačí
bota v ofenzívě, týmy Kosořic a Čisté doposud totiž nastřílely nejméně branek. „A“ tým se může spoléhat
na Michala Malíka, který je se šesti brankami opět nejlepším střelcem mužstva.
Také druhé mužstvo dospělých nemělo stabilní výsledky. S šesti výhrami a pěti porážkami zakončili hráči
„B“ týmu podzimní část sezóny. K osmnácti bodům jim stačilo dvacet branek. Zde se o zásluhy podělilo
více střelců. Martin Lochman se čtyřmi zásahy, Libor Boháček a Petr Darmoš se třemi góly.
Mladší žáci v premiérové sezóně museli skousnout několik nepříjemných výsledků. Chuť si alespoň spravili
vítězstvím nad Řepovem v poměru 6:0. K nejpilnějším střelcům patřili Jan Grus a Lukáš Stehlík se čtyřmi
góly. Nutno podotknout, že někteří žáci ještě nastupují za mini žáky a v mladších žácích hrají proti starším
dětem.
Mini žáci i nadále dosahují výborných výsledků. Ve své skupině III. A starší přípravky skončili na druhém
místě za Žerčicemi s 24 body. Na 42 vstřelených brankách se nejvíce podíleli Lukáš Stehlík s 13 góly, Jakub
Krátký s 8 a Radim Skokan s pěti brankami. Následovali Martin Rösler a Tadeáš Mojžíš se čtyřmi zásahy.
Výbor TJ Sokol Kosořice přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody. V novém roce 2017
mnoho zdraví a úspěchů.
Jan Adámek

