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TJ SOKOL
Hráči Kosořic mají za sebou vcelku úspěšnou sezónu.
Fotbalové prázdniny se však ještě o týden posunuly, jelikož
pět let uteklo jako voda a výbor TJ Sokol Kosořice
zorganizoval oslavy k 85. výročí založení klubu. Poslední dny
před oslavami byly celkem hektické a v areálu se podařilo
udělat dost práce. Organizační taktovky se chopili pánové
Grus st. a Grus ml. Samotné oslavy byly samozřejmě svátkem
fotbalu, a to všech věkových kategorií, které v našem klubu
fungují. Začalo se tradičně vzpomínkou na bývalé členy
u místní kapličky. Dopoledne patřilo dětem. Úspěšně začali
hned v prvním utkání naši nejmladší, a to výhrou 10:4. Starší
přípravka sehrála utkání mezi sebou s výsledkem 6:5 pro
mužstvo v modrém. A mladší žáci si zopakovali souboj
s Řepovem z letošní sezóny. Horké dopoledne zakončili
vítězstvím 6:1. O dobrou atmosféru se postaral i bývalý
ligový rozhodčí Pavlín „Paša“ Jirků. Po dobrém výkonu byli
všichni odměněni dárkovými taškami se sladkostmi
a upomínkovými předměty a následoval chutný oběd. Poté
měly děti možnost se opět vyskotačit v nafukovacím hradu.
Harmonogram oslav byl naplánován až do večera, tudíž
i týmy dospělých začaly hned po obědě. Nejprve stará garda
nestačila na výběr Jabkenic. "B" mužstvo nastoupilo proti ženskému týmu ze Sportingu Mladá Boleslav
a "A" tým posílený několika hráči z vyšších soutěží se střetl s výběrem Dobrovice. Ani dospělí nebyli
ochuzeni o zasloužené občerstvení. Večerní zábava se nesla v přátelském duchu až do nočních hodin.
Závěrem bych tímto rád jménem výboru poděkoval všem, kteří před oslavami či během nich pomohli
zajistit jejich bezvadný průběh.
Na závěr ještě malá rekapitulace uplynulé sezóny. "A" mužstvo po dobrých výkonech v jarní části
sezóny nasbíralo 42 bodů a umístilo se na šesté pozici (na podzim pouze 15 bodů). Ve střeleckých
statistikách se neztratil ani Michal Malík se 13 zásahy. O stupínek výš skončila rezerva se ziskem
34 bodů. Ve IV. třídě měli kosořičtí střelci početnou konkurenci. Petr Darmoš s Jiřím Boháčkem
dohromady zatížili konta soupeřů 17 brankami. V žákovských družstvech začneme starší přípravkou,
která za účasti čtyř týmů obsadila bronzovou pozici se sedmnácti body. S osmnácti brankami patří
Lukáš Stehlík k nejlepším střelcům
soutěže a dělí se o prvenství
s dalšími dvěma hráči. Následují
Marek Rösler se 7 góly, Jakub
Krátký se šesti a Martin Rösler
s pěti brankami. Mladší žáci
zakončili premiérovou sezónu
na deváté pozici s pěti body. Jakub
Krátký a Lukáš Stehlík si v této
soutěži připsali shodně po pěti
brankách.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o dění na Obecním úřadu v uplynulém čtvrtletí.
Dne 6. 4. 2017 provedl Krajský úřad Středočeského kraje na našem úřadu pravidelnou kontrolu
hospodaření. Vzhledem k tomu, že neshledal žádné závažné chyby a nedostatky, mohlo Zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 7. 6. 2017 schválit Závěrečný účet obce Kosořice za rok 2016 a také účetní
závěrku za rok 2016. Od roku 2010 podáváme každoročně žádost o dotaci ze Středočeského kraje
na rekonstrukci kapličky. Pokaždé však bezúspěšně. Letos se naskytla příležitost podat žádost také
do fondů vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, konkrétně fond Podpora obnovy a rozvoje
venkova, podtitul DT4. Podařilo se získat příslib ve výši 270 900 Kč. Z toho důvodu byla na zasedání
schválena zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele této akce. Na zasedání bylo nutno
také schválit povolení výjimky počtu dětí v MŠ Kosořice na školní rok 2017/2018 na 28 dětí.
Největší investiční akce naší obce, výstavba ČOV a tlakové kanalizace, se pomalu blíží ke svému konci.
Veškeré výkopové práce, pokládky vedení a tlakových šachet byly dokončeny. Stavba čistírny
odpadních vod je také dokončena, byla provedena zkouška napuštění čisticích a kalových nádrží
a vyzkoušena funkčnost všech technologií. Na základě našich připomínek byly provedeny první úpravy
pevných povrchů a částečně i nezpevněných, převážně travnatých povrchů. S některými částmi ještě
nejsme zcela spokojeni, z toho důvodu jsme vyzvali zhotovitele stavby o jejich nápravu před
konečným předáním stavby. Tímto také vyzýváme majitele nemovitostí, aby poslali informace
o případných nedodělcích nejlépe e-mailem na adresu ou@kosorice.cz.
Jaký bude další průběh této akce? Pracujeme na žádosti o kolaudaci celé akce. Jak jsem informoval
na zasedání zastupitelstva, bude Odborem životního prostředí určen termín kolaudace, kde musíme
předložit veškeré dokumenty uvedené ve stavebním povolení. V prvním kroku bude zkolaudováno
tlakové vedení od tlakových šachet až po nátok na ČOV. Současně bude vydáno povolení na zkušební
provoz ČOV, pravděpodobně na dobu jednoho roku. Teprve od toho okamžiku bude možno začít
přepojovat jednotlivé nemovitosti na tlakové šachty. O tomto kroku a také o způsobu provozování
v prvních měsících budete předem informováni. Během zkušebního provozu ČOV budou pravidelně
odebírány vzorky odpadních vod a nastavovány jednotlivé technologie. Po jednom roce bude pak ČOV
uvedena do trvalého provozu.
Tomáš Poslt
starosta obce

Žádáme spoluobčany o omezení sekání zahrad ve večerních hodinách, nedělích
a svátcích.
zastupitelstvo obce Kosořice
OBECNÍ ÚŘAD KOSOŘICE, tel:+420 326 398 328, email:ou@kosorice.cz

Jan Adámek

Redakční rada: Denisa Mojžíšová Pýchová , Marcela Kunová, Radka Vesecká
Vydává Obec Kosořice 45, 29441, IČ 00238104, MK E 20665

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

ČESKÝ SVAZ ŽEN

MŠ KOSOŘICE

V uplynulých měsících roku 2017
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

První květnová neděle je svátkem Dne matek. My jsme tento
svátek oslavily v pátek 12. května na sále obecního domu, zcela
zaplněném, takže někteří opozdilci měli místo jen k stání.
S nedočkavostí jsme čekaly na vystoupení našich nejmenších
Kosořickýzzpravodaj
1/2015
dětí
místní
mateřské školy. Pod vedením ředitelky Jany
Bartoňové a učitelky Jitky Malíkové nacvičily scénku „Marťánci
ve vesmíru“. Za vtipné a pečlivě nacvičené představení sklidily
dlouhý a vřelý potlesk od pyšných rodičů, babiček, dědečků,
tetiček a ostatních přítomných.
A teď trochu nahlédnutí do historie. 21. června 1967 vznikl
na ustavujícím sjezdu československých žen Český svaz žen.
Účelem svazu bylo řešit problémy žen a rodin, především
skloubit zaměstnanost žen s mateřstvím. Toto 50. výročí svazu
jsme oslavily setkáním členek jednotlivých organizací
z Boleslavska v jídelně 3. ZŠ v Mladé Boleslavi. Naše organizace
vyslala na toto setkání 8 členek. Zavzpomínaly jsme, pamětními
listy byly oceněny nejaktivnější členky a následně jsme
ve stejný čas jako ostatní kolegyně po celé republice vypustily
k nebi 100 balónků s logem organizace. Z naší organizace dostaly
pamětní listy tyto zakládající členky svazu: paní Jiřina
Lankašová, Marie Klímová, Bohuslava Mánková a Marie Rašínová.
A nastal čas prázdnin a dovolených. Přejeme všem krásné užití
tohoto nejteplejšího období roku.
Rada žen

Koncem dubna se v naší školce konal slet čarodějů a čarodějnic. Společně jsme vařili lektvary,
čarovali, soutěžili a tančili. Maminkám a babičkám k svátku jsme s dětmi připravili vystoupení na téma
„Cesta s Marťany na planety do vesmíru“. Celým sálem zněly dětské básničky a písničky. Na závěr
maminky a babičky dostaly od dětí přání s kytičkou. V rámci tématu Řemesla a profese jsme se
zúčastnili výukového programu „Až vyrostu, budu…“ a výstavy „Bez práce nejsou koláče“
v Dobrovických muzeích. Děti se seznámily se starými netradičními řemesly i s těmi současnými.
Dětský den jsme věnovali záchranářským profesím. Na stanovištích si děti zopakovaly důležité
informace a praktické věci u hasičů, policistů a záchranářů. Odměna nechyběla. Završením
dopravních her a činností při dalším oblíbeném tématu byl preventivní program „Bezpečně
v dopravě“. Zde si děti vše prakticky vyzkoušely na dopravním hřišti. Také jsme malým řidičům
objednali na školní zahradu jízdu elektroautíčky. Byla to pro ně senzace.
Hurá, na výlet! 13. června děti cestovaly autobusem do Poděbrad na plavbu parníkem po Labi. Cestou
zpět jsme se zastavili u zvířátek v ZOO Chleby. Při vzdělávacím programu si děti mohly některá
zvířátka pochovat a pohladit. Zvířátka ze ZOO nás provázela i soutěžemi během sportovního
odpoledne s rodiči. Velkým zážitkem pro starší děti bylo spaní ve školce. K večernímu programu
patřilo kino i s popcornem.
V posledním červnovém týdnu jsme pro
předškoláky uspořádali slavnostní
vyřazení a rozloučení s Kosoškolkou.
Děti předvedly své znalosti
a dovednosti z angličtinky a hry na
flétnu. Do 1. tříd ZŠ nastupuje 13 dětí.
Školákům přejeme hodně úspěchů
v nové škole a všem dětem krásné
prázdniny.
Jana Bartoňová
Vojtěch Hladký
Saša Hryniak
Lukáš Čermák

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Duben
Jaroslava Pažoutová
Jan Rašín
Zdeňka Loudová
Josef Pulda
Anna Bergrová

78
60
88
77
91

let
let
let
let
let

Květen
Jiřina Lankašová
Miluše Petránková
Josef Kudibal
Božena Šulcová
Karel Bergr
Pavol Balek

87
75
78
87
70
60

let
let
let
let
let
let

Kulturní akce

SDH KOSOŘICE

26. 8. 2017
Noční soutěž v požárních
útocích
(hřiště SDH Kosořice)

Sportovní sezóna je již v plném proudu. Do Boleslavského
poháru naši muži zatím nasbírali 18 bodů a průběžně se drží na
6. místě. Ženy jsou zatím na 9. místě se 14 body, na témže místě
jsou starší žáci s 15 body a mladší žáci prozatím na 13. místě
s 16 body. Velkou radost nám udělalo družstvo starších dětí,
které díky svým výkonům v celoroční hře PLAMEN stálo
na stupních vítězů na třetím místě. Mladší děti se také moc
snažily, bohužel to stačilo pouze na jedenácté místo.
My se ovšem nevzdáváme a do nové sezóny vstupujeme
s předsevzetím vybojovat ve starší kategorii první místo a tím
postoupit do krajského kola.
V červnu se v Kosořicích konala Okresní soutěž v hasičském
sportu, kde naše ženy vybojovaly ve všech třech disciplínách
celkové 5. místo. Všechny naše týmy nás byly reprezentovat
na okrskové soutěži, která se letos konala ve Struhách. Muži,
ženy i starší děti obsadily první místa, mladší děti druhé a třetí.
Ženy v rámci tréninku vyrazily i v tomto roce na seriál nočních
soutěží Fire Night Cup do Velkých Hamrů, Vesce a na Frýdštejn.
Během letních měsíců čekají na holky další noční soutěže a na
nás všechny druhá půlka Boleslavského poháru.
SDH Kosořice

4. 9. 2017
Posvícení „Zlatá”
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
9. 9. 2017
Závěrečné kolo Boleslavského
poháru
(hřiště SDH Kosořice)

Jakub Kejla

Václav Pekař

Klára Nikodémová

Michal Plíštil

Vít Ohmman

Richard Šíp

Petr Ochaba

Adéla Šonová

Karolína Pavelová

Viktorie Pavla Vávrová

