www.kosorice.cz

KULTURNÍ OKÉNKO
30. dubna se lidé z vesnice schází v lesoparku u rybníka, aby se zúčastnili rituálu pálení
čarodějnic. Lesopark jsme letos oblékly do nového "slavnostního" hávu. Světýlka, lampiony a louče
celý prostor zútulnily a navodily kouzelnou
atmosféru. Průvod dětí s lampiony doprovázený
čarodějnicemi prošel vesnicí od hasičské
zbrojnice a končil u velkého ohně. Po jejich
příchodu byla symbolicky zapálena
čarodějnice, která však byla jen vycpaná.
Oslava konce zimy začala. Kromě již tradičních
soutěží pro malé děti a opékání buřtů jsme
letos přizvali k táboráku místní nadšené
hudebníky, kteří zahráli spoustu známých
táborákových písniček. Nejeden z nás tak
zavzpomínal a pobrukoval si spolu s tónem
kytar. Písničky mnohé potěšily a tak věříme, že i
v dalších letech nám tito hudebníci celý večer
svou hudbou zpříjemní.
Letošní dětský den proběhl na téma: Cestou necestou po lidských smyslech. Stanoviště byla
propojena s jednotlivými smysly. Děti se tak zábavnou formou mohly naučit i něco nového. Na startu
dostaly kartu se svým jménem, do které sbíraly samolepky. V cíli pak za vyplněnou kartu získaly
odměnu. Na jednom stanovišti například museli pomocí sluchu rozpoznat zvířata, na dalším zase jít za
zvukem zvonečku. Hmatem musely určit předměty. U zkoušky zraku dostaly obrázkový nákupní
seznam a musely v parku najít a přinést v košíku vše z něj. Krom toho si vyzkoušely jaké je to malovat
nohama, skládaly obrázek obličeje a hledaly předměty, které se běžně v přírodě vyskytují - klacíky,
kamínky, kytičky. Plnění úkolů jsme letos naplánovali jako opravdovou cestu a děti tak šly ze hřiště
do lesoparku a zpátky. Jednou z odměn byla plátěná taška, kterou si v cíli děti mohly pomalovat
barvami na textil za pomoci různých šablon. Na závěr proběhla všemi oblíbená pěna. Odpolední bouřka
už nás nijak neohrozila. Vše jsme včas stihli.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
do konce června je ze zákona povinnost schválit celoroční bilanci hospodaření obcí
za předchozí rok. To bylo také hlavním námětem květnového zasedání zastupitelstva, které mimo jiné
schvalovalo zmiňovaný závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrku. Součástí tohoto materiálu je
i protokol o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne
15. března 2019. Výsledkem byly dva nedostatky a ty již byly napraveny. Dále byl schválen prodej části
pozemku u Návesního rybníka a přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR a Středočeského kraje
na pořízení dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Kosořice.
Obec v uplynulých dnech řešila dokončení kolaudace čistírny odpadních vod a tím i ukončení
ročního zkušebního provozu. Vydaný kolaudační souhlas Odborem životního prostředí Magistrátu
města Mladá Boleslav dále posloužil k závěrečnému ukončení dotace u Ministerstva zemědělství ČR a
s tím související vyplacení zbylé části dotace u Středočeského kraje.
Počátkem června nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu chodníků a nic tedy
nebránilo podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím
Místní akční skupiny Svatojiřský les na výstavbu první části chodníku.
Již v průběhu jara byla podána žádost o grant u společnosti Škoda Auto a.s. na pořízení
chybějícího ukazatele rychlosti ve směru od Voděrad. Bohužel, podaná žádost nebyla schválena
pro nedostatek finančních prostředků v rámci grantového programu.
V těchto dnech ve svých poštovních schránkách, případně na webových stránkách obce,
naleznete dotazník k navrhovaným změnám území do nového územního plánu. Dle pokynů Magistrátu
města Mladá Boleslav je termín pro odevzdání vašich námětů do 29. července, a to na obecním úřadu.

Další program je plánovaný na konec prázdnin, kdy proběhne Zlatá, během které budou pro děti
připraveny soutěže, aby i ony se rozloučily s prázdninami a tento den si užily po svém. Bližší informace
včas zveřejníme.

Jan Adámek
starosta obce

Veronika Boháčková

SVAZ ŽEN
K svátku MDŽ jsme každou naši členku potěšily rozkvetlou primulkou. Zúčastnily jsme se
oslav MDŽ v Mladé Boleslavi, které pořádala ORŽ. V programu jsme zhlédly úsměvné scénky
seniorského divadélka HEČ a při kávičce a malém občerstvení jsme strávily příjemné odpoledne.
V dubnu jsme si udělaly malou brigádu na zvelebení okrasných keřů v obci. Okopaly jsme růže v parku,
sestřihly okrasné keře před prodejnou a na otočce.
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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 - 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
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V uplynulých měsících roku 2019
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

V polovině května jsme se zúčastnily celostátní akce
„Liga proti rakovině“. Prodaly jsme 150 kusů žlutých kvítků
a odevzdaly na sbírkový účet 3.080 Kč. Letošní sbírka je určená
na financování zlepšení kvality života onkologických pacientů,
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na onkologický výzkum a vybavení onkologických pracovišť.
Druhá květná neděle je Dnem matek. Posezení jsme
zorganizovaly 17. května v prostorách obecního domu. Zaplněný
sál, vystoupení dětí místní MŠ a nakonec i ukázka hudební
skupiny „Koso trio a spol.“ splnily očekávání.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.
Duben
Jaroslava Pažoutová
Zdeňka Loudová
Josef Pulda
Jiří Grus
Rudolf Pokorný

80
90
79
65
65

let
let
let
let
let

Květen
Jiřina Lankašová
Eva Langová
Miluše Petránková
Josef Kudibal
Božena Šulcová

89
76
77
80
89

let
let
let
let
let

Červen
Jana Novotná
František Bešík
Vratislav Bešík
Naděžda Beňová

60
65
65
65

let
let
let
let

Rada žen

Pěší výlet na Loučeň

V sobotu 1. 6. 2019 se mladí hasiči zúčastnili okrskové soutěže ve Všejanech. Mladší i starší
děti porazily všechna družstva a domů dovezly zlato. Druhý den v neděli 2. 6. 2019 jely děti
na poslední kolo Plamene pořádané v obci Kochánky. Zde proběhly požární útoky a útoky CTIF. Na závěr
pořadatelé vyhlásili celkové umístění za celoroční činnost v soutěži Plamen. Naši mladší obsadili
7. místo ze 14 družstev a starším se podařilo již potřetí obhájit bronz z 16 družstev.
V pátek 14. 6. 2019 jsme se všichni mladí hasiči rozloučili se školním rokem. A již nyní se moc těšíme
na čtyřdenní soustředění, které nás čeká koncem srpna. Přejeme vám všem krásné a pohodové
prázdniny.
Mladí hasiči

Kulturní akce
24. 8. 2019
Fire night cup
(hřiště SDH Kosořice)
2. 9. 2019
Posvícení „Zlatá”
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
14. 9. 2019
Boleslavský pohár
(hřiště SDH Kosořice)
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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
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Konec dubna jsme prožili s velikonočními zvyky, tradicemi a oslavou čarodějnic. Kulturním zážitkem
pro děti byla návštěva Městského divadla v Mladé Boleslavi s představením O Mikešovi. Mezi zdravé
aktivity naší školky patří každoroční návštěvy solné jeskyně a bazénu v Mladé Boleslavi. Při vystoupení
ke Dni matek si děti zazpívaly a zahrály na kuchaře a kuchařky.
Naším kamarádem v Kosoškolce je čáp Pepa s rodinkou, kterého mohou děti pozorovat každý
den webkamerou. Díky tomu jsme navštívili záchrannou stanici Na Huslíku. Děti se dozvěděly, jak
pomáhat ohroženým a nemocným zvířatům. Cestou jsme se zastavili na kolonádě v Poděbradech.
Protože je pro nás květen měsícem cestování a výletů, byli jsme pozváni městskou policií
do Dobrovických muzeí na program Bezpečně v dopravě.
Dětský den děti oslavily sportovními soutěžemi na zahradě. Školní rok jsme všichni ukončili
letní zahradní slavností s opékáním buřtů. Děti a rodiče plnili různé disciplíny s motýlky, broučky,
včelkami a přitom si také vyzkoušeli nově vytvořený smyslový chodníček z přírodnin. Velkým
dobrodružstvím pro starší děti bylo přespávání ve školce. Školní jídelna se přihlásila do celostátní
soutěže Kuchař roku v kategorii Nejchutnější svačinky v MŠ. Vybrané svačinky, které připravila naše
paní kuchařka Dana Janečková, postoupily do finálového kola mezi deset nejlepších.
25. 6. 2019 proběhlo slavnostní vyřazení předškoláků. Do ZŠ odchází letos 7 dětí:
Vendula Gürtlerová, Beata Kristenová, Petr Langr, Petr Novotný, Viktorie Pavlíčková, Adam Šmíd,
Adrian Zilbeari.
Kolektiv mateřské školky

Nejmladší kategorie poté, co skončila na podzim druhá za Luštěnicemi, postoupila mezi
nejlepší týmy do I.B skupiny. Tam již hráči mladší přípravky narazili na kvalitnější soupeře a v celkovém
účtování obsadili čtvrtou pozici s 24 body. V této kategorii nasbíral nejvíce branek Lukáš Čermák,
a to 80. V první polovině soutěže stihl nastřílet Jakub Macháč 24 branek. Sedmnáct zásahů si připsal
Marek Boháček.
Jan Adámek

SDH KOSOŘICE
Měsíc květen a začátek června se nesly ve znamení výletů a závodů. Ve sváteční den
8. 5. 2019 jsme se my, mladí hasiči, vydali na pěší výlet na Loučeň. Počasí nám přálo. Z Kosořic jsme
vyrazili v 8.30 od hasičárny polní cestou do Jabkenic a poté lesem na Loučeň. Na konci trasy na nás
všechny čekala zasloužená odměna ve formě pizzy a zmrzliny.
Druhý výlet jsme absolvovali dne 17. 5. 2019. Navštívili jsme Muzejní noci v Mladé Boleslavi. Zde jsme
využili prohlídky muzea na letišti, kde jsme obdivovali stará letadla. Poté jsme se přesunuli do muzea
Škoda Auto. Tady jsme se podívali na veterány a každý z nás měl možnost si něco vyrobit. Všichni domů
odjížděli s malovanými batůžky a vyraženými odznaky, které si sami vytvořili.

Vendula Gürtlerová

Beata Kristenová
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Petr Lang

Adrian Zilbeari

Petr Novotný

TJ SOKOL
Za minutu dvanáct se podařilo hráčům „A“ mužstva udržet okresní přebor i pro nadcházející
sezónu. Kněžmost s nekompletní sestavou porazili jednoznačně 4:0 po dvou brankách Zdeňka Bataly,
jedné Josefa Řehoře a Jakuba Herinka. Fotbalisté Kosořic zakončili sezónu na jedenácté pozici
s 29 body. Zatímco na domácím hřišti svěřenci trenérů Jiřího Gruse ml. a Miloše Štechera získali
22 bodů, na venkovních hřištích zvítězili pouze dvakrát a v pomyslné tabulce úspěšnosti na hřištích
soupeřů skončili poslední se 7 body. Nejlepšími střelci a zároveň jedinými hráči, kteří nastoupili
do všech utkání, jsou Michal Malík s 18 brankami a Josef Řehoř s 11 zásahy.
Výrazný posun v tabulce směrem vzhůru se podařil mladším žákům. Z loňské osmé pozice se
nyní posunuli na třetí a nasbírali téměř jednou tolik bodů. Nepočítáme-li nadstavbu, která se letos
hrála po skončení základní části, byl nejpilnějším střelcem Lukáš Stehlík s 24 brankami následovaný
Matyášem Pokorným s deseti góly.
Bez zbytečného ostychu můžeme říci, že starší přípravka v uplynulé sezóně vyhrála téměř
všude, kde nastoupila. S dvacetibodovým náskokem vyhrála svou skupinu. Hráči starší přípravky
z minulé sezóny obhajovali druhé místo ve SportFotbal Cupu, tedy poháru hraném vyřazovacím
způsobem. Od září se žákům povedlo vyřadit jednoho soupeře za druhým a po roce si zopakovali finále
s Kosmonosy. Tentokrát se karta obrátila, Kosořičtí oplatili soupeři porážku a pohár vyhráli. Na domácí
půdě vyhráli 9:2 a o týden později pak na půdě soupeře prohráli 9:5. Není divu, že i střelecké statistiky
jsou úctyhodné. Lukáš Stehlík vsítil 125 branek, 40 branek si připsal Radim Skokan, 38 Matyáš Dvořák,
23 Lukáš Čermák, 20 Marek Rösler a 19 Matyáš Pokorný.

Viktorie Pavlíčková

Adam Šmíd
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