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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
Prázdniny utekly a hurá do školky. Kosoškolka je opět plná dětského smíchu, ruchu a
v adaptačním období občas i pláče. Nastoupilo nám osm malých nových dětí, kterým v začlenění
do dětského kolektivu a nového prostředí pomáhají paní učitelky, asistentka, tety, ale i starší děti.
V letošním školním roce je naše školka přihlášena do projektu České obce sokolské „Svět nekončí
za vrátky – cvičme se zvířátky“. Záměrem je, aby děti pomocí pohybových dovedností s rozvíjením
poznání objevovaly svět a pohyb se stal jejich každodenní potřebou. Každý obdržel na celý školní rok
svůj deníček, do kterého si lepí obrázky za splněné úkoly a sportovní výkony. Také jsme se zapojili
do projektu Státní veterinární správy „Máme rádi zvířata“, který je určen pouze pro vybrané mateřské
školy z celé republiky. 25. září nás navštívila veterinární pracovnice a dětem zábavnou a hravou formou
předala informace o různých zvířatech. A rovněž je poučila například o tom, jak se starat a pečovat
o své domácí mazlíčky.
Koncem srpna naše školní jídelna statečně bojovala ve finálovém kole soutěže Nejlepší
kuchař roku ve společném stravování pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů v hotelu Makro v Praze.
Před porotou, médii a další veřejností prezentovala zdravé svačinky. Úspěchem pro nás byla
bramborová medaile a množství zážitků. Naše paní kuchařka získala mnoho dalších nápadů a inspirací
pro přípravu zdravých a zároveň chutných jídel pro děti.
Během podzimu plánujeme pozvání kosořických seniorů na posezení v Kosoškolce.
Kolektiv mateřské školky

TJ SOKOL
Podobně jako loni má TJ Sokol Kosořice v soutěžích čtyři mužstva, tým dospělých
a mládežnické celky. I přesto, že v letní přestávce přišlo do „A“ mužstva několik nových tváří,
v úvodních kolech se body získat nepodařilo. Obzvlášť mrzí několik smolných ztrát bodů v závěru
zápasů. Až v pokračující fázi soutěže konečně Kosořice zvítězily nad Mukařovem. Soutěž je ale
na samém začátku a bodů ve hře je stále mnoho. Novými či staronovými hráči v mužstvu jsou
Josef Grus, Luboš Humpola, Aleš Kořínek, Michal Mráček, Roman Mudroch a nedávno také brankář
Michal Hošťálek.
Jako každý rok došlo v mládežnických mužstvech k posunu některých ročníků do vyšších
kategorií. Mladší žáky opustili čtyři hráči, kteří nyní nastupují v příslušné kategorii v nedaleké
Dobrovici. U naší nejstarší žákovské kategorie je nejpilnějším střelcem Matyáš Dvořák s třemi
brankami, Matyáš Pokorný vstřelil dvě, stejně jako Vojtěch Volprecht a jednu trefu si připsal ještě
Lukáš Čermák. Starší přípravka vstoupila do soutěže s rozdílnými výsledky. Na jedné straně dvě vysoké
výhry, ale také dvě porážky. Tým zatím střelecky táhne Lukáš Čermák s 10 zásahy, 5 branek přidal
Jakub Kejla, 4 poté Tomáš Pokorný a Marek Boháček. Tomáš Chudárek vsítil tři góly.
Mladší přípravka přivítala ve svých řadách několik nových dětí, a to Kristýnu Dandovou, Jana Dolečka,
Jana Hudce, Ondřeje Chudárka a Nicolase Michajlece. Obměněná sestava nejmladší kategorie už má
za sebou první zápasy, taktéž se střídavými výsledky. Také ve statistikách mladší přípravky figuruje
několik našich hráčů. Tomáš Chudárek již stihl vstřelit 15 branek. Následují Marek Boháček se 6 góly,
Václav Pekař se třemi a Alexandr Hryniak se trefil dvakrát.
Ve fotbalovém areálu se podařilo opět zorganizovat několik brigád. Úpravami prošla zadní
část kabiny domácích, opraveny byly venkovní toalety, za kabinami byly odstraněny nerovnosti a byla
vyměněna krytina u přístřešku u vchodu do pohostinství včetně nového okapního žlabu.
Jan Adámek
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
během letního období společnost Šebesta VHS dokončila výměnu vodovodního řadu
od vodojemu až k armaturní šachtě na začátku obce. Důvodem výměny byly časté poruchy a následné
opravy na vodovodním přivaděči. Stavební firma by měla provést ještě drobné úpravy v místech
výkopů. Investorem akce je firma Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.
Se zástupci mladoboleslavských Vodovodů a kanalizací jsou v současnosti řešeny častější
výpadky elektřiny v rozvaděčích u kanalizačních šachet v oblasti za mateřskou školou a přilehlém
okolí. Na společném jednání bylo odsouhlaseno opatření, které zabrání těmto výpadkům, a nyní bude
řešena samotná realizace. V souvislosti s množícími se výskyty závad na čerpadlech v odpadních
jímkách znovu připomínáme obezřetnost a zvýšený dohled nad odpady, které do kanalizační jímky
vypustíte. Nejčastější pochybení ze stran uživatele je vylévání tuků z fritovacích nádob nebo z pánví,
které způsobí zanešení a následné poškození čerpadla. Též vlhčené ubrousky, dětské pleny, vatové
tyčky a dámské hygienické potřeby dokáží čerpadlo zcela zničit. Pokud se prokáže, že došlo
k poškození čerpadla vinou majitele nemovitosti, provozovatel má právo požadovat uhrazení nákladů
spojených s opravou a výměnou čerpadla. Oprava se pohybuje v řádu tisíců, někdy i desítek tisíců.
Proto vás touto formou žádáme o informování členů domácnosti i případných návštěv. Předejdete tím
nepříjemným situacím a nemalým finančním nákladům.
Jan Adámek
starosta obce

Srdečně zvu všechny dámy v neděli 13. 10. 2019 na edukativní přednášku samovyšetření
prsu. Rakovina prsu je v České republice nejčastějším onkologickým onemocněním žen.
Ročně přibývá kolem 6 tisíc nových případů. Přesto, že se počty nemocných zvyšují, mortalita klesá.
Ale i tak ročně zemře až 1700 žen. Ve věkové kategorii 20 - 55 let jde o nejčastější příčinu úmrtí.
Toto onemocnění je velmi dobře léčitelné, pokud se na něj přijde včas. Nepodceňujte preventivní
lékařské prohlídky a pravidelné samovyšetření prsu.
Včasným záchytem si můžete zachránit svá prsa a výrazně si usnadnit náročnou léčbu, ale zachráníte si
především život. Budu se na všechny moc těšit.
Michaela Kristenová

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

ODPADOVÉ OKÉNKO

SDH KOSOŘICE

V uplynulých měsících roku 2019
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.

Pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona
o odpadech provádíme v naší obci tříděný sběr odpadu, který je
cestou ke snížení množství odpadu ukládaného na skládce
v Michalovicích u Mladé Boleslavi. Aby mohli občané řádně
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třídit, obec před lety zřídila sběrné místo, kde jsou občanům
k dispozici kontejnery v barvě žluté na plasty, modré na papír,
zelený a bílý na sklo. Tyto kontejnery jsou vyprazdňovány
na náklady obce a je velmi důležité, aby občané dodržovali
kvalitu třídění odpadu. Do modrých kontejnerů můžete vhodit
noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský
papír, různé papírové obaly, krabice. Žluté kontejnery jsou
určené pro sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie,
kelímky, obaly z plastu a polystyrenu. Není třeba strhávat
etikety a není potřeba vymývat, např. kelímky od jogurtů.
Stačí je důkladně vyškrabat. Do kontejneru na plast nepatří
výrobky z PVC (novodurové trubky, linoleum). Odpady prosím
zmáčkněte, ať se nevozí vzduch. Sklo je možné odložit do bílého
a zeleného kontejneru. Rozhodně sem nepatří porcelán,
keramika, zrcadla, drátěná skla a autoskla. Sběr nápojových
kartonů je prováděn formou pytlového sběru. Každý občan si
může bezplatně vyzvednout na obecním úřadě oranžový pytel,
který po naplnění odnese do sběrného místa. Mezi nápojové
kartony patří obaly od džusů, mléka, vína.
Naši občané v roce 2018 vytřídili celkem 4.864 kg
papíru, 8.271 kg plastu, 4.120 kg skla a 6.220 kg železa.
Dále obyvatelé obce Kosořice zajistili sběr vysloužilého
elektrozařízení v přepočtu 10 kg/obyvatele. Pro porovnání,
v roce 2017 průměrný občan České republiky k recyklaci
odevzdal 8,6 kg vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného
elektrozařízení obec přispěla ke zlepšení životního prostředí
snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3281 kg. Takové množství
uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit
na kyslík celkem 109 stromů. Za svoje úsilí Kosořice obdrží
certifikát Příkladná Zelená obec a Sběrný dvůr 2018.
Zájmem každého občana by mělo být třídění odpadu z důvodu
zodpovědného chování vůči životnímu prostředí. Jsme velmi
rádi, že se nepodílíte na znečišťování naší krajiny. Tímto
bychom rádi poděkovali všem občanům Kosořic, kteří pravidelně
třídí vyprodukovaný odpad a jdou příkladem ostatním.

I když jsme si pomalu chystali věci do školy, stále jsme se měli na co těšit. Naše vedoucí nám
konec prázdnin zpříjemnily prodlouženým víkendem v penzionu Černá říčka v Jizerských horách.
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme se z Mladé Boleslavi přesunuli vlakem na zastávku DesnáPustinská. Odtud pak pěkně po svých mírným stoupáním až k penzionu. Ubytovali jsme se v pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Poté jsme se seznámili s okolím a celé odpoledne trénovali vázání uzlů,
zdravovědu a topografii na závod požární všestrannosti. Večer probíhalo klání v různých stolních
hrách. V pátek dopoledne si každý vyrobil tričko jako vzpomínku na soustředění. Odpoledne jsme se
vydali na výlet ke sjezdovce u Čápa, kde si každý z nás vyzkoušel herní prvky dětského hřiště, včetně
trampolíny. Po návratu se hrála až do setmění vybíjená. V sobotu po snídani jsme si v soutěži Železný
hasič všichni poměřili své síly. Závod se skládal z překonání lávky a přesunu Joži ke zdravovědě, kde mu
byla ošetřena poraněná noha. Pokračovalo se plně naloženým kolečkem se dřevem, naházením míčků
do bedýnky, přeskočením překážky, spojením a rozmotáním hadic. Hned po obědě jsme vyrazili
na výlet k vodní nádrži Souš. Cestou lesem jsme se osvěžili borůvkami a zchladili v průzračné tůňce
kousek od penzionu. Večer jsme opékali buřty. V neděli nás čekalo balení a úklid pokojů. V poledne
jsme se vydali pěšky na zastávku a poté vlakem zpět do Mladé Boleslavi. Tam si nás převzali rodiče.
V penzionu Černá říčka se nám moc líbilo. Nadšeni jsme byli především z výtečné domácí kuchyně,
krásného prostředí a příjemného personálu. Věříme, že se za rok vrátíme.
Během prázdnin se žádné hasičské závody pro děti nepořádaly. Užívali jsme si zaslouženého
volna. Zato se začátkem školního roku i nám mladým hasičům začaly povinnosti v podobě závodů.
Třetí zářijovou sobotu proběhlo vyhlášení Boleslavského poháru, kde naše mladší děti obsadily
12. místo z 21 družstev a starší děti se umístily na 7. místě z 16 družstev.

Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu nejbližších.
Červenec
Věra Harvancová

65 let

Srpen
Alena Nytrová

77 let

Září
Marie Vítková
Alena Pekařová
Květoslava Klímová
Vanda Kalinová

77
65
84
78

Kulturní akce
13. 10. 2019
Edukativní přednáška o
samovyšetření prsu
(sál obecního domu)
13. 10. 2019
DRAKIÁDA
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
29. 11. 2019
Rozsvěcení vánočního
stromečku
(u kapličky)
5. 12. 2019
Mikulášská nadílka
(sál obecního domu)

let
let
let
let

Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce

Krásný podzim vám přejí Mladí hasiči

