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KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z
nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam
vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky
nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale
proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti,
která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a
odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře v
Kosořících u požární zbrojnice. Obsluha sběrného
dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do
speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec Kosořice zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím
našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního
prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

OHEŇ – DOBRÝ SLUHA, ŠPATNÝ PÁN
S přicházejícím jarem se přímo podbízí zmínit se o požárech, jež mohou vzniknout naší nedbalostí
nebo neopatrností. Mnozí z nás v rámci vidiny rychle uklizeného pozemku sáhnou po zápalkách a
ulehčí si práci škrtnutím sirky. Je přísně zakázáno vypalování starých travních podrostů a křovin!
Za tento přestupek nám hrozí dle zákona č. 133/1985 o požární ochraně pokuta 25.000,- Kč. Pokutu
za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž vybírá a
vymáhá.
I při rozdělávání ohně na opékání špekáčků hrozí nebezpečí požáru. Oheň je zakázáno rozdělávat
ve volné přírodě. Na zahradách dbáme zejména na to, aby z blízkosti ohniště byly odstraněny
hořlavé látky a předměty. Ohniště je třeba obložit např. kameny. Při odchodu z místa opékání je
nutné žhavé uhlíky dostatečně zalít vodou, aby nemohlo dojít k jejich dalšímu vzplanutí.
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění
grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. V grilu bychom měli používat jen k tomu určené palivo
(určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.
Také děti mohou velmi často svým jednáním způsobit požár. Při hře si většinou neumí představit
možná nebezpečí, která jim při tom hrozí. Nejčastěji zakládají požáry v místech, která jsou
snadno přístupná a kde se mohou pohybovat bez dozoru dospělých osob. Kromě domácností se
jedná např. o opuštěné objekty nebo stohy slámy a lesy.
Velkým nebezpečím při založení požáru dětmi je i jejich ohrožení na životě. Nedovedou totiž včas
reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí.
Denisa Mojžíšová Pýchová
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Obecní úřad Kosořice společně se SDH, ČSŽ a TJ
Sokol
pořádá dne

5.7.2014 – od 13:00 hod.

Setkání rodáků a
přátel KOSOŘIC
Program:
zahájení ve 13:00 hod. u kapličky – slovem starosty obce
14:00 hod. hřiště požárníků – požární útok nejmenších
15:00 hod. fotbalové hřiště – utkání minižáků
16:00 hod. fotbalové hřiště – vystoupení mateřské
školky
17:00 hod. fotbalové hřiště – vystoupení mažoretek
V průběhu celé akce:
prohlídka obce v koňském kočáře
ukázky dovednosti žen ČSŽ
prohlídka dobových fotografií
příjezd historických kol v dobovém oblečení
20:00 hod. – taneční zábava
Občerstvení zajištěno po celou dobu akce

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 - 12:00
objemný odpad, tetrapak, elektro
St
15:00 - 18:00
So
08:00 - 12:00
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Společenská rubrika
V uplynulých měsících roku 2014
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Leden
Bohumil Pažout

78 let

Únor
Emilie Mocová
Hana Zvěřinová

70 let
81 let

Březen
Blažena Horáková
Josef Kredba

77 let
80 let

Kulturní akce
19. 4. 2014
Členská výroční schůze TJ Sokol,
od 13:30 hod v hospůdce na
hřišti
30. 4. 2014
Velký slet čarodějnic - sraz v
18:30 hod u hasičské zbrojnice
7. 6. 2014
7. Hasičský maškarní ples - od
19:30 hod na fotbalovém hřišti
15. 6. 2014
Neckyáda - od 14 hod na rybníku
Návesák

www.kosorice.cz

SDH KOSOŘICE

TJ SOKOL

Zimní období je pro
spoustu sportovních spolků
tzv. okurkovou sezonou.
Venku se moc trénovat
nedá a v klubovně je na
aktivní přípravu málo
místa. Proto jsme několik
schůzek mladých hasičů
věnovali úklidu silnic
vedoucích do naší obce.
Nevěřili byste, kolik
odpadků lidé do příkopů odhodí. Zvládli jsme uklidit silnici vedoucí
do Dobrovice, zhruba ke kanálu, a silnici do Rejšic asi do půlky.
Sečteno a podtrženo, naplnili jsme šest pytlů se směsným odpadem
a čtyři pytle s plastovými lahvemi.
Děti se velmi pohoršovaly nad tím, jak jsme neohleduplní k přírodě a
vlastně sami k sobě. Protože to, jak se chováme k přírodě, se
mnohdy odráží i v chování k druhým lidem.
Máme čistou obec plnou zeleně, proto neničme přírodu a dopřejme
si krásný prožitek z jízdy na kole nebo procházky.
Denisa Mojžíšová Pýchová

Nový rok jsme tradičně odstartovali Kosořickou dvacítkou, tentokrát za krásného slunečného dne. Ani hezké
počasí ale nevyburcovalo mnohé z nás k příjemné vycházce. Na křižovatce u obce Charvatce se skupina jako
každý rok rozdělila a každý si vybral trasu podle svého uvážení. Nejdelší trasa činila necelých 11,5 kilometru
a podařilo se ji zdolat v pohodovém tempu za dvě a půl hodiny. Další v pořadí byl sportovní ples, který se konal
1. února a stejně jako minulý rok se plesalo v luštěnické restauraci Černý orel. Tentokrát však k tanci a
poslechu hrála nám všem známá kapela Generace. Přítomní také viděli několik vystoupení děvčat z
boleslavské skupiny Jumping kangaroos.
V únoru finišovaly stavební úpravy v pohostinství na hřišti. Mezi hlavní novinky patří nový zdroj vytápění a
čistička vzduchu. Pro hosty je připraven projektor s plátnem pro sportovní přenosy. Nechybí ani jukebox a
elektronické šipky. Výbor Sokola Kosořice v rámci této rekonstrukce zajistil výměnu oken a dveří za nové
plastové. Novou techniku jsme měli možnost vyzkoušet při další besedě s cestovatelem Františkem Benešem.
Tématem bylo pokračování cesty Asií směrem na východ z Íránu a k nejvyšším vrcholkům Pamíru.
Zimní příprava „A“ mužstva začala 25. ledna. Vzhledem k neobvykle příznivému počasí se k tréninku
využívalo zejména domácí hřiště. Od 5. do 9. února 2014 hráči absolvovali soustředění v Osečné. Opět došlo
i na měření sil s místním klubem, které jsme prohráli v poměru 5:3. I další dvě mužstva („B“ mužstvo a mini
žáci) se již připravují na start jarní části sezony. Mini žáci také s předstihem opustili parkety dobrovické
sokolovny a již trénují venku na našem hřišti.
Jan Adámek

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Na našich pravidelných „Posezeních od A do Z“ jsme v průběhu ledna
až března roku 2014 vyrobily krásná odrátovaná velikonoční vajíčka.
Upletly jsme košíčky z pediku a z papírových ruliček jsme vyrobily
misky na pečivo. Tyto mističky použijeme na námi upečené různé
druhy slaného pečiva jako občerstvení na sraz rodáků Kosořic.
Svátek žen v měsíci březnu jsme symbolicky oslavily malou kytičkou,
kterou obdržely všechny naše členky.
Dále jsme se zúčastnily 10. března 2014 kulinářské soutěže
„Nejlepší pečení“, kterou organizovala ORŽ v Mladé Boleslavi.
Porotu tvořili odborníci z učňovského střediska Horka. Přihlásily
jsme dle určených pravidel dva druhy sladkého a dva druhy slaného
pečiva. Přinesly jsme do soutěže sváteční koláčky, kremrole,
preclíky a kanapky. Za účast
jsme získaly „Diplom v
kulinářské soutěži“.
Průběžně se věnujeme úpravě a
údržbě veřejné zeleně v obci –
prostranství parku, před
kapličkou, obchodem, na
otočce a v lesoparku.
Do příštích měsíců plánujeme
organizovat oslavu „Dne matek“
a prodej kytiček měsíčku
lékařského na podporu ligy proti
rakovině.
Rada žen Kosořice

MŠ KOSOŘICE
Pravé zimy s velkou sněhovou nadílkou se letos ani děti v
Kosoškolce nedočkaly. Ale nevadí, paní učitelky dětem připravily
mnoho jiné zábavy a radosti. Tři králové zavedli děti do světa
princezen, princů, draků a dalších pohádkových bytostí. S
lístečky pohádek za dětmi zavítal i kamarád Večerníček.
Budoucí školáčci se s ledním medvídkem připravovali k zápisu do
základních škol a ještě před zápisem navštívili 1.B ZŠ Dobrovice.
Vyvrcholením všech dětských radovánek byla oslava masopustu a
maškarní bál se spoustou krásných a nápaditých kostýmů. Za
slunečného počasí a zpěvu písní s doprovodem dětských
hudebních nástrojů se dětem podařilo vyhnat paní Zimu a
přivítat jaro. Na téma bezpečnost dětí na ulici a v přírodě
vyprávěl dětem příběh strážník městské policie z Mladé Boleslavi. Pro děti to byl velice zajímavý a poučný
zážitek.
Zápis do MŠ Kosořice proběhne 5. května 2014 od 14 do 15:30 hodin. Žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci
vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.
Jana Bartoňová

DOVOZ OBĚDŮ
Stará moudrost praví, že v poledne patří do žaludku teplé jídlo. Pokud nechcete nebo nemůžete sami teplé
jídlo každý den připravovat, nezoufejte. I tohle se dá v Kosořicích hravě vyřešit. Každý pracovní den přijíždí
ke kosořické prodejně COOP pan Otakar Plíšek z Pohostinství Semčice a přiváží obědy.
Skládají se z polévky a hlavního chodu. Na výběr jsou vždy dvě varianty. Pro strávníky je zavedený týdenní
objednávkový systém, což znamená, že každý čtvrtek předává pan Plíšek jídelní lístky na následující týden.
Na každý dodaný oběd přispívá obec Kosořice svým občanům 3,00 Kč bez DPH. Strávník tedy zaplatí 51,00 Kč
(cena za polévku a hlavní chod). Ovšem jedná-li se o bývalého zaměstnance ŠKODA AUTO, pak je pro něj cena
snížena na 37,00 Kč.
Pokud vás tato služba zaujala a máte chuť dovážku obědů vyzkoušet či potřebujete další informace,
kontaktujte pana Plíška na telefonním čísle 602 822 431 nebo se přijďte osobně zeptat od pondělí do pátku
okolo 12.30 k místní prodejně COOP.
Radka Vesecká

