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SDH KOSOŘICE
Letošní sezóna byla opět ve znamení požárních útoků. Začali jsme soutěží Boleslavského poháru
v Dlouhé Lhotě, poté v Chotětově, Sukoradech, Bakově nad Jizerou, v Židněvsi a nakonec doma
v Kosořicích.
Jako svou povinnost bereme vždy účast na okrskové soutěži, která letos probíhala ve Struhách.
Kluci opět svoji účast na této soutěži vzali velmi s úsměvem a před startem si každý dobrovolně
vylosoval post, na kterém měl běžet. Bylo velmi zábavné sledovat ty, co běžně běhají deset metrů,
upalovat kupředu se snahou zastavit časomíru co nejdříve. Holky vsadily na jistotu, a tak se každá
držela toho, co umí nejlépe. Avšak poprvé v životě zaběhly délku tratě devadesát metrů jako muži,
místo svých obvyklých sedmdesáti.
Ženy se jako i v předešlých letech zúčastnily čtyř nočních soutěží seriálu Fire Night Cup (seriál nočních
soutěží). Svého nejlepšího výsledku dosáhly ve Velkých Hamrech, kde braly bronz a o jejich úspěchu
psal i Boleslavský deník.
Noční soutěži v Kosořicích letos přálo počasí, a tak jsme si tuto akci pořádně užili. Byl to již jedenáctý
ročník. Zvlášť naše holky, které se v prvním kole postavily na start někdy po jedenácté hodině
a za bouřlivého povzbuzování domácích fotbalistů a domácí hasičské mládeže se pokoušely o další
osobní časy. Za tuto podporu patří fanouškům obrovský dík. Během večera se odeběhlo 86 útoků
a rozdaly poslední body do seriálu Fire Night Cup 2018.
O tři týdny později se v Kosořicích běhalo už přes den, a to na poháru Doubravka, který je zařazen
do Boleslavského poháru 2018. Přijelo celkem 31 družstev dospělých a 32 družstev dětí. Zde jsme
spokojeně zakončili sezónu Boleslavského poháru. Ženy na 3. místě a muži na 4. místě.
Další týden probíhaly požární útoky v Chotětově, kde se vyhlašovaly celkové výsledky Boleslavského
poháru dětí. Starší družstvo obsadilo 5. místo ze 13 týmů a mladší družstvo se umístilo na 4. místě
z 22 týmů.
Pěkný podzim přeje
Sbor dobrovolných hasičů Kosořice

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA KOSOŘICE
Výjezdová jednotka v pátek 21. 9. 2018 ve 20:14 vyjížděla k popadaným stromům přes komunikace
v obci i mimo ni. Po zprůjezdnění silnic jednotka pomáhala na č.p. 87 s nouzovou opravou střechy.
Následně odstraňovala spadlý strom v
lesoparku u hřiště. O půlnoci se vrátila
zpět na základnu. V neděli 23. 9. 2018
pokračovala v odstraňování popadaných
stromů a větví jak na komunikacích v
obci, tak i v lesoparku. K těmto
událostem vyjížděla jednotka ve složení
J. Cerman ml., V. Bím, P. Sabol st.,
J. Štecha ml.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří v těchto
dnech přišli pomoct s odklízením škod.
Tohoto zásahu se zúčastnila zároveň
jednotka profesionálních hasičů ze
stanice Mladá Boleslav a dobrovolná
jednotka JSDH Smilovice.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na konci volebního období malou rekapitulaci za období 2014–2018. Během těchto 4 let
se sešlo zastupitelstvo obce na 24 veřejných zasedáních. Celkem bylo přijato 320 usnesení.
Dlouhodobé přípravě velkých investičních projektů bylo podřízeno sestavování rozpočtu na každé
období. S výhledem na realizaci tlakové kanalizace a ČOV bylo nutno rozvážně investovat a realizovat
jednotlivé akce postupně, tak aby byl rozpočet obce pokud možno vyrovnaný. Celé volební období
jsme se snažili žádat o dotace na větší projekty, mezi které řadím především dokončení rekonstrukce
Obecního domu, vč. kompletního vybavení, Varovný protipovodňový systém vč. digitálního
povodňového plánu, rekonstrukci hasičské zbrojnice, výstavbu nového chodníku směr Dobrovice,
rekonstrukci kapličky a především výstavbu tlakové kanalizace a ČOV. To se nakonec u všech
uvedených projektů podařilo. Vedle toho bylo realizováno mnoho menších projektů financovaných
přímo z rozpočtu obce, které nejsou tak viditelné, ale přispívají ke zkvalitnění života v naší obci.
Obecní úřad byl podroben několika kontrolám. Každoročně proběhly dva audity hospodaření ze strany
Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále byly provedeny kontroly z FÚ na získané dotace, z OSSZ
a zdravotních pojišťoven. Ani jednou nebylo zjištěno závažné porušení předpisů.
Posledním projektem, který jsme chtěli dotáhnout do konce, je výstavba chodníků ve zbytku obce.
Díky dokončení kanalizace je to již možné. Předpokládáme, že během nadcházejícího zimního období
bude vydáno stavební povolení. Zda se bude výstavba realizovat příští rok, bude již na rozhodnutí nově
zvoleného zastupitelstva.
Jako velký problém vnímáme uzavření prodejny COOP. Doufáme, že na ustavujícím zasedání bude
vybrán nový nájemce. Již nějakou dobu je vyvěšen záměr pronájmu prodejny, aby bylo umožněno
všem zájemcům podat přihlášku do výběru.
Volbami dne 5. 10. – 6. 10. 2018 je ukončeno volební období 2014–2018 současného zastupitelstva
obce. Jménem všech zastupitelů bych chtěl poděkovat spolkům působícím v naší obci za zajištění
kulturních a společenských akcí. Poděkování patří všem občanům, kteří se nebáli zapojit do života
v obci a zasloužili se tak o rozvoj naší obce.
Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří mě ve funkci starosty za celé dvanáctileté období
podporovali a pomáhali zvládat všechny překážky.
Tomáš Poslt
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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
V uplynulých měsících roku 2018
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Červenec
Miloslav Bešík
Ladislav Hájek

65 let
60 let

Srpen
Alena Nytrová

76 let

Září
Josef Koudelka
Ladislav Horák
Marie Vítková
Miloš Vavrik
Květoslava Klímová
Vanda Kalinová

60
86
76
60
83
77

let
let
let
let
let
let

OKÉNKO DO HISTORIE

TJ SOKOL

Jméno z konce seznamu účastníků 1. světové války z Kosořic
je Antonín Zahrádka z č. 30. Byl to můj děda.
Narukoval v roce 1915 a dostal se na ruskou frontu. Během
probíhajících bojů se nechal zajmout donskými kozáky, kteří ho
Kosořický zpravodaj 1/2015
prý vlídně pohostili čajem. S velkou skupinou rakouských
zajatců se dostal do Novgorodu ve Volyni. Tam opravovali
zemljanky. Postupně je převezli do Kyjeva. Mnozí z českých
zajatců se hlásili do legií, ale děda raději zůstal a chodil
pracovat do místního cukrovaru. Po vypuknutí bolševické
revoluce se vydal na cestu domů. Nejvíc na něj zapůsobila
vydrancovaná panská sídla, vykácené parky a spáleniště budov.
Dostal se do zajateckého tábora v Haliči, kde lidé umírali hlady.
Posléze byl poslán do Tyrol a tam ho zastihl převrat roku 1918.
Pokračoval do Českých Budějovic, kde do vlaku přišli sokolové
s červenobílými páskami a odebrali jim zbraně a pokrývky.
V listopadu se vrátil do Kosořic.

Jak bylo avizováno v předchozím zpravodaji, od nové sezóny již nebylo přihlášeno „B“ mužstvo
do okresní soutěže. Zbylá mužstva pokračují i nadále, jen některé děti věkem spadají již do vyšší
kategorie.
„A“ tým ve svých řadách během léta přivítal několik nových posil, tu poslední před několika dny.
Z prvních tří kol kosořičtí nezískali ani bod, to se povedlo až v těch následujících. Z prozatím jedenácti
vstřelených branek hned osm vsítil Michal Malík.
Mladší žáci zatím v devítičlenné skupině bojují se střídavými úspěchy. S pěti brankami jsou nejlepšími
střelci Matyáš Pokorný s Lukášem Stehlíkem s šesti zásahy. Kategorii mladších žáků opustili
před sezónou 4 hráči, kteří již věkově patří o stupeň výše. Pokračovat mohou v sousední Dobrovici,
kam tato čtveřice nyní přestoupila.
Hráči starší přípravky si zatím vedou dobře. Mezi nejlepší střelce patří Lukáš Stehlík, Radim Skokan
a Marek Rösler.
Také nejmladší děti v soutěži navazují na předešlé výkony. Až na výjimky pravidelně vítězí,
což potvrdily i v domácím turnaji, kde porazily všechny své soupeře. V kategorii mladší přípravky
se zatím střelecky nejvíce daří Lukáši Čermákovi s 33 brankami. V kosořickém dresu mu zdatně
sekundují Jakub Macháč s 24 a Jakub Kejla se šesti góly.
Jednu z posledních prázdninových radostí obstaral dětský den ve fotbalovém areálu s několika
soutěžními stanovišti ze školního prostředí. Druhý den na „Zlatou“, vedle karetního maratonu, vyběhly
na hřiště dva spřátelené týmy, aby změřily síly. Ženy bujných proporcí vyzvaly mužské pokolení
bez pivních mozolů. Výsledek v tomto duelu nebyl důležitý, a tak si obě mužstva vyzkoušela i pokutové
kopy.

Zápisem těchto vzpomínek účastníků války zůstává v kronikách
paměť národa.
Marcela Kunová

Kulturní akce
14. 10. 2018
DRAKIÁDA
(hřiště TJ Sokol Kosořice)
19. 10. 2018
Den seniorů
(sál obecního domu)
20. 10. 2018
Oslavy 100 let výročí republiky
(sál obecního domu, park u
kapličky)
1. 12. 2018
Rozsvěcení vánočního
stromečku
(u kapličky)
28. 12. 2018
Sváteční posezení na OÚ
(Svaz žen)

Jan Adámek

MŠ KOSOŘICE
Na začátku školního roku na děti v naší Kosoškolce čekalo veliké
překvapení.
Školní zahrada se dočkala proměny k lepšímu. Děti si mohou hrát
v zahradním domku a využívat novu herní dětskou sestavu
s houpačkami. Na toto vybavení zřizovatel školy vyčlenil
finanční částku z rozpočtu obce. Touto cestou děkujeme.
V dalších letech bychom rádi v modernizaci školní zahrady
pokračovali. Plánujeme zpevnění travnatého povrchu
na víceúčelové hřiště včetně asfaltové cesty s obrubníky.
K 1. 9. 2018 ředitelka školy zažádala Krajský úřad Středočeského
kraje o zřízení nové pracovní pozice asistenta pedagoga
pro nově přijaté dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.
Díky sehranému pracovnímu týmu naší školy, včetně pomoci
školní asistentky a asistentky pedagoga v jedné osobě,
jsme náročnější adaptační období během září celkem zvládli.
Budeme opět pokračovat v návštěvách plaveckého bazénu
v Mladé Boleslavi.
Provoz školní jídelny nám zásadně narušilo uzavření prodejny
potravin v obci. Proto žádáme nové vedení obce o vyřešení této
situace v co nejkratší době. Děkujeme.
Jana Bartoňová

