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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Nově vzniklá černá skládka na cestě k rybníku Mrštín.

KDYŽ BUDEME LÉPE TŘÍDIT, BUDEME I LÉPE ŽÍT
Pokud je naším společným cílem ochrana životního prostředí, měli bychom se snažit základní
pravidla recyklace a využití odpadů maximálně respektovat. Čím více odpadu budeme schopni znovu
zpracovat, tím menší bude ekologická zátěž, kterou na naši přírodu klademe. Češi se dostali v oblasti
třídění odpadu na evropskou špičku, dělají ale zbytečné chyby. Stačí nebýt líný či lhostejný k tomu,
jakou ekologickou stopu za sebou každý z nás zanechá.
Co nepatří do kontejnerů na sklo?
•Zrcadla
•Keramika
•Porcelán
•Autosklo
•Drátovaná a pokovená skla

Co nepatří do kontejnerů na plasty?
•Znečištěné nádoby nebo obaly
•Bioplast
•Celofán
•Linoleum
•molitan
•Drobná elektronika

Co nepatří do kontejnerů na papír?
•Fotografie
•Povoskovaný papír
•Kopírovací papír •Znečištěné obaly od stavebních hmot
•Obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu,
neboť jsou vyrobeny z již 7x recyklovatelného papíru, který nemá další uplatnění)

Jaké typy odpadu vždy odvážet do sběrného místa?
•Staré koberce
•Starou elektroniku (lednice, počítače)
•Baterie
•Chemikálie
•Matrace
•Kovy
•Linoleum
•Dřevo a dřevotříska
•Pneumatiky
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závěr roku je pro většinu obcí spojený se schvalováním rozpočtu na následující rok.
Letošní rozpočet byl schválen jako přebytkový s příjmy 8,09 mil. Kč a výdaji 7,09 mil Kč.
Přebytek 1.000.008 Kč bude využit na splátku investičního úvěru. Dále byl na zasedání pověřen
Finanční výbor provedením kontroly hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace za rok 2018
a Kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení OZ za rok 2018 a provedením
inventarizace k 31. 12. 2018. Zastupitelé svým usnesením dále rozhodli o pořízení nového územního
plánu.
Na zasedání dne 6. března 2019 byli vybráni dodavatelé na služby a dodávky vyšších
finančních objemů. Zastupitelé jednomyslně schválili dodavatele na údržbu a obnovu poškozených
stromů v Lesoparku Kosořice a zároveň vybrali firmu na zhotovení projekčních prací na obnovu místní
komunikace u mateřské školy a revitalizace prostranství na dolní návsi.
Pokračuje i snaha o vybudování nových chodníků. Na zasedání bylo schváleno podání žádosti
o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Svatojiřský les. Jedním z povinných bodů bylo také
schválení účetní závěrky MŠ Kosořice za rok 2018 a převod kladného hospodářského výsledku
do rezervního fondu. Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru
o provedených kontrolách hospodaření a plnění usnesení.
Bude tomu rok, co v obci funguje ve zkušebním provozu kanalizace a čistírna odpadních vod.
V předešlých dnech v této souvislosti proběhla schůzka za účasti pracovníků Magistrátu města
Mladá Boleslav, Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, Krajské hygienické stanice a samozřejmě
obce Kosořice, jejímž výsledkem by mělo být kolaudační rozhodnutí. S tím je spojená i následná
závěrečná zpráva u poskytovatele dotace – Ministerstva zemědělství a vyplacení zbylé části dotace
u Středočeského kraje.

Jan Adámek
starosta obce

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
V uplynulých měsících roku 2019
oslavili své životní jubileum tito
naši spoluobčané.
Přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost v
kruhu nejbližších.
Leden
Václavka Kudibalová
Bohumil Pažout

78 let
83 let

Únor
František Matal
Emílie Mocová
Hana Zvěřinová
Miloslav Dědek

79
75
86
78

let
let
let
let

Březen
Josef Koštejn
Jitka Bešíková
Jiří Hruška
Blažena Horáková
Josef Kredba

78
60
77
82
85

let
let
let
let
let

Kulturní akce
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic
sraz v 18:30 hod u hasičské
zbrojnice
6. 5. 2019
Zápis dětí do Mateřské školky
Kosořice
od 14 - 15:30 hod
17. 5. 2019
Den matek
pořádá Svaz žen
(sál obecního domu)
15. 6. 2019
Dětský den
od 15 hodin
(hřiště SDH Kosořice)

MLADÍ HASIČI
Od začátku ledna mladí hasiči na svých schůzkách
poctivě trénovali vázání všech pěti uzlů: zkracovačky,
ploché
spojky,
úvazu na proudnici, tesařského a lodního uzlu,
Kosořický zpravodaj
1/2015
jejichž způsob provedení a rychlost uvázání se hodnotí
při memoriálu Bořivoje Buriánka. Jedná se o klání v uzlování,
kde mezi sebou soutěží děti od pěti do patnácti let,
rozdělené do pětičlenných družstev. Také se vyhodnocují
nejlepší jednotlivci. Motivace byla veliká. Chtěli jsme si obhájit
první místo z loňského memoriálu v kategorii starších dětí
a odvézt zpět putovní pohár.
Den D nastal 16. 2. 2019, kdy jsme si již po čtrnácté jeli
změřit své síly s ostatními družstvy do sokolovny v Dobrovici.
Přání se nám vyplnilo. První místo v kategorii družstev starších
dětí je naše a putovní pohár máme doma. Mladší děti v kategorii
družstev obsadily krásné druhé místo. V kategorii starších
jednotlivců dosáhla Terezie Kalinová na stříbro a Jan Grus
na bronz. V kategorii mladších jednotlivců stříbrnou příčku
získala Kristýna Grusová. Návrat domů byl radostný,
protože se nám vše povedlo.
V sobotu 6. 4. 2019 jsme my, mladí hasiči, podpořili
v počtu 19 dětí a 4 dospělých akci „Ukliďme Česko“.
Jeden by nevěřil, co vše jsou lidé schopni vyhodit do příkopu.
Mladí hasiči

Bilance je děsivá, odhadem jsme letos uklidili přes 1200 kg odpadků, k tomu zmíněný valník,
4 pneumatiky, staré železo, roští zabalené v igelitu a další. Směrem k Charvátcům jsme našli svazek
klíčů, který je nyní uložen na OÚ.
Bohužel jen týden po úklidu obce a okolí se na místě černé skládky u Mrštína objevily nové odpadky.
Lidé, kteří naprosto bez rozmyslu - a nebo možná dokonce úmyslně - vyvezou odpad namísto
do sběrného dvora kam se jim zachce, znehodnocují práci, kterou úklidu věnují ostatní. Stálo by za to,
zamyslet se nad svým chováním a využít široké možnosti, které obec k likvidaci odpadu nabízí.
Jako každý rok hasiči zároveň vyčistili kanály v obci a letos proběhl i odvoz nábytku z hromady
připravené na čarodějnice. Proto si zde dovoluji připomenout, že na hromadu patří pouze bioodpad,
všechno ostatní musí být odvezeno. Před samotným pálením přijíždí kontrola, která ověřuje, aby tam
třeba zmíněný nábytek opravdu nebyl. Neváhejte proto k takovému úklidu využít kontejner na směsný
odpad, který je umístěn ve sběrném dvoře. Ušetříte tak práci místním hasičům, kteří každoročně
takové věci z čarodějnic ve svém volném čase odvážejí do sběrného dvora.
Přesto děkuji všem 65 účastníkům této úklidové akce za vynaložené úsilí a věřím, že do budoucna se
ke svému okolí budeme chovat ohleduplněji.
Veronika Boháčková
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DĚTSKÉ MAŠKARNÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKU

Sobota 30. března se v Kosořicích nesla v maškarním duchu. Slavnostní náladu podpořil
krásně vyzdobený sál. Pro děti jsme si letos připravili překvapení. Kromě tradičních písniček a her jsme
pozvali speciálního hosta – velkého plyšového medvěda, který s dětmi dováděl, tančil, lumpačil
a také jim na závěr rozdal odměny.Kosořický
Novězpravodaj
se také
1/2015 děti mohly nechat vyfotit ve fotokoutku.
Jako občerstvení jsme pro děti připravili čerstvé toastíky.
Tímto bych ráda ještě jednou poděkovala Svazu žen za přípravy s tím spojené. Program
našeho odpoledne se skládal převážně z tanečních hrátek, do kterých jsme letos zapojili i dospěláky,
a tak byl parket plný a nálada skvělá. Všichni jsme si to náramně užili.
Děkuji touto cestou SDH Kosořice za přípravu a zajištění celé akce a těším se na příští rok.

V sobotu 23. 2. 2019 proběhlo tradiční vítání nových občánků Kosořic. Slavnostní událost se konala na
sále obecního domu. Vítání svým pásmem písniček a básniček zpestřily děti z mateřské školky.
Přejeme všem dětem šťastný a radostný život v naší obci.
Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce

Veronika Boháčková

Sofie Barešová

Matěj Maška

UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME KOSOŘICE
V sobotu 6. 4. proběhl již 4. ročník akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. První část úklidu
proběhla už den předtím. Malí fotbalisté se nemohli v sobotu zúčastnit z důvodu fotbalového zápasu,
proto se rozhodli spolu s rodiči uklízet již v pátek odpoledne. Vyrazili uklidit příkopy z Kosořic
do Charvátec. K všeobecnému překvapení zde sesbírali 17 (!) pytlů odpadků a dvě pneumatiky.
Následující den ráno už se sešly všechny místní spolky, rozdaly se pytle a šlo se do terénu.
Nejnáročnější úklid proběhl na poli směrem k Mrštínu, kde se nám bohužel stále objevuje
černá skládka. V letošním roce jsme odtamtud odvezli celý valník odpadků.

Vojtěch Salva

Leoš Poslušný
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KOSOŘICKÁ ŠKOLKA
V rámci výchovy dětí k zdravému životnímu stylu a bezpečnému prostředí nás v únoru
navštívil ve školce policista Městské policie z Mladé Boleslavi s preventivním programem
„Bezpečné chování“. S tímto tématem souvisejí projekty, do kterých se naše školka přihlásila:
Vzdělávací projekt „Zdravá pětka“ – děti se seznamují se zásadami zdravého stravování.
Kosořický zpravodaj 1/2015
Projekt „Zdraví dětem“ – jeho cílem je boj s dětskou obezitou, děti si během pohádky Zdravík
a zvířátka zopakují správné stravování, pravidelnost jídla, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.
Projekt „Tančíme srdcem aneb Tancem a jógou ke zdravému sebevědomí “ – motivuje dětí k pohybu.
V době věnované pohádkám jsme uspořádali ve školce výstavu oblíbených knížek, pozvali
jsme „Pohádkového dědečka“, který nám přečetl pohádky O mašinkách a potěšil nás písničkou.
Při návštěvě místní knihovny paní knihovnice Marcela Kunová děti seznámila s knížkami, které si
mohou vypůjčit, a na závěr pro ně připravila pracovní listy se zvířátky. Předškolní děti přivítaly
nové občánky básničkami a ukolébavkou.
Kosoškolka se zúčastnila celostátní soutěže „Bačkůrky pro celou školku“. Díky hlasům široké
veřejnosti jsme se umístili na krásném 3. místě a vyhráli masážní podložku. Děkujeme všem,
kteří pro nás hlasovali. Masopustní náladu nám zpříjemnilo Nezávislé divadlo s pohádkou Nábor šašků
a karnevalový bál. Jaro děti přivítaly probouzením broučků a vynášením paní Zimy. Od 1. 3. 2019
pokračujeme projektem OPVVV Šablony II s názvem „Spokojená školka“. Pro naši školu jsou prioritou
aktivity: školní asistent a projektový den.
Zápis do MŠ Kosořice proběhne 6. 5. 2019 od 14.00 do 15.30 hod. v MŠ Kosořice.
Formulář k žádosti o přijetí dítěte bude k vyzvednutí během měsíce dubna v MŠ Kosořice.
Kolektiv mateřské školky

TJ SOKOL
V období zimní přestávky se pod hlavičkou TJ Sokol Kosořice koná většina ostatních aktivit
mimo ty fotbalové. V závěru loňského roku se uskutečnil 2. ročník turnaje ve stolním tenisu –
Kosořická pálka za velké účasti hráčů všech věkových kategorií. Následovala Kosořická dvacítka
hned první víkend v lednu. Tam už tradičně účast tak hojná nebyla, i když oproti loňsku bylo
pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení v místním pohostinství. V krátkém sledu ještě
následovala výroční členská schůze pro členy a příznivce klubu s informacemi z dění v klubu za uplynulý
rok 2018. V únorovém termínu se opět konal sportovní ples, opět se skupinou Generace,
opět s bohatým občerstvením a opět s pohodovou atmosférou.
S ubíhajícím časem a blížícím se startem jarních odvet nezůstal stranou ani areál fotbalového
hřiště. Za přispění několika členů TJ se pokácelo stromořadí podél silnice, které bylo suché,
navíc napadené škůdci. Došlo také k úpravě omítek a malování v chodbě kabin. Nový kabát dostala
zadní část kabin a nyní už působí tato část důstojněji než v předchozích letech. Nezapomnělo se ani
na hrací plochu, ta po „vyčesání“ trávníku a hnojení vůbec nevypadá jako po zimě a Milan Otta s týmem
obdrželi jen samá slova chvály. Nakonec proběhl ještě závěrečný úklid před prvním domácím utkáním
a mohlo se jít na věc.
Se střídavými výsledky zakončili muži zimní přípravu a ke konci března již začala druhá část
sezóny. V prvním střetnutí Kosořičtí sice na lídra soutěže nestačili, ale v prvním jarním duelu
na domácím hřišti si spravili chuť vítězstvím nad Krnskem 2:0 brankami Zdeňka Bataly
a Václava Pokorného. Z týmu v zimní přestávce odešli Martin Šmelhaus zpět do Křince, do sousedních
Rejšic se vrátil Ondřej Jon. Jakub Kraus s Martinem Lochmanem zamířili do Raspenavy. Naopak do týmu
přišli Martin Grabiec z Dobrovice a Filip Vocásek z Rejšic.

Přípravka během zimního období sehrála několik turnajů, vesměs s výbornými výsledky. Zásluhu
na tom má nejen trenérský štáb, ale určitě i první soustředění žáků, které se uskutečnilo
v Heřmanicích v Podještědí. Kromě mladší přípravky, která pro jarní část sezóny dostane nové
soupeře, se zbylí dva účastníci žákovských soutěží připravují na start jarních odvet.
Jan Adámek

ZIMNÍ FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2019 proběhlo
zimní soustředění žáků Sokola
v tréninkovém areálu v Heřmanicích
v Podještědí. Akce se zúčastnilo 19 žáků,
o které se staralo 7 dospělých.
Dopolední pracovní program začínal
každý den videoprojekcí z dílny
fotbalového svazu. Následoval přesun na
tréninkové hřiště a 90 minut poctivého
tréninku. Odpolední pracovní program
byl totožný. Trenéři Jiří Grus ml.
a Zdeněk Batala žákům nic neodpustili.
Večerní program byl spíše zábavný –
bowling či sledování televizního
fotbalového utkání.
V den odjezdu jsme se ještě zastavili
v Jump aréně v Liberci.
Celá akce proběhla ke spokojenosti
všech účastníků.
Jan Kuna

