OBEC KOSOŘ
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Kosořský dvůr
První zmínka o obci
Kosoř je z roku 1310
a dle některých
pramenů se před
tímto rokem obec
jmenovala Kosova
Hora. V roce 1310
se objevuje jméno
rytíře Valtra řečeného z Kosoře, který
je pánem na místní
tvrzi. Dále pak 1434
Jan Kosoř z Malovic,
1550 vladyka Jakub,
1615 je pánem vsi
Jan Zeman ze Statenic. V roce 1310
patří část vsi Vyšehradské
kapitule a část vsi kolem
roku 1349 Klášteru zbraslavskému.
Roku 1620 koupil
Matyáš z Kosoře, též
Kaplička v Kosoři zvaný Matěj Zeman
z Kosoře, od povstalých českých stavů majetek zabavený pražským kostelům a klášterům. Po bitvě na Bílé hoře vrátil statek s pozemky a usedlostmi v obci
Kosoř bez náhrady zpět Vyšehradské kapitule. Roku 1840 měla Kosoř
dva dvory, pivovar,
židovnu a tři mlýny.
Kaple svaté Anny
v Kosoři, která je
zapsána na seznamu národních kulturních památek,
byla přistavena roku
1722 ke zmodernizovanému zámečku
děkanem Vyšehradské kapituly J. V. Ditrichem z Lilienthalu.
V malé věžičce kaple svaté Anny byly
v roce 1723 umístěny dva zvony, jeden
větší a jeden menší.
V Kosoři byly nalezeny dva opisy berní ruly, což je vlastně
první česká kniha
pozemková, a také
dva opisy z katastru Marie Terezie.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Katastr Josefinský
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Národní přírodní památka Černé rokle
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Přírodní rezervace Klapice
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Obec Kosoř
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Náves – Kaple sv. Anny
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Vyhlídka nad Černou roklí

Rybník Budeňák
z roku 1787 udává, že obec měla 31 č. p., velký rozvoj výstavby nastal
po roce 1948. Jako významnou událost můžeme považovat v roce
1881 rozhodnutí povolit odškolnění obce Kosořské od obce Třebotovské a povolení ke stavbě školy. Škola byla dokončena 1. října roku
1882. V obci byl založen sbor hasičů roku 1889. V říjnu 1895 byla v obci
postavena socha svatého Jana Nepomuckého, která je evidována
jako národní kulturní památka. Kolem roku 1900 byl postaven veřejný
obecní vodovod, čerpání bylo na větrný pohon. Na všech uvedených
akcích se aktivně podílela Vyšehradská kapitula, jejíž zásluhou byla
v roce 1885 postavena i nová silnice. V roce 1848 měla obec 47 stavení a 402 obyvatel. V roce 1890 měla 57 stavení a 534 obyvatel. V roce
2004 měla obec 260 č. p. a 712 trvale hlášených obyvatel, v roce 2010
má obec č. p. 297 a 887 trvale hlášených obyvatel.
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