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Košetický
zpravodaj
č.3/2007 listopad 2007
Zimní
J. Balík
Padá bílé krajkoví na stromy i na křoví,
na louky i špičky věží,
na plot v naší zahrádce…
Sněží jako v pohádce.
Letošní svatý Martin se opravdu vyznamenal
a přijel na parádním bílém koni. My
můžeme jen doufat, že tato ozdoba zimní
krajiny vydrží přes celou zimu a znásobí tak
pohádkově zasněný půvab
letošních
vánočních svátků, které se již v různých
výzdobách, reklamách a jiných přípravách
hlásí o slovo. Na první adventní neděli
2.prosince
máme
v domácnostech
připravený k výzdobě
domova adventní
věnec, na němž zapálíme v tento čas první
svíčku.

Obecní úřad Košetice připravuje na
1. adventní neděli
2. prosince od 16.30 hodin
u kostela sv. Jana Křtitele
„SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU“.
S touto slavností jsme začali
v loňském roce, a jelikož
měla mezi občany velice
příznivý ohlas, chtěli bychom,
aby se stala tradicí. Srdečně
zveme všechny, kdo si budou
chtít poslechnout vánoční
koledy v podání dětského
pěveckého
sboru
pod
vedením paní Mgr. Jaroslavy
Jarošové, vidět rozzářené
dětské oči při mikulášské

nadílce a vůbec jen tak bezprostředně
vstřebávat
slavnostní
předvánoční
atmosféru, kterou ještě zpestří i výstava
vyřezávaného betlému od pana Otta
Janouše v sínici košetického kostela. Pan
Janouš obohatil vyřezávaný betlém o další
nové domečky vyrobené v průběhu tohoto
roku.
Těšíme se na hojnou účast občanů a
dětí
a věříme, že tato slavnost opět
přispěje k navození příjemných pocitů,
které dokáží potěšit a pohladit naši duši.

Předvánoční setkání s důchodci

Farní charita ve spolupráci
s OÚ Košetice pořádá
v pátek 7. prosince 2007
od 13 hodin v zasedací místnosti OÚ
„Předvánoční setkání“ s důchodci
naší obce.
Srdečně zveme všechny zájemce o tuto
událost.
Pro
seniory
je
připraveno
vystoupení dětí s vánočními koledami a
zimními písněmi a malé pohoštění. Zájemci
o pomoc s dopravou mohou požádat
Charitu prostřednictvím paní Věry Zajíčkové.

…V domech to voní Vánocemi…
všichni už je mají v obličeji. Společnì
s dìtstvím, které se úplnì neztrácí
bez ohledu na vìk. Velké snìhové
vločky se klidnì sypou, lehce, jako
peøí z roztržené peøiny a šeptají o
Vánocích. O lásce a o tom, co je
v životì nejdùležitìjší.
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Vánoční a novoroční pøání
Zastupitelstvo obce Košetice přeje všem
občanům pohodové a spokojené prožití
vánočních svátků ve společnosti svých
drahých blízkých a v novém roce hlavně
pevné
zdraví,
štěstí,
radost
a
optimismus. Jako dárek přikládáme
několik citátů k zamyšlení.

L.N. Tolstoj: Nevyčítej životu, co ti
nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.
Altenberg: Žít, to znamená s radostí
darovat to nejlepší a nejtajuplnější ze
svého nitra jiným.
Zrnka čínské moudrosti: Co je komu
platné zapalovat svíčku, když nemá
v srdci světlo?
R.W. Emerson: Staňte se někomu
nezbytným a nikomu neztěžujte život.

Z jednání ZO:
8.jednání ZO dne 13.6. 2007
ZO schválilo:
• opravu místní komunikace pod starou
mateřskou školou bude provádět firma
Swietelsky
• rozpočtová opatření č.1 – 19
• pana Jiřího Kosa jako zástupce obce do
„Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“
• výjimku z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Košetice
na školní rok 2007/2008
• odprodání obecního pozemku p.č. 52/5 Ivě a
Františku Vojtovým za 60Kč/m2
• cenu dlažební kostky z chodníku u pomníku
k prodeji za 15Kč/kus
• hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Košetice za
rok 2006
• umístění pouťových atrakcí na pozemku
„u Vávrů“ při košetické pouti

ZO zamítlo:
• placenou prezentaci obce na mapě kraje
Vysočina,
v knize
Toulky
nad
Pelhřimovskem
a Moravskoslezský
kraj – města a obce. Obec se bude
prezentovat pouze bezúplatně
• Výstavbu větrné elektrárny v k.ú. obce
Košetice

Informace:
• FÚ Pelhřimov jako správce daně oznamuje
obci snížení daňových příjmů pro obec
v částce 139 516Kč. Jedná se v podstatě o
částku, kterou „vydělali“ v naší obci manželé
na společném zdanění příjmů za rok 2006.
• Z Fondu Vysočiny v projektu „Čistá voda“
obdržela obec dotaci ve výši 163 800Kč na
projektovou dokumentaci „Rekonstrukce
vodovodního řadu z vodojemu Krasolesí“.

9.jednání ZO dne 25.7. 2007
ZO schválilo:
• sponzorský dar panu Filipu Hunalovi,
reprezentantu mistrovství ČR v kulturistice
juniorů, ve výši 10 000Kč
• smlouvu s E.ON – připojení k distribuční
soustavě – „Zřízení nového odběrního místa
pro 6 bytových jednotek“
v nově
zasíťovaných parcelách v lokalitě Nad
Kachlířkou – podíl obce na připojení bude
75 000Kč
• rozpočtová opatření č. 20 – 23
10. jednání ZO dne 22.8. 2007
ZO schválilo:
• rozpočtová opatření č.24 – 27
11. jednání ZO dne 3.10. 2007
ZO schválilo:
• úvěr ve výši 3 200 000Kč na zainvestování 6
nových stavebních parcel v lokalitě Nad
Kachlířkou se zřídí v České spořitelně,a.s.
v Pelhřimově se splatností na 8 let a
s možností předčasné splátky
• žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro 2.
třídu MŠ – navýšení na 26 zapsaných dětí.
• výroční zprávu za školní rok 2006/2007 ZŠ a
MŠ Košetice
• převod finančních prostředků v rámci
rozpočtu právního subjektu ZŠ a MŠ
Košetice z investičních do provozních výdajů
ve výši 120 000Kč a ponížení provozních
výdajů o 18 000Kč za projektovou
dokumentaci „Nadstavba ŠD nad prostorem
šaten v ZŠ“ a převedení této částky do
investičních výdajů
• žádost pana Jiřího Janů o odkoupení
obecního pozemku p.č. 2364 před jeho
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domem část jako předzahrádku a část jako
přístupovou komunikaci
žádost pana Antonína Křivánka o prodej
stavební parcely na stavbu RD
žádost paní Anny Benešové o odkoupení
obecních pozemků p.č. 170/9 a p.č. 170/11
v k.ú. Košetice jako předzahrádku
sponzorský dar ČSŽ ve výši 4 000Kč na
pořádání akce „Loučení s létem“
provozní řád uzavřené skládky inertního
odpadu a nájemní smlouvu s manželi
Miroslavou a Karlem Jíšovými, kteří jsou
vlastníky pozemků, na nichž je skládka
umístěna
sponzorský dar ve výši 10 000Kč
Občanskému sdružení LADA pro pomoc
lidem s mentálním a kombinovaným
postižením
sponzorský dar hokejovému týmu HC
Košetice na sezónu 2007/2008
rozpočtová opatření č.28 – 36
směnnou smlouvu mezi obcí a panem
Františkem Buchtou – obecní předzahrádka
p.č. 2317/78 za p.č. 772/10 -zpevněnou
plochu, kde je umístěno sběrné hnízdo na
tříděný odpad a za pozemek p.č.774/14
směnnou smlouvu mezi obcí a panem
Karlem Šádou - Obec směňuje parcelu
754/7 za parcelu 756/13

•

kupní smlouvu: Manželé Marie a Josef
Bárovi kupují od obce parcelu č. 2317/50 a
2317/79 jako předzahrádku a vjezd k RD

12.jednání ZO dne 21.11. 2007
ZO schvaluje:
• rekonstrukci
a rozšíření stávajícího
fotbalového hřiště v Onšovské ulici
• pověření starostky obce ke schvalování
rozpočtových změn
• rozpočtové změny č. 37 – 46
• možnost výstavby řadových garáží u bytovek
pod starou MŠ - bude vypsána anketa
•

OZV č. 1/2007 – poplatek za odvoz
komunálního odpadu v roce 2008 – zůstává ve
výši 500 Kč na trvale hlášeného obyvatele na
rok. Rekreační domy – 500 Kč ročně.
Upozorňujeme občany, že i o vánočních
svátcích bude firma SOMPO svážet
komunální odpad v pátek 28.12.2007

•

zkušební provoz pro autobusovou linku z
Pelhřimova do Křelovic – prodloužení až do
Košetic s odjezdem z Pelhřimova v 15.40
uzavření smlouvy s TS Tábor – umístění
toulavých psů v obci v útulku pro psy
výsledek předběžného auditu hospodaření
obce za rok 2007 s výrokem „Bez výhrad“
zprávy o výsledcích činnosti finančního a
kontrolního výboru

•
•
•

Reklama:

Využijte výhodný slevový program od pojišťovny Generali
Pro všechny obyvatele Košetic a místních částí nabízí Pojišťovna Generali a. s., pobočka Pelhřimov, zvýhodněné pojištění
rodinných domů, domácností, rekreačních objektů, podnikatelů či živnostníků.
Pojištění se uzavírá na novou cenu, v základním pojištění proti požáru, vichřici, kroupám, blesku, pádu stromu, nárazu vozidla,
vodě z potrubí a dalším nebezpečím jsou například zahrnuta i drobná domácí zvířata či antény a satelity. Také sleva na
rozestavěný rodinný dům zůstává po celou dobu pojištění, tedy i po kolaudaci.
Klienti pojišťovny Generali mohou navíc od letošního roku, kromě příznivých cen, využít možnosti uplatnění maximálních
dosažených bonusů za bezeškodní průběh u tzv. povinného ručení na dvě osobní vozidla v rodině.
Pro dospělé i děti má pojišťovna Generali také úrazové pojištění se spořením s výplatou odškodného od prvního dne úrazu
v maximální výši do 300 Kč denně. V případě pobytu v nemocnici je částka dvojnásobná. Za úraz se počítá například i
vymknutí kotníku, pohmožděniny a další drobná poranění, navíc nemusí být vystaveno potvrzení o práceneschopnosti.
Bližší informace o všech typech pojištění získáte u obchodního zástupce Generali Pojišťovny a. s., pobočka Pelhřimov,
Daniely Chaloupkové na telefonu 724 721 864.
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KAMENICTVÍ
Severa Karel
Křemešnická 1946
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 323 360
777 162 132
Po-Pá: 6.30-15.30h

V KABÍDCE KOVÉ TVAROVÉ TIPY POMKÍKŮ

Přijímáme zakázky na výrobu a montáž:
•

Pomníků,rámů a krycích desek na hroby
(z přírodních i umělých materiálů)

•

Zhotovení základů pod pomníky

•

Výrobu schodů,parapetů,obkladů

•

Prodej hřbitovních doplňků
(svítilny,vázy,křížky – výběr dle katalogu)
ZAVOLEJTE
ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDKAT OSOBKĚ
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Obecní úřad vyhlašuje ANKETU
Několik občanů požádalo obec o povolení
výstavby řadových garáží na obecním pozemku
pod bytovými domy v lokalitě pod starou
mateřskou školou, a proto vyhlašuje obecní úřad
anketu, která zjistí možnou reakci občanů
bydlících v okolí plánované výstavby řadových
garáží. Na mapce je vyznačena plocha, která by
byla zabrána výstavbou.

Žádáme všechny občany, kteří budou případnou
stavbou dotčeni, o jejich vyjádření na anketním
lístku, který je ve spodní části Zpravodaje.
Vyplněné anketní lístky odevzdejte na OÚ
Košetice (osobně nebo vhozením do poštovní
schránky), případně jej můžete zaslat poštou.
Svoje vyjádření můžete poslat i na naši
e-mailovou adresu: obec@kosetice.cz.

----------------------------------------------- zde oddělte---------------------------------------------------Jméno a příjmení…………………………….
Bydliště………………………………………
Souhlasím s výstavbou řadových garáží v lokalitě pod starou MŠ *)
Nesouhlasím s výstavbou řadových garáží v lokalitě pod starou MŠ*)
*) nehodící se škrtněte
Prostor pro vyjádření názoru:

