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Košetická pouť

Den otevřených dveří – SDH

V neděli 24.6. 2007 budeme slavit
košetickou pouť. Již tradičně je s ní spojeno
významných
akcí.
konání
několika
Nejvýznačnější z nich jistě bude vernisáž
výstavy obrazů, ilustrací, kreseb a plastik
manželů Naděždy a Františka Kotrčových /pan
František Kotrč je onšovským rodákem/, kteří
zde představí průřez své výtvarné tvorby od roku
1965 až dosud.
Všichni občané Košetic jsou srdečně
zváni a věříme, že si jistě nikdo nenechá ujít
výjimečnou příležitost tuto výstavu zhlédnout.
Vernisáž výstavy bude slavnostně zahájena
v sobotu 23.6. 2007 ve 14 hodin v zasedací
místnosti OÚ Košetice. Zvláštní pozvánka je
přílohou tohoto výtisku Zpravodaje. Výstava
bude otevřena i následující dny až do 4.
července 2007.

Sbor dobrovolných hasičů Košetice
připravil na sobotu 23.6. 2007 od 10h do 1330h
„Den otevřených dveří“ v místní hasičské
zbrojnici. Srdečně zve občany
Košetic a své příznivce zhlédnout
výstavu požární techniky a
zajímavé
fotodokumentace
z činnosti SDH.

Fotbalové utkání
TJ SOKOL Košetice zve své příznivce
k návštěvě tradičního pouťového fotbalového
utkání na místní hřiště v sobotu 23.6. 2007 od
1430 hodin. Občerstvení je zajištěno.

Střelecká soutěž
Tradiční střelecká soutěž ve střelbě
malorážkou „O pohár starostky
OÚ
Košetice“se koná v sobotu 23.6.2007 od 8h do
11h na košetické střelnici. Pořadatelé AVZO ve
spolupráci s OÚ Košetice srdečně zvou k hojné
návštěvě nejen aktivní účastníky střelecké
soutěže, ale i diváky. Pro
všechny je připraveno chutné a
rozmanité
občerstvení
doplněné
zajímavými
a
nevšedními zážitky.

Pouťová zábava
Sportovci TJ SOKOL Košetice
pořádají „Tradiční pouťovou zábavu

pod

širým

nebem

s Onšovankou“,

začínající ve 20h u fotbalového hřiště. Tato akce
bude jistě pro všechny účastníky veselou tečkou
za náročným, ale pestrým sobotním maratonem.
Pořadatelé srdečně zvou na pouťovou zábavu a
těší se na vaši hojnou návštěvu. Ať přijdou
všichni, kdo se chtějí dobře pobavit.
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Pouťové atrakce
Košetickou pouť by dle předběžného
slibu měly zpestřit pouťové atrakce jako je
střelnice, kolotoč a houpačky. Účast byla OÚ
Košetice přislíbena a potvrzena telefonicky.

Pouťová neděle

že je to tradice, která se začala psát v roce 2002,
kdy naše obec slavila 650. výročí první písemné
zmínky.
To, co děláme, je samozřejmě náročné
časově, technicky i finančně, ale díky
sponzorům, především pak Obecnímu úřadu v
Košeticích, který nás podporuje jak finančně tak
technicky, se nám daří jít stále kupředu.
Dne 23.6.2007 se koná již šestý ročník
našich tradičních soutěží. Přijďte si zastřílet na
střelnici, která je v krásném relaxačním
prostředí. Vaší účastí na soutěžích podpoříte
další rozvoj naší organizace a střelnice v
Košeticích.
Za AVZO TSČ Košetice František Daniel
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V kostele sv. Jana Křtitele se bude od 9
hodin sloužit pouťová mše svatá. Zpěvem ji
doprovodí pěvecký soubor z Humpolce.

KOŠETICKÁ STŘELNICE
V letošním roce má naše střelnice takové
malé jubileum. První schvalovací protokol
k provozu malorážkové střelnice je z roku 1962.
Ano, je to již 45 let, co existuje sportovní
střelnice v Košeticích.
Jen těžko je možné odhadnout, kolik
výstřelů zde zaznělo, kolik olova je zavrtáno
v ochranném valu, kolik soutěží zde bylo
uspořádáno nebo kolik lidské práce a úsilí stálo
budování či opravy a rekonstrukce. Cenný je pak
ten fakt, že na košetické střelnici nikdy nedošlo
k žádnému úrazu způsobenému střelnou zbraní.
Na tomto faktu se po všechny roky bezesporu
podílí správná výchova střelců, kterou po
organizaci SVAZARM převzala v roce 1990
organizace AVZO TSČ ČR.
Výsledky košetických střelců vždy patřily
k těm dobrým, vždyť ještě pod hlavičkou
SVAZARMU se nám podařilo dvakrát zvítězit
v tehdejší Okresní střelecké lize. Na tyto
výsledky jsme pod hlavičkou AVZO TSČ ČR
navázali sérií vítězství v dnešní ligové soutěži
Vysočiny. Od roku 2001 patří vítězství vždy
některému z
košetických družstev, v
jednotlivcích držíme prvenství od roku 2002.
Na košetické střelnici v současné době
kromě tréninků, kondiční střelby, rodinných
soutěží nebo soutěží pracovních kolektivů
pořádáme soutěže „O pohár Obecního úřadu“ a
soutěž „O cenu sponzorů“. Dnes již můžeme říct,

Zbrojní průkazy
Organizace AVZO TSČ
Košetice ve
spolupráci s Policií ČR, okresní ředitelství
Pelhřimov, uskuteční v případě dostatečného
zájmu v závěru měsíce července 2007
teoretickou i praktickou zkoušku k získání
zbrojního průkazu na střelnici AVZO TSČ
Košetice.
Občanům, kteří mají obavy z
praktické části, protože nikdy nestříleli, nabízí
naše organizace malou střeleckou průpravu
zaměřenou zejména na bezpečné manipulování
se zbraněmi a vlastní střelbu. Pro členy AVZO
TSČ Košetice je průprava a odborná zkouška na
střelnici zdarma. V případě, že chcete naši
nabídku k získání zbrojního průkazu na střelnici
AVZO TSČ Košetice využít, je třeba se
přihlásit do konce měsíce června 2007.
Pokud jste se tedy rozhodli, že i vy chcete
mít zbrojní průkaz, tak první věc, kterou si
musíte ujasnit, je, k čemu byste chtěli zbraně
používat. Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. k
tomu definuje pět skupin:
Skupina A - pro sběratelské účely
Skupina B - pro sportovní účely
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Skupina D - pro výkon zaměstnání nebo
povolání
Skupina E - pro ochranu života, zdraví
nebo majetku
Podrobnosti k jednotlivým skupinám
naleznete v Zákoně o zbraních č. 119/2002 Sb.
Hlava IV.
Základní věková hranice pro skupiny A,
D a E je 21 let, pro skupiny B a C pak 18 let.
Pokud je střelec členem sportovní organizace
zabývající se střelbou, může mu být ZP sk. B
vydán po dosažení 15ti let; pokud je střelec
žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách
zahrnuta výuka myslivosti, může získat ZP
skupiny C od 16ti let věku.
Zákony, vyhlášky a nařízení týkající se
zbraní, které je potřebné prostudovat :
Zákon o zbraních (předpis č. 119/2002 Sb.)
Vyhláška MV o provedení některých
ustanovení
zákona o zbraních
(předpis
č. 384/200 Sb.)
Vyhláška MZ o posuzování zdravotní
způsobilosti (předpis č. 493/2002 Sb.)
Trestní zákon (předpis č. 140/1961 Sb.)
Zákon o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechniky (předpis č. 156/2000 Sb.)
Nařízení vlády o požadavcích pro
zabezpečení zbraní (předpis č. 338/2002 Sb.)
Vyhláška MPO, kterou se stanoví postup
ČÚZZS (předpis č. 369/2002 Sb.)
Vyhláška MPO o dovoleném výrobním
provedení (předpis č. 370/2002 Sb.)
Vyhláška MPO o znehodnocování a ničení
zbraně ( předpis č. 371/2002 Sb.)
Test, který budete při zkouškách dělat, je
pro vás připraven např. na stránkách
http://www.mojezbran.cz
http://www.svz.cz
http://zbrane.kvalitne.cz
Potřebné formuláře k získání zbrojního
průkazu jsou k dispozici na Policii ČR,
v omezeném množství i na Obecním úřadě
v Košeticích.
ke
zkoušce
odborné
Přihlášku
způsobilosti vyplňte a odevzdejte na OÚ v
Košeticích spolu s posudkem o zdravotní

způsobilosti k držení zbrojního průkazu ,
který vám vydá váš posuzující lékař.
Kontakt: avzo.30053@quick.cz +420 723
726 395
Za AVZO TSČ Košetice František Daniel

Komunální odpady
Obec Košetice zakoupila za finanční
spoluúčasti Fondu Vysočina nové kontejnery na
tříděný odpad. Byla doplněna stávající sběrová
místa o kontejner na bílé sklo, nově budou
umístěny kontejnery u obecních bytovek a
v nejbližší době budou doplněna ostatní hnízda
tak, aby se v nich sbíraly všechny druhy odpadu.

Přílohou Zpravodaje je letáček, kde se
dozvíte
další
podrobnosti
o
třídění odpadu. OÚ
upozorňuje, že termín
druhé
splátky
za
komunální
odpad
a
poplatek z rekreačních chalup je do 30.6. 2007

Jednání ZO
6.jednání ZO
Dne 16.4. 2007 se konalo veřejné
zasedání ZO k rozpočtu obce na rok 2007 a
k plánovaným investičním záměrům jak
v r.2007, tak i výhledově na další roky. Tohoto
jednání se z občanské veřejnosti kromě
zastupitelů zúčastnil pouze 1 občan, a tak si
všichni ostatní mohou zcela neoprávněně
stěžovat, že nikdo nic o ničem neví, protože se
akce, kde se informace mohl získat, nezúčastnil.
Právě zde se každý mohl dozvědět, že obec bude
zainvestovávat
dalších 6 stavebních parcel
v lokalitě Nad Kachlířkou s vybudováním
oddělené kanalizace na splaškovou a dešťovou
vodu, že se bude rekonstruovat místní
komunikace pod starou MŠ navazující na
rekonstrukci v minulých letech, že se bude
vyměňovat střešní krytina na staré budově ZŠ, /s
finanční dotací státu ve výši 1 200 000 Kč/ a že
se opraví chodník kolem parčíku u pomníku
občanům padlým v 1.světové válce. Dále byl
projednán záměr zavlažování stávajícího
fotbalového hřiště s vrtem studny a usazením
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fotbalového hřiště vedle současného.

• Projednání stížnosti p. Petra Šády na rušení
nočního klidu.

V dalším jednání byla výběrovou komisí
stanovenou ZO vybrána firma AGOS, stavební
a.s. Pelhřimov, ke zhotovení nové střešní krytiny
na ZŠ, i k ZTV- zainvestování stavebních parcel.

• Žádost o změnu v rejstříku škol pro ZŠ
Košetice.
• Projednání nabídek firem specializovaných
na vrtání studní.

7.jednání ZO dne 16.5. 2007
• Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006
a zprávy auditora. Provedený audit neshledal
v hospodaření obce žádné závady a vyhotovil
závěrečnou zprávu s „výrokem bez výhrad“.
• Projednání nabídky pojišťovacích makléřů
firmy ADORES.

• Projednání zpráv Finančního výboru a
Kontrolního a revizního výboru z jejich činnosti.
ZO Košetice dává na vědomí, že je
možnost využívat pro hry a zábavné činnosti
mladších dětí za dozoru rodičů hřiště u staré
mateřské školky. V blízké době zde budou
umístěny lavičky pro odpočinek a posezení.

• Kalkulace provozování vodovodu firmou
VoKa - návrh řešení pramenišť.
• Fond Vysočiny – projekt Čistá voda: podána
žádost o dotaci na projektovou dokumentaci
„Rekonstrukce vodovodního řadu z vodojemu
Krasolesí“.
• Rozhodnutí, že rekonstrukci chodníku před
pomníkem provede firma AGOS, stavební a.s.
• Zamítnutí žádosti o stavební
v lokalitě za fotbalovým hřištěm.

parcelu
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