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ADVENT
I když nevyzpytatelná příroda stále
ještě kolem nás hýří podzimními
barvami, přesto nám kalendář neomylně
oznamuje, že 29.11.2009 bude první
adventní neděle, nazývána též železná.
Po ní následuje bronzová, dále stříbrná
a nejblíže ke Štědrému dni je neděle
zlatá. Slovo „advent“ je latinské a
znamená „příchod“. Věřící lidé se
v tomto čase připravují na příchod
Spasitele (jinak také Mesiáše, Krista) a
očekávají ho. Každoročně toto období
vrcholí 24. prosince, kdy se narodil
Ježíš. V adventním čase má svátek
několik významných světců a s těmito
dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a
magických praktik. Podoba dnešního
adventu je spjata především s tradicí
mikulášské
nadílky,
rozsvěcováním
vánočních stromů a vánočními trhy
s prodejem stromků, hraček, potravin a
dalšího zboží. Takový minitrh se
stánkem bude letos v provozu i v naší
obci
při
slavnostním
rozsvícení
vánočního stromu u kostela sv. Jana
Křtitele.

listopad 2009

Pranostiky

 Je-li první týden adventní mrazivo, bude
zima osmnáct neděl trvati.
 Na suchý prosinec následuje suché jaro.
 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 Padne-li první sníh na mokrou zem, bude
slabá úroda.
 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý,
není třeba se kruté zimy bát.
 Když mráz na prvního prosince, vyschne
nejedna studnice.
 Mléčná dráha v prosinci jasná – bude
v příštím roce úroda krásná.
 V prosinci-li zima, sníh-li hodně lítá, hojnost
všady bývá žita.
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Slavnostní vítání dětí do obce.

V neděli 15. listopadu se uskutečnilo „Slavnostní přivítání dětí do obce“.
V zasedací síni OÚ Košetice bylo přivítáno se svými rodiči 8 dětí narozených do
začátku října 2009.
Děti obdržely při této příležitosti vkladní knížku s počátečním
vkladem od obce Košetice ve výši 2000 Kč a od České spořitelny, a.s. plyšového
cvrčka. Program zpestřily svým vystoupením děti z MŠ Košetice pod vedením paní
učitelky Vachulkové. V tomto kalendářním roce je to v pořadí již druhé „Vítání
občánků“. Přivítány byly děti: Miroslav Jelínek, Veronika Sovková, Adam Žáček, Anna
Čmuchová, Monika Vondráková, Jakub Urbánek, Kateřina Clare Lyons, Nela Kadlecová
(řazení dle data narození). Dětem přejeme šťastné, radostné a bezstarostné dětství a
jejich rodičům hodně krásných zážitků, hodně radosti a málo starostí při výchově jejich
potomků.

Předvánoční setkání se seniory
Farní charita Pelhřimov pořádá ve
spolupráci s OÚ Košetice v pondělí 7.
prosince 2009 od 15 hodin v zasedací
místnosti OÚ „Předvánoční setkání se
seniory naší obce“.
Srdečně zveme všechny, kteří mají
zájem přijít na tuto akci. Pro všechny
zúčastněné je připraveno malé pohoštění
a dárek. Na programu budou: kulturní
vystoupení dětí se zpěvem vánočních
koled pod vedením paní učitelky Mgr.
Jarošové, pan učitel Pavel Kourek ze
ZUŠ Vlašim, detašované pracoviště ZŠ
Košetice, připravil vystoupení dětí s hrou
na hudební nástroje. Zástupkyně Charity
si také připravily některé zajímavosti a
pozornost si jistě zaslouží i vystoupení
příslušníků Policie ČR s aktuálními
informacemi.
Zájemci
o
pomoc
s dopravou na tuto akci mohou požádat

Charitu
prostřednictvím
Zajíčkové.

paní

Věry

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Přípravy na Vánoce již spějí do
finiše, ale přesto je dobré si najít při
tom veškerém shonu čas na návštěvu
vánočně laděného koncertu. V kostele
sv. Jana Křtitele v Košeticích vystoupí
dne 20. prosince 2009 od 16 hodin
pěvecký sbor „Naděje“ z Ledče nad
Sázavou. V repertoáru sboru jsou
známé vánoční písně a koledy s
kytarovým doprovodem. Vánoce jsou již
na dosah, ale příjemných zážitků, pocitů
a sváteční nálady
není nikdy dost.
Věříme, že si najdete ve svém nabitém
programu chvilku a tuto výjimečnou
příležitost si nenecháte ujít.
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Než se rozsvítí vánoční stromeček
Nejen pro děti, ale i pro celé
rodiny je z vánočních svátků dnem
nejkrásnějším
a
nejočekávanějším
24. prosinec. Říkalo se mu vigilie,
neboli předvečer slavnosti, neboť Štědrý
den předcházel dnu narození Krista.
Váže se k němu hodně starých lidových
zvyků, z nichž se mnohé zachovaly
dodnes. Kdo až do večeře nic nejedl, ani
nemlsal, uviděl prý zlaté prasátko. Když
po setmění vyšla první hvězda, rodina
zasedla k večeři. Od jídla se nesmělo
vstát, jinak by to přineslo smůlu. Dbalo
se také na sudý počet osob při večeři,
někdy
se
také
z tohoto
důvodu
prostíralo pro nečekaného hosta navíc.
Menu bývalo sice jiné než dnes, ale
přesto dost pestré. Na stůl se dávaly
plodiny, které se v roce urodily. Polévka
bývala luštěninová, aby se v domě držely
peníze. Hlavním jídlem nebyl nyní tak
oblíbený smažený kapr s bramborovým
salátem, ale bezmasé jídlo z hub –
houbový kuba maštěný sádlem nebo
rozškvařenou slaninou. Když se rodina
najedla, konečně nadešla ta vytoužená
chvíle – na vánočním stromečku se
rozzářily svíčky, zpívaly se koledy a
nastal čas rozdávání dárků. Původně se
obdarovávaly pouze děti, až mnohem
později se objevily pod stromečkem
dárky i pro rodiče, prarodiče a dospělé
lidi vůbec.
Večerní
rodinná
pohoda
pokračovala v duchu tradičních lidových
obřadů: lití olova, rozkrajování jablíček,
pouštění svíček ve skořápce od ořechů
po vodě, a to vše až do odchodu do
kostela na půlnoční mši.
I když řada obyčejů dnes již patří
minulosti, ozdobený vánoční stromeček
k našim Vánocům patří i ve třetím
tisíciletí.
První vánoční svátek – Boží hod
vánoční býval a dosud je většinou dnem
klidu, rodinné pohody a odpočinku po
shonu,
který
Vánocům
předchází.
V našich domovech by měla stále
vládnout ta krásná, ničím nenahraditelná
atmosféra a vůně Vánoc. Rodina by měla
být, pokud možno, co nejvíc pospolu.
Totéž platí i o dnu následujícím. Druhý

svátek vánoční je zasvěcen svatému
Štěpánovi a býval dnem koledníků.
Začátkem roku se chodilo na
koledu ještě dvakrát, a to hned na Nový
rok a dále potom na svátek Tří králů,
kteří se přišli Ježíškovi poklonit až
z daleké Mezopotámie. Svátek Tří králů
uzavírá celé sváteční období.
Vánoční svátky a Nový rok jsou
jako stvořené pro setkání s nejbližší
rodinou i vzdálenějšími příbuznými a
přáteli. Měli bychom si udělat čas na
klidné posezení a popovídání si s těmi,
na nichž nám záleží, ale v průběhu roku
na ně máme málo času.

Větvička jmelí
Jan Čarek
Věděli jste, nevěděli,
co přináší snítka jmelí,
co ta snítka zelená
pro každého znamená?
Ty zelené ratolesti
přinášejí lidem štěstí.
Kde to jmelí roste?
To vám poví les,
to vám poví borovice,
roste na ní na větvičce
skoro u nebes.

Citáty o štěstí
Jan Werich:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou
navlékáme malé korálky, taková malá štěstíčím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to
jejich štěstí větší.“
Dušan Radkovič:
„Že jsme byli šťastni, pochopíme, až když se
nám stane nějaké neštěstí.
Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když
onemocníme.
My dovedeme po štěstí toužit, anebo na ně
vzpomínat.“
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Zastupitelstvo obce Košetice přeje
vám všem
Prožijte si letošní vánoční svátky
ve zdraví, klidu, míru a pohodě. Ať jsou
prostoupeny
láskou
a
vzájemným
porozuměním
a
radostí
z chvilek
prožitých společně s těmi, které máte
rádi. Ať jsou příjemným zakončením
roku starého. A ten nový rok ať je
alespoň tak dobrý, jako byl ten letošní.
A pro úplnost nesmí ještě chybět přání
pevného zdraví, štěstí, radosti ze života
a pohody po celý nadcházející nový rok.

Rekonstrukce a regenerace
fotbalového hřiště Košetice
Obec Košetice podepsala v roce
2008 s ROP Jihovýchod smlouvu o
dotaci z EU na podporu projektu
„Rekonstrukce a regenerace fotbalového
hřiště Košetice“. O tom, jak práce
pokračovaly, jste se mohli
sami
přesvědčovat v průběhu letošního jara a
léta. Projekt byl zdárně ukončen a 3.října
2009 bylo hřiště otevřeno a uvedeno do
provozu. První fotbalový zápas hrál
Sokol Košetice s MARATONEM Pelhřimov
téhož dne.
Projekt „Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště Košetice“ byl
financován částkou 3 441 737 Kč. Obec
obdržela dotaci z EU a ze státního
rozpočtu ČR v částce 3 147 532,36 Kč.
Obec tak doplatila pouze částku
294 204,64 Kč, což je z celého
projektu 8,5%. V rámci akce „Zelený
trávník“ schválil výkonný výbor ČMFS TJ
Sokolu Košetice dotaci ve výši 215 000
Kč. Za tuto částku bylo hřiště rozšířeno
ještě k původnímu projektu. Dotace z EU
poskytnutá obci mohla být použita
pouze na tento schválený projekt, ne na
cokoliv jiného. Přínos pro obec je
v tomto případě obrovský, protože
v porovnání s celou stavbou, prakticky
za malou finanční částku, máme v obci krásné
hřiště. Velký dík patří
košetickým fotbalistům,
kteří na stavbě nového
hřiště
odpracovali
celkem 1 730 brigádnických hodin.

Zprávy ze Zastupitelstva obce
29. jednání ZO ze dne 19.5. 2009
ZO schválilo
• Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Košetice ve
výši 717,02 Kč a jeho převedení do rezervního
fondu.
• Odprodej stavebního pozemku p. J. S. v
lokalitě Nad Kachlířkou za cenu 150Kč/m2.
Zaměření pozemku bude na vlastní náklady
žadatele.
• Závěrečnou zprávu o vyhodnocení nabídek z
výběrového řízení na realizaci projektu Upgrade
Czech POINT v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb. Byly posuzovány nabídky 3 firem: VDI
Meta, Xerox Czech Republic s.r.o., Vlk
Vladimír. Pro realizaci projektu byla vybrána
firma: Vlk Vladimír.
• Podání žádosti na projektovou dokumentaci z
Fondu Vysočiny na intenzifikaci ČOV (čistička
odpadních vod) Košetice.
• Výkup pozemků pod veřejnou cestou v
lokalitě Nová Ves - Krasolesí za cenu 30Kč/m2.
Jedná se o p.č.: 2247/28,
2247/27,2247/12,2247/13, 2247/25,
2247/21,2247/20, 2247/29, 2247/26, 2247/24,
2247/15, 2247/14. Směna se týká pozemků
p.č.:2247/19, 2247/17,224716. Darování
pozemků p.č.: 2247/23, 2247/22.
• Rozpočtové opatření č. 1 s rozpočtovými
změnami 1-4.
ZO bere na vědomí
• Havarijní stav kotle pro vytápění ZŠ a MŠ.
• Pochvalné výsledky žáků a žákyní ZŠ v
jazykových soutěžích až do celostátního kola,
v matematické, zeměpisné a atletické
olympiádě, 1. místo v kraji - mladí zdravotníci
(st. žákyně), umístění školního časopisu
ÁMOSEK - 1. místo v soutěži agentury Dobrý
den, 2. místo v soutěži o nejlepší školní časopis
Vysočiny.
• Na opravu kapličky sv. Anny obdrží obec
dotaci od MMR ČR ve výši 267 000Kč, vlastní
zdroje budou činit 115 000 Kč.
• Cena vody od PEVAK bude od 1.5. 2009
zvýšena na 19,08 za m3.
30. jednání ZO dne 2.6. 2009
ZO schválilo
• Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
na rekonstrukci kapličky sv. Anny. Obeslány
budou firmy: MÁŠKA - stavební a obchodní
společnost s.r.o. Pelhřimov, Jaroslav Hrabal,
Zednictví, Křivsoudov 147, AGOS,a.s., stavební,
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komise pro otevírání obálek - na 17.6. 2009.
• Opravu stávajícího kotle pro vytápění
ZŠ a MŠ Košetice novými díly. Oprava bude
financována z investic rozpočtovaných pro ZŠ.
Cena nad 300000 Kč bude pokryta rovným
dílem z rozpočtu jak ZŠ, tak obce.
• Pro asfaltování MK (místních komunikací)
budou k nabídkám kromě Swietelského vyzvány
ještě firmy: COLAS Jihlava a STRABAG, a.s.
• Úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši
1 600 000 Kč, který bude využit k dofinancování
"Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště
Košetice". Úvěr bude splacen v únoru 2010.
31. jednání ZO dne 1.7. 2009
ZO schválilo
• Výběr firmy, která bude asfaltovat MK. Po
posouzení nabídek byla vybrána fi Swietelsky.
• Výsledek výběrového řízení- Oprava
kapličky sv. Anny. Vybrána byla fi AGOS, a.s.,
stavební, Pelhřimov.
• Žádost o změnu ÚPD obce Košetice- pan
P.Š.
• Žádost Krajského úřadu kraje Vysočina o
směnu pozemků. Směnná smlouva je bezúplatná
a zahrnuje i pozemky schválené pod č.j. 18/8
2008.
• Směnnou smlouvu s pí G.Š., bezúplatnou.
• Kupní smlouvu s panem R.K. Obec od něho
odkupuje pozemek p.č. 226/36 o výměře 48 m2
za cenu 40 Kč/m2.
• Darovací smlouvu s Keplero Reality, kterou
tato společnost daruje obci Košetice pozemky
p.č. 2247/22 o výměře 156 m2 a p.č. 2247/23 o
výměře 60 m2.
• Přísedící u soudu - zůstávají stejní jako
doposud.
• Žádost manželů L. o prodloužení nájemní
smlouvy v obecním bytě.
• Bezúplatnou směnu s manželi J.předzahrádka a vjezd za pozemky: p.č. 771/13 a
770/2 v k.ú. Košetice.
• Rozpočtové opatření č. 2 s rozpočtovou
změnou č. 5.
ZO bere na vědomí
• Přípravu projektu na přestavbu kabin u
místního hřiště pro ucházení se o dotaci.
• Obdržení dotace na projekt " Intenzifikace
ČOV" ve výši 38 250 Kč.
• Informaci o kontrole Wi-Fi sítě - bez závad.
32. jednání ZO dne 10.8. 2009
ZO schválilo:

•
•

Změnu č. 2 ÚPD obce Košetice.
Žádost manželů Š., týkající se parcel č.
2014/4, 2013/2, 209/46, 2222/6.
• Žádost pana J.D. o změnu využití parcely č.
2316/6.
• Směnu pozemků p.č. 2247/28 za 1211/13 a
2247/19 za část parcely č. 2247/4.
• Protokol o změně monitorovacích údajů ve
smlouvě s ROP Jihovýchod pro projekt:
Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště
Košetice.
• Přípravu žádosti projektu do nadace Via na
"Rekonstrukci veřejného prostranství před
Jednotou".
• Zařazení obce Košetice do působnosti MAS
Via rustica o.s.
• Místní šetření u bytového domu čp. 178 využívání obecního pozemku.
• Rozpočtové opatření č. 3 s rozpočtovými
změnami č. 6 - 14.
ZO bere na vědomí:
• Ukončení a vyúčtování projektu
"Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště“.
• Oznámení na odboru ŽP: Zahájení užívání
vodního díla (studna u hřiště).
• Dotaci ve výši 200 000 Kč na projekt: "Naše
školka" z FV.

Pobíhání psů po obci
Znovu apelujeme na majitele
psů,
kteří
občas
pobíhají
po obci,
aby tomuto pobíhání
zamezili, neboť toto
zakazuje i obecně
závazná vyhláška č.6
z roku 1995. Majitelé psů by si měli
uvědomit, že jsou za svého psa plně
odpovědni a ponesou následky např.
v případě dopravní nehody způsobené
jejich psem nebo zranění jiné osoby
jejich psem (v poslední době jsme
prostřednictvím televize mohli vidět
otřesná zranění způsobená psy, ať už
dětem nebo dospělým osobám). Je lépe
těmto událostem raději předcházet, než
je následně řešit. Psi se mohou po obci
pohybovat pouze s doprovodem, musí
být
na
vodítku
a
s náhubkem.
Opakované porušování vyhlášky bude
projednávat a postihovat přestupková
komise, které budou předávány podněty.
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Chovatelé v Košeticích
Spolek chovatelů v Košeticích patří
jistě mezi nejstarší spolky v obci. První
zmínka o chovatelské organizaci sahá do
roku 1899, tehdy se jednalo o
„Hospodářsko
čtenářský
spolek
Košetice“, jehož účelem bylo: „pěstovati
a
rozšiřovati
vědomosti
z oboru
hospodářství polního a lesního.“ Počet
členů v roce 1927 byl úctyhodných 64!
Ale tehdy se v každé chalupě nacházela
spousta zvířat. Zemědělská tradice obce
přetrvávala ještě dlouhá léta a tak ještě
před 30 lety bylo registrováno na 80
chovatelů.
Největší úbytek členů nastal po
revolučních událostech v roce 1989. Ještě
tehdy bylo na 50 členů chovatelského
spolku. Po zrušení výhod v podobě
naturálních dávek pro chovatele a
nastolení pouze tržních principů i v této
oblasti, ale i ve všeobecné nechuti ke
všemu organizovanému a při nezájmu
státu o spolkovou činnost, došlo k úbytku
členů až na současných 18.

Dnes pod hlavičkou Českého svazu
chovatelů
pracují
jeho
členové
v odborných sekcích chovu králíků,
holubů, drůbeže, exotů, akvarijních ryb a
terarijních zvířat. Naši členové chovají i
další zvířata, např. kozy a ovce, drobné
hlodavce a další. Představitelé naší
organizace jsou zastoupeni velmi silně i
ve vedení okresních orgánů.
Dnešní činnost se zaměřuje kromě
jiného na účast na výstavách, kde
sklízíme mnoho úspěchů na úrovních
místních, ale i na úrovni národní, naši
členové pracují také jako posuzovatelé na
výstavách až národního charakteru. Další
činnost bychom chtěli zaměřit na mládež
a v tomto směru bychom chtěli dětem
pomoci při prvních krůčcích chovatelské
činnosti a doprovázet je při jejich růstu.
Chovatelství je zodpovědná práce na
každý den a mnohdy je náročná i
finančně. Rádi proto pomůžeme radou,
chovným materiálem a třeba i inspirací.
Uvítáme každého zájemce v našich
řadách, klidně i ty dospělé. Hlásit se
můžete u předsedy organizace Josefa
Kratochvíla nebo děti nejlépe ve škole.

-8-

Centrum pro zdravotně postižené
rozšiřuje své služby zdravotně
postiženým
CZP se snaží naslouchat přáním a
potřebám svých klientů a uzpůsobovat
své služby tak, aby napomohly co nejvíce
lidem se zdravotním postižením.
Proto
jsme
rozšířili
půjčovnu
rehabilitačních
a
kompenzačních
pomůcek o užitečné pomůcky i pro
osoby se sluchovou vadou. Jedná se o
osobní zesilovač a bezdrátové zařízení
umožňující
poslech
televizního
přijímače nebo jiného zdroje zvuku.
Přijďte si osobně vyzkoušet, jak snadno
lze poslouchat Tv, aniž byste rušili své
okolí hlasitým zvukem. Dále samozřejmě
zapůjčujeme i běžné pomůcky jako jsou
např. mechanický vozík, toaletní křeslo,
chodítko, nástavce na WC atd.
Zajímavým pomocníkem při překonávání
bariér je schodolez (kolečkový i pásový
typ).
Pro osoby se sluchovou vadou máme
připravenu i širokou nabídku drobných
kompenzačních pomůcek pro provoz a

údržbu sluchadel (baterie, filtry, čistící
tablety, náhradní hadičky a tvarovky atd.).
Stále je k dostání publikaci JUDr. Hutaře
„Sociálně právní minimum pro osoby
se zdravotním postižením“, která
obsáhle shrnuje legislativní úpravy života
s hendikepem (sociální zabezpečení,
důchodovou
problematiku,
oblast
zaměstnávání, bydlení, bariér atd.).
Novinkou roku 2009 je „Počítačový
klub“ pro zdravotně postižené děti i
dospělé. Počítače máme vybaveny
speciálními výukovými programy pro
ZTP děti a internetem. Lze na nich
pracovat individuálně nebo s podporou
pracovníka Centra.
Zájemci o naše služby nás mohou
kontaktovat přímo v Centru pro zdravotně
postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768,
Pelhřimov, na tel. 565324806, 733255149
nebo e-mailem czp.pe@centrum.cz..
Imobilní občané si také mohou objednat
schůzku
s pracovnicí
CZP
přímo
v domácnosti..
Za Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina, pracoviště Pelhřimov – Lucie
Šolcová
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