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Košetický
zpravodaj
č.2/2010 červen 2010

Košetická pouť
V neděli 27.6. 2010

budeme po svátku
patrona našeho kostela sv. Jana Křtitele slavit
košetickou pouť, k níž se již tradičně pojí konání
několika významných akcí.

Střelecká soutěž
Tradiční střelecká soutěž ve střelbě malorážkou
o „Pohár starostky OÚ Košetice“ se koná
v sobotu 26.6. 2010 na košetické střelnici. Od
800 do 830 je prezence, dále pokračuje soutěž.
Pořadatelé AVZO ve spolupráci s OÚ Košetice
srdečně zvou k hojné návštěvě nejen aktivní
účastníky střelecké soutěže, ale i diváky. Pro
aktivní účastníky soutěže jsou připraveny dle
umístění hodnotné ceny. Pro všechny přítomné
je připraveno rozmanité občerstvení. Navíc se
nabízejí zajímavé a nevšední zážitky při
střelecké soutěži.

Turnaj ve voleném mariáši
V sobotu 26.6. 2010 pořádá Mariáš klub
Košetice
v restauraci
„U
Duffků“
v Košeticích Memoriál Františka Šedivého turnaj ve voleném mariáši, který
se koná v rámci Jihočeské ligy.
Turnaj začíná v 9 hodin, prezence
účastníků je již od 815 do 845h. Na
širokou karbanickou účast se těší
pořadatelé.

Fotbalové odpoledne
TJ SOKOL KOŠETICE

srdečně zve všechny
příznivce
fotbalu
v sobotu 26.6. 2010 na
fotbalová utkání:

14 : 00
Košetice - Načeradec
16 : 30
Stará garda – Výběr žen
„Tradiční pouťová taneční zábava pod
širým nebem s Onšovankou“ se bude
konat v sobotu 26. června od 20 hodin,
a to na hřišti. Tato akce se stane jistě pro
všechny účastníky veselou tečkou za náročným,
ale pestrým sobotním programem. Pořadatelé
srdečně zvou všechny, kteří se chtějí dobře
pobavit, a těší se na hojnou účast.

Pouťová neděle
V kostele sv. Jana Křtitele
915h pouťová mše svatá.

bude sloužena od

Všem, kteří košetickou pouť slaví a zvou
na ni své známé, přátele a příbuzné, přejeme
dobré zažití svátečního pouťového oběda
a chvíle pohody v příjemné společnosti svých
blízkých, přátel a známých.
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Vítání občánků
V neděli 23. května 2010 byli slavnostně
přivítáni do obce tito malí občánci Košetic:
Se svými rodiči zleva: Emička
Plášilová,
Zuzanka Pospíchalová, Leontýnka Lhotová,
Anetka Pinkasová, Matěj Mezera, Nelinka
Přibylová, Zuzanka Přibylová a Michalka
Říhová.
Pro všechny vítané děti připravila Obec
Košetice dárek ve formě příspěvku na dětskou
.

Slavnostní předání vysvědčení
V úterý 29. června 2010 bude v zasedací síni OÚ
Košetice slavnostně předáno vysvědčení žákům
vycházejícím ze ZŠ Košetice. Při této příležitosti
obdrží žáci od OÚ Košetice zajímavé knihy.
Začátek akce je v 18 hodin.

Termín 2. splátky za svoz
komunálního odpadu.
Upozorňujeme občany, že dne 30. června
2010 končí termín pro zaplacení 2. splátky za
odvoz komunálního odpadu
pro rok 2010.

vkladní knížku ve výši 2000,- Kč. Dále děti
obdržely plyšového medvídka od České
spořitelny, a.s. Slavnostní přivítání občánků do
obce se konalo v obřadní síni OÚ Košetice.
Svým milým vystoupením zpestřily slavnost
děti z košetické mateřské školy pod vedením
paní
učitelky
Jaroslavy
Vachulkové.

Koncert žáků ZUŠ
V pondělí 28. června 2010 se bude
konat v zasedací síni OÚ Košetice
od 1630 hodin koncert, kde vystoupí
děti ze ZŠ Košetice, které docházejí
do ZUŠ Vlašim, detašované
pracoviště ZŠ Košetice. Výuku vede
pan učitel Kourek, který sestavil
program koncertu, v němž děti předvedou své
hudební dovednosti.
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Výsledky voleb do Parlamentu PS ČR
V obci Košetice se zúčastnilo voleb 335 voličů z 578 zapsaných do seznamu voličů tj. 58,96 %.
Odevzdáno bylo celkem 335 úředních obálek, z toho platných hlasů bylo 333. Dva hlasy byly neplatné.
Ve volebním okrsku byly odevzdány hlasy těmto politickým stranám:

číslo politické strany
název pol. strany
1
Občané.cz
4
Věci veřejné
6
KSČM
9
ČSSD
13
Strana Práv Občanů Zemanovci
15
TOP 09
17
KDU-ČSL
18
Volte Pravý Blok www. Cibulka.net
20
Strana zelených
21
Suverenita- blok J. Bobošíkové
23
Česká strana pirátská
24
Dělnická strana sociální spravedlnosti
25
Strana svobodných občanů
26
ODS

Investiční akce obce
1. Obec Košetice je investorem „Rekonstrukce
čističky odpadních vod“. Na tuto rekonstrukci,
která je rozpočtována na částku - 6 583 064 Kč,
se naší obci podařilo získat dotaci z kraje
Vysočina v objemu 75,4 %, tj. 4 963 742 Kč.
Rekonstrukce započne 21.6. 2010 a bude
dokončena 31.8. 2010.
Z výběrového řízení na dodavatele prací vyšla
vítězně firma VODAK Humpolec.

Počet hlasů, které v obci Košetice obdržela

3
33
37
97
19
25
12
4
2
16
6
4
4
71

2. V letních měsících bude provedena
rekonstrukce místní komunikace od RD
Fürbachových ke křižovatce pod RD Lhotových.
Předpokládaná cena je 700 000 Kč.
3. Herní prvky na dětské hřiště, které je
plánováno pod tenisové hřiště, budou dodány
firmou FLORA SERVIS BRNO během letních
prázdnin.
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Inzerce:

Program košetických pouťových slavností
Sobota 26. června 2010
800 – 1200h soutěž ve střelbě z malorážky – košetická střelnice
900h
turnaj ve voleném mariáši - restaurace „U Duffků“ v Košeticích
1400
fotbalové odpoledne
2000h
„Tradiční pouťová zábava pod širým nebem s Onšovankou“ na hřišti

Neděle 28. června 2010
915h

pouťová mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele
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