Košetický
zpravodaj
č.3/2010
Milí čtenáři, sousedky a sousedé, vážení spoluobčané a
vůbec, všichni ti, kterým jsou domovem Košetice nebo
vesničky v blízkém okolí.
Nechce se mi opakovat to, co všichni vědí, že se zase blíží
Vánoce, nerada bych se vám podbízela myšlenkami už
mnohokrát řečenými a pravdami tak pravdivými, až nám už
pomalu a jistě lezou na nervy. Nechci ale být ani cynik a
shodit ten neuvěřitelný čas, který nás dělá alespoň na
krátkou dobu lepšími, všímavějšími, milosrdnějšími a
laskavějšími. Neradi si to přiznáváme, hlavně my dospělí,
ale stejně se na dobu Vánoc tajně, jenom trošku, ale
soustavně těšíme. Ne pro dárky, které dostaneme, nebo také
ne ( možná jsme zlobili), ne pro nadbytek všeho, co si možná
během roku odpíráme. Těšíme se, protože chceme udělat
radost blízkým. Jejich radost a štěstí jsou ještě více naší
vlastní radostí. Čekáme na neopakovatelné chvíle souznění
rodiny, partnerů, rodičů a dětí, a dokonce i lidí, kteří se
vlastně ani pořádně neznají. Chceme být účastni v tom
kouzelném čase. A nepřipustíme si, že po Vánocích přijde
zase všední den a nelehká realita nás stáhne do šedi
nevšímavosti, lhostejnosti a každodenního zápasu. A já vám
chci dnes dát recept, kterak se nedat do šedivé reality přece
jen tak lehce zavléci. Samozřejmě jsem ho nevymyslela já,
ale úžasný spisovatel Robert Fulghum. Dovolte mi pár jeho
myšlenek ocitovat a hned pochopíte, že Vánoce si může
udělat každý z nás, kdykoli se mu zlíbí.
…„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co
dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole.
Moudrost mě čekala na pískovišti v nedělní škole. Tohle
jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni: "promiň."
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně, trochu se uč, trochu přemýšlej a každý
den trochu kresli a zpívej a tancuj…

listopad 2010

Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se
někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout….
…Všichni umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil - největší slovo ze všech - dívej se.
Všechno, co člověk potřebuje vědět, je tam. Slušnost,
láska, základy hygieny, ekologie, politika, rovnost a
rozumný život. …A představte si, oč lepší by byl svět,
kdybychom si všichni na celém světě každý den
odpoledne dali koláček a teplé mléko a pak si zdřímli s
polštářkem pod hlavou . Nebo kdybychom vraceli věci na
správné místo….“
Zdá se vám, že tohle není vánoční téma? Určitě je. Je to malý
návod, jak si prodloužit ducha vánoční pospolitosti po celý
život. Je to návod, jak se držet někoho za ruku a být
pohromadě, protože po tom vlastně pořád toužíme, být s
někým pohromadě, a nejen o Vánocích, je to návod, jak být
ostatním příkladem, spásou i inspirací.
A tak mi dovolte v závěru popřát vám všem nejen krásné,
šťastné a požehnané Vánoce, mnoho úspěchů v novém roce,
radost, spokojenost a lásku, ale také dost a dost koláčků a
teplého mléka, měkký polštářek pod hlavu a pevnou ruku,
které se budete držet, až půjdete přes silnici…
S úsměvem Jana Pilná

Můj milý Ježíšku...
Můj milý Ježíšku,
přines mi vláček,
krabičku malovanou,
přines mi pořádný meč.
Ježíšku, přines mi,
S kamínky rudými,
černou jako kos,
truhličku vykládanou.
Ježíšku, hlavně ten vláček,
chci někam daleko, aby mě vzal.
Ježíšku, tak ať je veliký,
abych tam všechny ty kufry pak dal.
Ježíšku, hlavně tu krabičku,
v ní ať je prstýnek!
Pak její babičku,
o její ruku chci požádat,
miluju ji.

Ježíšku, taky ten meč!
Prý o ni bojovat smím.
V nelehkém souboji,
s chrabrými rytíři…
pak pro ni padnu.
Ach, už zase sním.

No a tu truhličku,
záleží na ní?
Vím, milý Ježíšku,
nesplníš každé mé přání.
Tak teda truhličku,
tu si nech.
Ježíšku!
Žádal jsem jasně!
Přines mi vláček,
krabičku malovanou,
přines mi pořádný meč!
Ježíšku, přines mi,
s kamínky rudými,
černou jako kos,
truhličku vykládanou.
A ty jsi přinesl jen prázdný sáček!
U toho přáníčko:
„Veselé Vánoce a příště pros!!!“

O adventu a adventním věnci
Advent znamená příchod a byl dobou očekávání příchodu Spasitele. Začíná nedělí, která je nejblíže svátku
sv. Ondřeje. Přípravná doba na Vánoce zahrnovala čtyři adventní neděle před Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a v jídle, zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se
konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly. Barvou adventu a postu je fialová.
A kde se vzal adventní věnec? Svůj původ má v předkřesťanských dobách u
severských národů někdy mezi 4.-6. stoletím. Během prosincové zimy z důvodu nedostatku světla se sbíraly zelené větvičky a zapalovaly ohně na znamení
naděje v brzký příchod jara. V 6. století začali němečtí katolíci a protestanti
používat tento symbol v adventní době: primitivní zvyky měly v sobě zárodek
pravdy, která mohla být nyní vyjádřena takto: Ježíš je světlo , které přišlo, je s
námi a přijde ve slávě. Svíce připomínají příchod světla o Vánocích, příchod
Ježíše Krista.
Adventní věnec se skládá ze čtyř svící s větvičkami a je plný symbolů. Svíce
se postupně rozsvěcují ve čtyřech týdnech před Vánocemi. Jejich světlo připomíná spásu, zeleň život, kulatý tvar věčnost.
Předvánoční výstava perníčků
Milé dámy, ale pozor i milí pánové, neboť dnes jsou muži stejně dobrými kuchaři jako ženy a mnozí jsou na
svou dovednost hrdí. Copak byste řekli následující nabídce?
V posledním týdnu před Vánocemi proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Košeticích výstava perníčků a výrobků z perníku. Protože všichni víme, že české ručičky jsou zlaté ručičky, věříme že se sejde dostatek
voňavých exponátů, ke kterým, prosím, přineste svou vizitku se jménem a adresou . Uzávěrka soutěže je v
pátek 18.12. 2010. Všechny výrobky budou vyfotografovány a obrázky uloženy ve fotokronice. Návštěvníci
výstavy pak anketním lístkem vyberou nejpodařenější dílko. Hlavně se, milé dámy a milí pánové, nestyďte,
protože vy jste ti šikovní a nadšení pekaři a umělci. Hodně zdaru v soutěži přeje OU Košetice!!!!!!!
A abyste měli nějakou inspiraci, předkládáme vám velmi starý
recept na medové pečivo, je to zjednodušená lidová verze
perníku:
Do mísy se dal 1 kg pšeničné hladké mouky. Ve 250ml horké
vody se rozpustilo 250 g cukru a 500g medu a směsí se mouka
zalila. Po vychladnutí se těsto dalo na vál, přidala se dvě vejce,
20g cukrářského droždí, skořice, hřebíček a badyán. Těsto se
pečlivě připravilo a peklo potřené vejcem ve vyhřáté troubě.
Dobrou chuť.
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Jednání zastupitelstva obce
2. zasedání ZO konané dne 8.11.2010
ZO schválilo:
 jednací řád zastupitelstva obce Košetice
 určuje funkci starostky (Ing. Blanka Veletová) jako uvolněnou a funkci místostarosty (Jaroslav
Záběhlík DiS.), ostatních členů zastupitelstva, komisí a výborů jako funkci neuvolněnou
 členy výborů a komisí:
a) kontrolní výbor: PeadDr. Pilná Jana (předseda), Kottová Helena (člen), Strakay Petr (člen)
b) finanční výbor: Šedivý Josef (předseda), Šedivý František (člen), Zajíček Jaroslav (člen)
c) redakční řada: PeadDr. Pilná Jana (předseda), Kottová Helena (člen), Holenda Petr (člen)
d) stavební komise: Šedivý Josef (člen), Šedivý František (člen), Zajíček Jaroslav (člen)
e) kulturní komise: Kottová Helena (člen), Strakay Petr (člen), Holenda Petr (člen)
 delegování zástupce obce do:
a) mikroregion Košeticko: Ing. Veletová Blanka, Záběhlík Jaroslav DiS.
b) MAS Via Rustica: Ing. Veletová Blanka
c) o.p.s. Čistá Želivka: Ing. Veletová Blanka
d) SOMPO: Ing. Veletová Blanka
e) PEVAK: Ing. Veletová Blanka
 směnu pozemků p.č. 1154/16 za 2247/12 a 2247/13 paní D.L. s doplatkem za zbývající metry
2
navíc v hodnotě 60,- Kč/m
 příspěvek na autobus spoj č. 350290 (Humpolec Pacov přes Jiřičky) prodloužení přes Košetice
 příspěvek pro Český svaz žen „Jezinky“ Košetice na předvánoční akci, která je spojená s
rozsvícením stromečku v částce 3000 Kč
 rozpočtové opatření č. 6
ZO vzalo na vědomí:
 informace o průběhu rekonstrukce čistírny odpadních vod Košetice, diskuze o průběhu,
funkčnosti, termínech dokončení se zástupcem dodavatelské firmy VODAK
 žádost o koupi části pozemku p.č. 171/2 panem T.J.
 dodatek č. 1 nájemní smlouvy s Agropodnikem Košetice
 informace o stavu pronájmu volného obecního bytu
 kolaudaci „Beránkova“ rybníka

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
V lednu letošního roku jsme zažádali u Krajského úřadu Vysočina o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Uspěli jsme. Celková částka, za kterou bude čistírna rekonstruována je 6 583 064,- Kč vč. DPH (obec není
plátcem), z toho dostaneme na dotaci od kraje Vysočina 4 963 742,- Kč a 1 619 322,- Kč (24,6%) musí dát obec.
Projekt je těsně před dokončením. Dodavatelem je Vodak Humpolec, který vyhrál výběrové řízení. Současná
ČOV byla vystavěna před „sametovou revolucí“ a nyní nutně potřebovala upravit. V rámci oprav dojde k celkové
rekonstrukci po stránce stavební, dále bude vyměněna technologie - tj. bude docházet k lepšímu čištění odpadních
vod, a to jak z hlediska energetického, tak i ekologického a zanedbatelné není ani navýšení kapacity čistírny
odpadních vod. Stavba by měla být dokončena do konce listopadu 2010. Zprávy a fotografie jsou na nástěnce u
Jednoty.

3

Pozvánka na tradiční setkání seniorů

Jako každý rok i letos zveme ve spolupráci s Oblastní charitou Pelhřimov na předvánoční setkání
se seniory. Letos se uskuteční 1.12. 2010 od 14,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Košetice. Pro pobavení a snad i vánoční naladění je připraven bohatý program. Pro všechny
zúčastněné je připraveno malé pohoštění a dárek. Zájemci o pomoc s dopravou na tuto akci mohou
požádat Charitu prostřednictvím paní Věry Zajíčkové.
VOLBY
Není třeba zmiňovat, že dne 15. a 16. 10. 2010 proběhly v naší obci,
stejně tak jako v celé republice, volby do obecních zastupitelstev. V
nich byli zvoleni tito noví zastupitelé:
Holenda Petr, Kottová Helena, PaedDr. Pilná Jana, Strakay Petr, Šedivý
František, Šedivý Josef, Ing. Veletová Blanka, Zajíček Jaroslav a
Záběhlík Jaroslav DiS. Tito zastupitelé pak na své ustavující schůzi
zvolili starostkou obce Ing. Blanku Veletovou a místostarostou byl
zvolen pan Jaroslav Záběhlík DiS.

FOTKY Z MÓDNÍ PŘEHLÍDKY

PODĚKOVÁNÍ
Dostala jsem pozvánku na setkání ,,ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU KOŠETICE“ (23.10.2010) do
požární zbrojnice. Měla jsem z toho smíšené pocity, přece nejsem ještě snad tak stará. Ale zvědavost mi nedala.
Od začátku to bylo jedno velké přijemné překvapení. Budova požární zbrojnice je zrekonstruovaná, uvnitř
nové vybavení. Uvítaly mne příjemné hostesky z řad mladých členek. Projevy nás seznámily s novým děním ve
sboru a okrsku. Vystoupení pana Malečka jsou vždy ozdobou každého setkání. Ale největší dojem na mne udělalo
vystoupení velitele pana Jaroše. Poté výborný kančí guláš a hudba pana Bloudka a Jonáše.
Jsem ráda, že jsem pomohla něco začít, že to funguje a pokračuje dále tady u nás, ale i v okolí.
Myslela jsem si, co toho o ,,hasičině“ vím, ale už to není pravda. Co všechno musí umět, znát, stále se školit,
dýchací přístroje, nová auta a další vybavení. A to všechno v dnešní uspěchané době a při zaměstnání.
Na to, že to bylo první setkání tohoto druhu v okrsku, bylo velmi zdařilé.
S pozdravem Marie Jíšová
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TJ SOKOL KOŠETICE
Fotbalový podzim
Letošní podzim se velmi dobře podařil zejména košetickému „áčku“, které se po podzimní části „POUTNÍK ligy“
vyhřívá na samém vrcholu tabulky. Před druhým mužstvem z Nového Rychnova má sice náskok pouze jediný bod,
ale svými výkony naši hráči rozhodně přesvědčují o oprávněnosti tohoto postavení. Ze čtrnácti utkání jich Košetičtí
vyhráli jedenáct, pokořeni odešli pouze ze zápasu v Novém Rychnově, na kterém byla přítomna i velká skupina
košetických fandů. Tento zápas nepostrádal dramatičnost, náboj, ale i emoce ze strany fanoušků. Domácí nakonec
vyhráli 4:3, ale utkání by spíše slušela remíza. Ve zbylých zápasech byly Košetice již neomylné. Nezbývá než
doufat, že se podaří toto umístění udržet až do posledního kola soutěže,
protože v podobném postavení po podzimní části bylo „áčko“ i v loňské
sezoně, ale v konečném účtování se muselo spokojit až se sedmým místem.
Podobně úspěšně zahájilo letošní sezonu i „béčko“, po třech kolech mělo na
kontě tři vítězství a skóre gólů 25:4. Pak ale přišla první porážka a od té doby
hraje náš druhý tým spíše výsledkově průměrně, ale i tak je po podzimu
průběžné šesté místo velmi slušné. V minulé sezoně měly Košetice ve třetí
fotbalové třídě spíše záchranářské starosti.
Za zmínku také jistě stojí, že letošní sezona je první, která se celá odehraje
na velmi pěkně zrekonstruovaném hřišti. Poslední novinka ve fotbalovém
areálu je nový přístřešek pro diváky. Tento vybudovali fotbalisté svépomocí
a sloužil už i návštěvníkům bohatého programu o pouti a při akci „loučení s
létem“.

Program kina v Pacově prosinec 2010

Středa 1. prosince v 19,30 hodin KAJÍNEK český kriminální thriller.
Středa 8. prosince v 19,30 hodin ROMÁN PRO MUŽE česká komedie.
Úterý 14. prosince v 19,30 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ česká komedie.
Středa 15. prosince v 19,30 hodin BASTARDI český film.
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SDH Košetice
Z činnosti SDH
Letošní léto a podzim bylo pro SDH Košetice velmi hektické období, a
to hlavně z důvodu realizace projektu rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice. Na tento záměr získali hasiči dotaci v rámci realizace
strategického plánu Leader místní akční skupiny Via rustica. Z této
dotace byla realizována výměna oken, zateplení stropu, položení nové
podlahy, rekonstrukce topení včetně filtru na čištění vzduchu a nákup
vybavení (dataprojektor, plátno). V současné době finišuje samotná
realizace a následně bude provedeno vyúčtování projektu a podání
žádosti o proplacení dotace. V rámci projektu místní hasiči odpracovali
bezmála 300 hodin dobrovolné práce.
V oblasti sportovních aktivit hasiči také nezaháleli. Proti minulým rokům výrazně stoupl počet absolovovaných
hasičských soutěží. Hlavně mladí hasiči pod vedením Markéty Jarošové a Jiřího Mudry se činili. Objížděli většinu
okolních soutěží, a i když bychom si možná představovali výsledky o něco lepší, tak samotná aktivita je velmi
přínosná a časem jistě přijdou i větší úspěchy. Družstva mužů se sice nezúčastnila tolika soutěží jako děti, ale i tak
došlo proti minulým rokům k nárůstu a s pravidelným tréninkem hlavně hasičského „áčka“ docházelo k
pravidelným zlepšením nejlepších časů. Bohužel si musíme přiznat, že za nejlepšími družstvy okresu zaostáváme.
Útěchou nám může být, že toto je způsobeno hlavně naší technikou, nikoli schopnostmi členů družstev.
V oblasti kultury jsou hasiči tradičně velice aktivní. Po roce jsme opět uspořádali organizačně velmi náročnou
Feuershow, na čemž má velký podíl velitel jednotky Vladislav Jaroš. Bohužel, jak je již tradicí, tak i letošní ročník
poznamenala nepřízeň počasí, ale i tak si myslím, že tato akce měla jistě pro obec přínos. Letos jsme pořádali i
tradiční pálení čarodějnic. Další akcí pořádanou SDH Košetice byl „Echt rock fest“ uspořádaný v sále
Agropodniku Košetice a.s., který se těšil velkému zájmu návštěvníků. Bohužel z tohoto podniku jsme si odnesli
velmi nepříjemnou organizační zkušenost, která nám do značné míry komplikuje další pořádání některých
kulturních aktivit v obci. V hasičské zbrojnici jsme dále pořádali školení o poskytování první pomoci, které bylo
volně přístupné veřejnosti a módní přehlídku. V lednu 2011 uspořádáme tradiční hasičský ples.
Co se týká nejdůležitější náplně činnosti našeho SDH, tedy likvidace požárů a technické pomoci obyvatelům, byl
letošní rok o něco více náročný než loňský. Naše jednotka byla k dnešnímu dni povolána celkem k 18 zásahům. V
naprosté většině se jednalo o technickou pomoc při odčerpání přebytečné vody či při úniku nebezpečných látek. Při
požárech jsme zasahovali ve 4 případech, z nichž se 1x jednalo o planý poplach v obci Hořepník a 1x o prověřovací
taktické cvičení v obci Čechtice. Nejzávažnější byl požár rodinného domu v obci Hořepník dne 25. 10. 2010. Celá
výjezdová jednotka je také pravidelně doškolována, v měsíci listopadu proběhla každoroční cyklická příprava
nositelů dýchací techniky v podzemních sklepeních v Pacově. K dnešnímu dni jednotka sboru dobrovolných
hasičů JPO 3 Košetice čítá 26 proškolených členů.
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Prosincové pranostiky

Vánoční vtipy











Je-li Kačenka naškrobená, je Barunka ucouraná.
Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Jasné Vánoce hojnost vína a ovoce.
Na Štědrý den hvězdičky ponesou vajíčka slepičky.
Svatá Albína špek do komína.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu už kraluje.
Svatá Barborka táhne saně ze dvorka.
Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý
Mikuláš je přibíjí.
 Napije-li se pták na Mikuláše z koleje, nenapije se
kůň tři měsíce z řeky.

„Správná manželka má být o Vánocích jako
ryba.“
„Jak to myslíš?“
„Má držet pusu a mít penízky.“
Kněz káže o vánoční mši v kostele: „Nekraďte,
nepodvádějte, chovejte se slušně jeden k
druhému, nenadávejte si, nebuďte na sebe jako
zvířata. Konejte dobré skutky všechno se má
jednou zkusit.“
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci
modlitby křičí: „ Ježíšku, dones mi kolo!“
„Ježíšek není hluchý,“ domlouvá mu sestra..
„Ale babka jo.“
Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „ Proč chceš
od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?“
„Chci si taky hrát, když je táta doma!“
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