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O masopustu...
Masopust je třídenní lidový svátek. Nemá
celkem nic společného s liturgií, ale začlenil se do
církevního kalendáře. Slaví se ve dnech před
Popeleční středou , kterou začíná čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi. Velikonoce jsou však svátek
pohyblivý, a tak se mění i termín masopustu.
Přípravou na masopust byl tzv. tučný čtvrtek,
neboli „tučňák“. V tento den měl člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní
zábava se rozproudila v neděli. Začala bohatým
obědem, který však netrval dlouho, protože se
všichni vydali do hostince na zábavu. Někdy se
tancovalo přímo na návsi, a to až do časných ranních
hodin. Mnohde se konal „mužovský“ bál, kam měla
zakázaný přístup svobodná chasa, tančit směli jenom
ženatí a vdané.
Vrcholem masopustního období bylo úterý.
Vesnicemi procházely průvody maškar, hrála se
divadelní představení. Tvar masek záležel na
představách „maškarádů“, stejně tak na nich
záležely všechny taškařice, které prováděli. Masky
byly všude pohoštěny jídlem a pitím pálenkou nebo
pivem. A čím více pohoštění, tím více bujarosti.
Některé masky se opakovaly tradičně: medvěd, často
s medvědářem, kobyla šiml, bába s nůší, jezdec na
koni, Žid s pytlem, kominík se žebříkem, kozel a
mnoho dalších. V každém regionu bychom nalezli
zvláštní masky typické jen pro dané místo.
Masopustní zábava končila v úterý přesně
o půlnoci, ponocný zatroubil a rychtář vyzval
všechny, aby se odebrali domů. Někde končil
masopust pochováváním basy, aby bylo jasné, že
o postu si muzikanti nezahrají. Lidé věřili, že když

budou tancovat po půlnoci, objeví se mezi nimi ďábel
v podobě cizince v zeleném kabátě.
První zprávy o masopustu v Čechách a na
Moravě pocházejí ze 13. století, ale fakticky jsou
mnohem starší. Od 18. století se pořádaly zvláštní
bály reduty, kterých se zprvu zúčastňovali pouze
bohatí, ale později i široké vrstvy. První reduta
v Praze se konala roku
1752. Obdobou
masopustního veselí ve světě jsou karnevaly,
například v Benátkách , Římě, Riu de Janeiru.

Pozvánka
Obecní zastupitelstvo obce Košetice zve všechny občany na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce
Košetice, která se bude konat dne 2.3. 2011 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Košetice.
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce Košetice na rok 2011 a plánované investiční
akce pro rok 2011, případně 2012.
Rozpočet byl v letošním roce sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet obce na rok 2011

N á z e v

Rozpočet
roku
2011
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Příjmy

Rozpočet
roku
2011
v tis. Kč

Výdaje

- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických
osob
ze
samostatné
výdělečné činnosti

1 100,00 Lesní hospodářství

- právnických osob

1 000,00 Ostatní záležitosti poz. kom.

33,00

- práv. osob - obec

10,00 Pitná voda, odpadní voda

110,00

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF
Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů

50,00 Silnice

2 400,00 Čistička odpadních vod
2,60 Právní subjekt - ZŠ
363,30 Místní knihovna
19,05 Ostatní záležitosti kultury

Popl. za užívání veřejného prostranství

5,00 Církev

Výher. hrací automaty

0,00 Rozhlas

Správní a soudní poplatky

10,00 Dárkové bal., SPOZ

Daň z nemovitostí

650,00 Hřiště, přísp. obč. sdružením

Neinvestiční dotace ze SR

571,96 Zdravotnické zařízení

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

677,90 Bytové hospodářství

Pronájem polí
Prodej dřeva

16,00 Veřejné osvětlení
0,00 Pohřebnictví

18,50
1476,61

1619,30
1 650,00
98,00
31,00
20,00
133,00
46,00
71,20
3,70
78,40
200,00
199,30

Voda

30,00 Komunální služby

735,30

Nájem – O2

66,00 Sběr a svoz kom. odpadu

460,00

Místní knihovna

1,60 Péče o vzhled obce a veř. zeleň

Tělovýchova

12,00 Pečovatelská služba

Ambulantní péče j.n.

13,90 Požární ochrana

Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Internet
Pronájem nebyt. prostor
Prodej parcel a ost. příjmy
Ost. drobné příjmy
Obecné příjmy z finančních operací

156,60 Všeobecná veřejná správa a služby
6,30 Zastupitelské orgány
500,00 Bankovní poplatky
21,60 Platby daní a poplatků
500,00 Pojistné
27,00
8,00

Úhrn příjmů

8218,81

Převod fin. prostř. z minulých let

1597,00

Splátky úvěrů

-412,90

Příjmy celkem

9402,91

Úhrn výdajů

115,00
32,00
272 ,00
1291,90
647,70
19,00
10,00
32,00

9402,91

Čistírna odpadních vod
o krok blíže kvalitnějšímu životu nás a našich dětí
V dne š ním světě zahlceném nesmírným
množstvím znečišťujících látek, které zatěžují půdu, vodu,
vzduch a samozřejmě i lidský organismus, je každý počin
ve prospěch čistoty obnovitelných zdrojů, ke kterým voda
patří, velmi důležitý. Uvědomíme-li si, že voda se stává
velmi rychle strategickou surovinou, o jejíž vlastnictví se již
nyní vedou ozbrojené spory, ba dokonce války, musíme
připustit, že máme vlastně velké štěstí.
Obce, které doposud nemají čističku odpadních
vod, se vystavují díky zákonným nařízením stále většímu
nebezpečí. Toto nebezpečí spočívá např. v tom, že noví
stavebníci rodinných domů či jiných objektů musí v mnoha
případech investovat do domovních čističek. Jejich cena
se pohybuje od 100 000Kč do 150 000Kč. O takovou částku
vzroste rozpočet na stavbu, o další údržbě nemluvě.
Protože čistota odpadních vod je průběžně monitorována
a její znečišťovatelé vypátráni a pokutováni, hrozí obci bez
čističky vod vysoké pokuty v řádech statisíců korun,
v extrémních případech mohou být částky i vyšší. Takové
peníze samozřejmě žádná obec nemá a ani by je nechtěla
na pokuty vydat. Výše pokut bývá rozpuštěna do cen
vodného a stočného, které jsou pak výrazně dražší. Platí
tedy, že za naši špínu si připlatíme zcela kontraproduktivně
a bohužel často i opakovaně. Shrneme-li tyto informace,
pak kvalitní čistička odpadních vod zvyšuje lukrativnost
obce, která ji provozuje, a to jak pro investory, tak pro
soukromé stavebníky, kterým je vlastně hned v počátcích
výrazně ušetřena jejich peněženka. Hlavně však šetří
kapsu nám všem.
Čistička odpadních vod obce Košetice byla již
v nevyhovujícím stavu, její provoz se stal především
energeticky velmi nákladným. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo v lednu 2010 požádat kraj Vysočina o dotaci na
„Intenzifikaci ČOV Košetice“ (to je oficiální název žádosti).
Tato žádost spadala do souboru dotací poskytovaných
krajem Vysočina pod názvem „ Drobné vodohospodářské
ekologické akce“. Žádosti košetického zastupitelstva bylo
vyhověno a v květnu 2010 byla podepsána smlouva
o poskytnutí dotace.

Celková cena rekonstrukce činí 6 583 064,- Kč
včetně DPH. Obec Košetice není plátcem DPH. Dotace,
kterou dostaneme od kraje Vysočina, činí 4 963 742,-Kč.
Obci Košetice zbývá uhradit 24,6%, tj. 1 619 322,- Kč.
Byla by nejen věčná škoda, ale přímo neodpovědnost
nevyužít tak vysoké dotace na tak užitečnou věc.
V současné době je projekt před úplným dokončením,
začíná zkušební provoz. Dotace od kraje byla již vyplacena,
náš podíl bychom měli doplatit do konce měsíce března
2011.
Dodavatelem rekonstrukce se po výběrovém
řízení stal Vodak Humpolec. Provedl celkovou stavební
rekonstrukci, dále byla zcela vyměněna technologie
čištění vody. Tato nová technologie umožňuje výrazně
kvalitnější a úspornější čištění odpadních vod z hlediska
ekologického i energetického, zvýšila se i kapacita čističky.
Díky nové čističce splníme nejpřísnější kritéria pro čištění
odpadních vod daná povodím Vltavy i Odborem životního
prostředí Městského úřadu v Pelhřimově.
Až to na jaře počasí dovolí, uspořádá obec
Košetice Den otevřených dveří. Termín bude upřesněn a
včas oznámen.
Věděli jste ,že…
…voda v nádrži Želivka je pitná již od královického
mostu?
…voda, která vteče do Želivky, putuje k propusti před
přípravnou tři roky?
…tato cesta vody měří zhruba 42 kilometry?
…Želivka u vpusti při hrázi má 5 bran po 8 m hloubky?
…se vybírá vždy nejkvalitnější voda z jednotlivých bran?
…kvalitu a čistotu vody před přípravou pro rozvod do
sítě hlídají pstruzi?

Schválená cena pro obec Košetice je pro rok 2011:
Vodné 27,- Kč/m3
Stočné 23,- Kč/m3
Celkem 50,- Kč/m3

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Cena za odvoz komunálního odpadu pro rok 2011 je stejná jako v předchozích letech.
500,- Kč za každého trvale hlášeného občana
400,- Kč za každou trvale hlášenou osobu, která se soustavně připravuje na budoucí povolání (do 26 let věku)
500,- Kč za rekreační objekt, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Poplatek je splatný do 28.2.2011 na OÚ Košetice. Případná druhá splátka (včetně rekreantů) do 30.6.2011.
Popelnice musí být viditelně označeny známkami na rok 2011 nejdéle do 4.3.2011, kdy už se budou
vyvážet popelnice pouze s novými známkami.

Rozvoj podnikatelů 2011
Krajský úřad kraje Vysočina, konkrétně odbor regionálního rozvoje, připravil dotační výzvu k podávání žádostí o
dotaci pro podnikatelské subjekty působící v kraji Vysočina. Záměrem kraje Vysočina je v současné době podpořit malé a
střední podniky v otázkách rozvoje podnikání, tvorby nových pracovních míst apod.
Dotační program ,,Podpora podnikatelů 2011“ podporuje rozvojové záměry podniků a modernizace podniků v
tradičních řemeslech v oblasti kovo, dřevo, sklářství, pokrývačství, tesařství apod., zpracovatelský průmysl, stavebnictví a
služby ve stavebnictví.
Seznam přijatelných žadatelů:
O dotace smí žádat všechny podnikatelské subjekty se sídlem v ČR a jejich projekt musí být realizován na území kraje
Vysočina.
Výše dotace:
Výše dotace se pohybuje ve výši maximálně 150 000,- Kč na jeden projekt, kdy dotace činí 40 % nákladů projektu.
Žádosti o dotaci se předkládají do 1. 4. 2011 na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje.
Více informací lze získat na internetových stránkách kraje Vysočina, mikroregionu Stražiště, anebo v kanceláři mikroregionu
Stražiště (Španovského 319, Pacov) kontaktní osoba: Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@seznam.cz.
Jiří Hodinka
Koordinátor mikroregionu Stražiště
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Anketa:
Uvítali byste rekonstrukci místního rozhlasu?
Obec Košetice uvažuje o výměně stávajícího, v některých částech obce nefunkčního drátového rozhlasu za bezdrátový.
Současně s tím by bylo možné napojit i místní části Nová Ves a Krasolesí a rozšířit stávající rozhlas v obci o lokalitu Nad
Kachlířkou. Žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného anketního lístku a jeho vrácení na OÚ Košetice (stačí vhodit do poštovní
schránky na OÚ).

Souhlasím a podporuji rekonstrukci rozhlasu
Nesouhlasím s rekonstrukcí rozhlasu
Je mi to jedno

SPORTOVNÍ DĚNÍ V KOŠETICÍCH
V zimních měsících dochází k jisté stagnaci
sportovních událostí v Košeticích, což je způsobeno
přerušením fotbalové sezony. Fotbalová utkání jsou pro
naši obec hlavní sportovní událostí, navštěvovanou
v hojném počtu diváky. Ovšem i v zimě probíhají různá
sportovní utkání a podniky, kterých se účastní i sportovci
z Košetic. V krátkosti bych Vás chtěl informovat
o některých z nich. V prosinci se zúčastnilo družstvo
nohejbalistů turnaje v Hořepníku a obsadilo v konkurenci
dvanácti týmů solidní 6. příčku. Další akcí, kde se naši
sportovci zviditelnili, byl turnaj ve čtyřhře stolních tenistů
v Onšově. Tento turnaj vyhrála košetická dvojice Karel
Čmucha a Ing. Karel Čermák, turnaje se zúčastnili ještě
další dva košetické páry, bohužel však nedosáhly většího
úspěchu. Můžeme si též všimnout, že fotbalisté zahájili
zimní přípravu. Účastní se zimního fotbalového turnaje
v Pelhřimově. Po třech odehraných kolech mají na svém
kontě plný počet bodů a cenné skalpy Nového Rychnova
(3:2), Pelhřimova „B“ (3:2) a Černovic (2:0). Doufejme, že
nám budou i v jarní části mistrovské sezony předvádět
kvalitní výkony.
V letošním roce také bude pořádat místní sbor
dobrovolných hasičů okrskovou soutěž. Bude se konat
4.6. 2011 na volném prostranství vedle fotbalového
hřiště. Soutěžit budou děti, ženy a muži ve štafetách a
požárním útoku, navíc proběhne pohárová soutěž
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v disciplíně 100 metrů s překážkami. Po skončení soutěže
se bude konat zábava pod širým nebem, na které zahraje
místní rocková skupina Katr.
Závěrem tohoto článku bych chtěl všechny
sportovce a sportovní nadšence poprosit, aby se svými
výkony a výkony svých blízkých pochlubili ostatním
občanům. Nemám informace o všech sportovních
kláních, kterých se naši občané účastní. Zejména se jedná
o akce místního střeleckého oddílu, ale i o výkony
jednotlivců, ať už samostatně, nebo v dresech jiných
týmů. Budu moc rád předávat do Košetického zpravodaje
informace poskytnuté na e-mailovou adresu:
holenda.petr@seznam.cz . Zároveň se tímto omlouvám
všem, které jsem ve svém skromném výčtu sportovních
událostí opomněl, a budu věřit, že do příštího vydání
zpravodaje již budu moci použít Vámi poskytnuté
informace.
Petr Holenda
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TABULKA ZIMNÍHO TURNAJE V PELHŘIMOVĚ
Třešť
3
3 0 0
5:0
Košetice
3
3 0 0
8:4
Pelhřimov B
3
2 0 1
7:4
Černovice
3
0 1 2
0:4
Horní Cerekev
3
0 1 2
0:5
Nový Rychnov
3
0 0 3
3:6
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Anketa II.
Souhlasíte s úpravou vnitřní části hřbitovní zdi a rekonstrukcí kříže na hřbitově?
Obec Košetice připravuje opravu vnitřku hřbitovní zdi, včetně opravy kříže v centrální části košetického hřbitova. Mělo by
dojít k otlučení omítky na zdi, fixaci, případně doplnění chybějících kamenů a následnému vyspárování zdi. Podstavec kříže
by měl být očištěn a kříž vyzlacen. Žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného anketního lístku a jeho vrácení na OÚ Košetice
(stačí vhodit do poštovní schránky na OÚ).

Souhlasím a podporuji opravu na hřbitově
Nesouhlasím s opravou hřbitovní zdi
Je mi to jedno

SDH Košetice
V zimním období dobrovolní hasiči, kromě nutné
zásahové činnosti, spíše bilancují a plánují do dalších
měsíců. Dne 11. 12. 2010 se v hasičské zbrojnici
v Košeticích konala již tradiční výroční schůze. Na schůzi
byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření SDH, pan
Bloudek a pan Sovka nás seznámili s novinkami z našeho
okrsku a okresu. Členové byli informováni o probíhající
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dalším významným
bodem programu bylo předání ocenění některým členům
SDH. Po oficiální části programu se rozproudila zábava
doprovázená hudbou skupiny „Onšovanka“ až do ranních
hodin.
Již tradiční příjemnou událostí je hasičský ples,
konaný v sále Agropodniku Košetice 21. 1. 2011. Díky
termínové kolizi s mnoha dalšími kulturními akcemi v okolí
dorazilo na ples méně lidí než v posledních letech, ale i tak
jistě zábava nijak nevázla. Hasiči připravili bohatou
tombolu a k poslechu zahrála kapela „Karel a my“.
Na závěr ještě ze zásahové činnosti jednotky JPO
3 Košetice: V měsíci lednu se uskutečnily již 2 výjezdy
k mimořádným událostem. Prvním výjezdem byla dne
11.1.2011 technická pomoc odstranění nebezpečného
stromu na pozemní komunikaci mezi obcí Arneštovice a
rozcestím Jiřičky. Druhým výjezdem byla též technická
pomoc dne 14. 1.2011 čerpání vody ze zatopeného

sklepa v Košeticích čp. 95. V měsíci lednu a únoru
proběhne pravidelná cyklická odborná příprava velitelů a
strojníků na stanici HZS Pelhřimov.
Petr Holenda a Vladislav Jaroš

Statistika

Stav obyvatel k 1.1.2011

725

stav obyvatel k 1.1.2010
narozených v roce 2010
přistěhovaných v roce 2010
odstěhovaných v roce 2010
zemřelých v roce 2009
stav k 1.1.2011
z toho: Košetice
Nová Ves

723
8
18
18
6
725
715
10
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