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Poselství Velikonoc...
S přicházejícím jarem se blíží také Velikonoce.
Z křesťanského hlediska
hovoříme o
nejvýznamnějším svátku roku, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu došlo podle
křesťanské víry třetího dne po jeho ukřižování.
Kristovo ukřižování je datováno kolem roku 30 či
33 blízko svátku pesasch, ten je památkou
vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.
Velikonoce jsou pohyblivým
svátkem: připadají na první
neděli po prvním jarním
úplňku, tedy na měsíc březen
nebo duben. Slovanský název
Velikonoce se vztahuje k
pojmu velká noc, kdy byl Ježíš vzkříšen.
Podívejme se na datum Velikonoc
v současném kalendáři:
Velikonoce 2012: sobota 7.4. pondělí 9.4.
Velikonoce 2013: sobota 30.3. pondělí 1.4.
Velikonoce 2014: sobota 19.4. pondělí 21.4.
Velikonoce 2015: sobota 4.4. pondělí 6.4.
O předpokládaném datu Ježíšovy smrti a
vzkříšení existují jisté dohady. Isaac Newton
vypočítal, že k Ježíšově smrti mohlo dojít 7.4. 30,
3.4. 33 nebo 23.4. 34. Gerhard Trol myslí, že tímto
datem byl 7.duben 30, a další vědci, kteří vzali v
úvahu zatmění Měsíce v úplňku v podvečer
3.dubna 33,hovoří právě o tomto datu. Tento údaj
se shoduje i s evangelii a je nejpravděpodobnějším
datem ukřižování Krista.

Příběh ukřižování Krista shrnuje
14 zastavení Křížové cesty:
zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
zastavení - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši
nést kříž
zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
zastavení - Tělo Páně Ježíše uloženo do hrobu.
Těchto čtrnáct krátkých hesel, která jsou často
zobrazována na čtrnácti obrazech, shrnuje jímavý
příběh člověka přesvědčeného o obecné pravdě
lásky k bližnímu a o nutnosti vykoupení hříchů i za
cenu své vlastní oběti. Můžeme si uvědomit bolest
a utrpení člověka, fyzické týrání i duševní strádání,
zklamání z lidského rodu. Strádání, které byl
ochoten nést za ostatní, ba dokonce i za své
nepřátele. Tento obecný pohled je možná trochu
odtažitý, ale každý z nás může být navštíven
problémy a těžkostmi, tím pomyslným křížem. A
jen málokdy se najde onen Šimon Kyrenský, který
pomůže kříž pozdvihnout a nést.
Velikonoce jsou svátkem naděje. Naděje, že
po všem zlém, po všem těžkém, po všem, co
vypadá jako konečné a neměnné, přijde znovu
dobro, život, láska a štěstí. Naděje, že smrt není
koncem, ale počátkem.

Poselství Velikonoc...
Připomeňme si ještě velikonoční symboly:
Beránek = Izrael jako Boží stádo , které vede
Hospodin. V křesťanství je symbolem Ježíše
Krista.
Kříž = nejdůležitější křesťanský symbol, Ježíš
byl ukřižován
Velikonoční oheň = symbolizuje vítězství
Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto
ohně se zapaluje velikonoční svíce / paškál/.
Vajíčko = symbol nového života
České velikonoční tradice obecně známe,
podívejme se tedy k sousedům, a to i k těm
vzdálenějším. V USA jsou Velikonoce především
svátkem náboženským, lidé navštěvují kostely,
zdobí velikonoční vajíčka, která pak v neděli ráno
hledají doma i v zahradách . Tato vajíčka přinesl
totiž v noci velikonoční zajíček a schoval je . Proč
zajíček tohle dělá, je vysvětlováno jen málokdy.
Velmi zajímavá a možná následováníhodná je
tradice v Anglii. Ženy tam o Velikonocích přivazují
muže k židlím a za propuštění požadují peníze.

V Norsku lidé o Velikonocích hodně lyžují, malují
vajíčka a řeší vraždy. V televizi vysílají detektivní
příběhy, které jsou i v tisku,vydávají se detektivní
knihy, krvavé příběhy najdete dokonce i na obalech od
mléka.
Na Ukrajině se zase peče speciální velikonoční
chléb - pascha. Je různě veliký a pro každého člena
rodiny. Jeden veliký se peče pro celou rodinu. Zdobí se
různými ornamenty z téhož těsta. Pascha se peče v
keramických formách, různě širokých hrncích, které se
sázejí do pece na Velký pátek.
Milí spoluobčané, přeji
Vám spolu se zastupitelstvem
obce krásné, veselé, šťastné a
požehnané Velikonoce,
hodně zdraví,
veselosti
a pohody.
PaedDr. Jana Pilná

DIVADLO
V sobotu 24.3.2012 se koná divadelní představení ochotnického divadelního
spolku Želiváci. Nadšení herci si pro vás připravili detektivní komedii

Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant
Zveme všechny do sálu v restauraci Kozlův dvůr. Začátek v 19:30h.
O zábavu jistě nebude nouze.
Vstupné je dobrovolné.

Kontejner na velkoobjemový odpad
Obec Košetice opět objednala kontejner na velkoobjemový odpad na jaro 2012. Bude přistaven u
prodejny Jednota od 13.4.2012 do 22.4.2012. V letošním roce bude objednán ještě jednou, a to na
podzim 2012. Připomínáme, že do kontejneru nepatří žádný nebezpečný odpad, pneumatiky, železný
šrot, elektro šrot, odděleně separový odpad, jako je papír, plast, sklo a ani biologický odpad.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Košetice zve všechny občany na
veřejnou schůzi,
která se bude konat 3.4. 2012 od 19h
v zasedací místnosti OÚ Košetice.
Hlavním tématem bude rozpočet obce Košetice na rok 2012
a investiční záměry v letošním roce.

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet

Rozpočet

roku

roku

N á z e v

N á z e v
2012

2012

v tis. Kč

v tis. Kč

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

Výdaje
1 100,00
50,00

Lesní hospodářství
Silnice

- právnických osob
- práv. osob - obec

1 000,00
10,00

Ostatní záležitosti poz.
kom.
Dopravní obslužnost

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF

2 400,00
2,00

Pitná voda, odpadní voda
Čistička odpadních vod

Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl.
za
užívání
veřejného
prostranství
Správní a soudní poplatky

360,00
18,50
5,00
10,00

Daň z nemovitostí

700,00

Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční přijaté dotace od
obcí
Pronájem polí

Právní subjekt - ZŠ
Místní knihovna
Ostatní záležitosti
kultury
Rozhlas

10,5
659,00
63,00
18,50
0,00
50,00
1 650,00
96,00
29,00
635,05
59,00

558,30

Dárkové bal., SPOZ
Hřiště, přísp. obč.
sdružením

593,40
16,05

Zájmové spolky
Zdravotnické zařízení

52,00
3,70

78,80

Voda
Nájem – O2

30,24
66,00

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

80,00
200,00

Místní knihovna
Tělovýchova

1,70
12,00

Pohřebnictví
Komunální služby

134,50
660,80

Ambulantní péče j.n.

13,86

510,40

Bytové hospodářství

136,39

Sběr a svoz kom. odpadu
Péče o vzhled obce a
veř. zeleň

Pohřebnictví
Internet

6,30
410,00

Pečovatelská služba
Požární ochrana

20,00
286,50

Pronájem nebyt. prostor
Prodej parcel a ost. příjmy

21,60
250,00

Všeobecná veřejná
správa a služby
Zastupitelské orgány

1235,30
650,00

Ost. drobné příjmy
Obecné příjmy z finančních
operací

42,00
3,50

Bankovní poplatky

19,00

Platby daní a poplatků

10,00
38,00

Úhrn příjmů

7816,95

Pojistné

Splátky úvěrů

-412,90

Úhrn výdajů

Příjmy celkem

7404,05

155,00

7404,05

Masopustní průvod
11. února 2012 se uskutečnil průvod masek naší obcí a zúčastněné masky by chtěly tímto
způsobem poděkovat všem občanům, kteří i přes velký mráz s námi dodrželi tradici, připravili nám
pohoštění a někteří šli s námi i v průvodu.
DĚKUJEME !!!!

dětský karneval

ČSŽ Jezinky srdečně zve všechny malé i velké na dětský
karneval, který se uskuteční 18. 3. 2012 od 14h
v sále Agropodniku Košetice.
K tanci a křepčení masek hraje skupina Akord. Pro děti jsou
připraveny soutěže a také PŘEKVAPENÍ. Neváhejte, nezapomeňte
a přijďte všichni. Maminky a tatínky klidně vezměte s sebou.
JEZINKY

Vánoční soutěž
Vážení a milí účastníci vánočních soutěží,
dovolte mi, abych hned na začátku tohoto článku
vyjádřila opravdové nadšení nad Vaší tvořivostí. Je
opravdu povzbudivé číst tak zdařilé práce bez ohledu
na to, zda jde o poezii nebo prózu. Vybrat vítěze bylo
velmi obtížné a byla to kolektivní práce. Zdá se nám
však, že by byla velká škoda nechat vaše dílka
zapadnout, a proto chceme vydat všechny práce letos v
předvánočním čase jako Zpravodaj speciál. O termínu
jeho vydání budete na podzim včas informováni, a
bude-li kdokoli chtít, může přispět svou troškou do
mlýna . To se samozřejmě týká i dospělých. Můžeme
vytvořit malé fórum názorů a postřehů každého z nás.
V tomto speciálu bychom uveřejnili i krásná přáníčka,
která jste doručili na Obecní úřad v Košeticích, v
našem čísle, které právě vychází, uveřejníme alespoň
vítězné práce.
V literární soutěži zvítězili v kategorii do 12 let:
Pavlína Mezerová, Karolína Strnadová, Barbora
Strakayová a Daniel Koucký s básní Vánoce.
Všichni jsou žáky 5. třídy.

V kategorii do 15 let se na prvním místě umístil Pavel
Žilka z 9. třídy s básní O zimě.

Ve výtvarné soutěži se objevilo velké množství
dojemných, laskavých i veselých obrázků. Nyní jsou k
nahlédnutí na webových stránkách naší obce. Myslím,
že je nepodstatné, kde malí i velcí výtvarníci vzali vzor
pro svou tvorbu, podstatné je, že vzali do ruky pastelky
nebo vodové barvy, sedli si k papíru a vytvořili krásné
dílko. Všechny práce by zasloužily ocenit. Ale vítěz
může být jen jeden.
V kategorii do 12 let zvítězila
Magdaléna Hrabánková 10let
V kategorii do 15 let se výherkyní stala Adéla
Nováková, 13 let.
V kategorii dospělých skončila na prvním místě paní
Lenka Pinkasová.

Adéla Nováková, 13 let

Vánoční soutěž
Milí tvůrci, vy, kteří jste nevyhráli, nebuďte smutní.
Všechny práce jsou okouzlující a všichni, kdo je vidí a
čtou, si váží Vaší ochoty vytvořit literární nebo
umělecké dílo. Všem opravdu srdečně děkujeme a
doufáme, že při první příští příležitosti se hned zapojíte
do práce.Anejen vy.

Magdaléna Hrabánková, 10 let
Lenka Pinkasová, kategorie dospělí

Poděkování

STŘELECKÁ SOUTĚŽ

Na bílou sobotu 7.4. 2012 se jako již každý rok uskuteční střelecká soutěž ve
střelbě ze vzduchovky na pevný i pohyblivý cíl nazvaná

„O velikonočního zajíce“.
Do tělocvičny ZŠ Košetice jsou zváni všichni, bez rozdílu, zda-li kdy
vzduchovku drželi či nedrželi v ruce. Dopoledne si můžou zastřílet děti ve 3
kategoriích - do 10 let, děti do 16 let pak budou rozděleni na hochy a dívky.
Odpoledne přijdou na řadu dospělí, kteří budou rozděleni na muže a ženy.
Vkladem do soutěže je jakákoliv cena vážící se k Velikonocům. V letošním roce
možná budeme mít i exhibiční vystoupení reprezentantů ČR, které bude možná pro některé soutěžící
inspirací do budoucna. Ovšem nebojte se, reprezentanti budou soutěžit v samostatné kategorii. Proto
zveme k velké účasti nejen ty, kteří si chtějí zasoutěžit, ale i ostatní, kteří mohou jen přihlížet. Vstup je
zdarma. Zanechte doma uklízení a práci a přijďte se pobavit.

Pozvánka do Horáckého divadla v Jihlavě...
Opět zveme všechny zájemce o divadelní scénu do Horáckého divadla v Jihlavě. V letošní divadelní sezóně
2012-2013 pro nás jsou připravena tato představení:
Naši Furianti, Ladislav Stroupežnický - jistě nemusíme nikomu představovat, jedná se o hru, která mistrně
popisuje lidské vlastnosti a vztahy na vesnici.
Přelet nad kukaččním hnízdem, Ken Kesey, Dale Wasserman - opět představení, které je velice dobře
známo. Román z prostředí psychiatrické léčebny byl předlohou slavného Formanova stejnojmenného filmu
oceněného 5 Oscary.
Jo, Vánoce, Alan Ayckbourn - ve hře sledujeme osud tří manželských párů o třech po sobě jdoucích
vánočních svátcích, kdy se tyto páry scházejí střídavě u každého z nich. Hra má kromě vynikajících komických
situací i hlubší smysl, neboť život postav se řídí rčením - „jednou jsi dole, jednou nahoře“.
Marie Stuartovna, Friedrich Schiller - hra popisuje život Marie Stuartovny,
skotské a francouzské královny, a její nepřítelkyněAlžběty I., královnyAnglie.
Muž z La Manchy, Dale Wasserman, Mitch Leigh - Cervantes je zatčen a
uvězněn vojáky španělské inkvizice. Ve vězení uspořádá divadelní představení o
idealistickém rytíři donu Quichotovi a jeho sluhovi Sancho Panzovi. O tom, jak to celé
dopadne, se dozvíte na představení.
Bez roucha, Michael Frayn - za poněkud dvousmyslným názvem se neskrývá
žádná erotika, nýbrž originální komedie světoznámého dramatika z divadelního
zákulisí.

Horácké divadlo vypravuje na každé představení autobus, který zájemce odveze a opět
přiveze z každého představení zpět do obce. Cena za předplatné šesti výše uvedených her a
jízdné autobusem nepřesáhne 1000,- Kč. Důchodci, studenti a ZTP mají slevu. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ Košetice.

SDH

Košetice - zpráva o činnosti

Hasičský sport
Zimní období je u hasičů obdobím relativního klidu, alespoň co se týká sportovní činnosti, spíše se vylepšuje
technika, aby byla družstva konkurenceschopná. Bohužel situace v požárním sportu je dnes nastavena tak, že
bez investice v řádu stovek tisíců korun není možné být rovnocenným soupeřem elitních týmů z našeho okresu.
Cílem pro naše soutěžní družstva tak zůstává vylepšování vlastních nejlepších časů v požárním útoku. Na
okrskové soutěži, která se koná letos v Onšově a je pro naše hasiče jakýmsi vrcholem sezony, pak pomýšlíme na
umístění na stupních vítězů, což by byl velký úspěch.
Ostatní činnost
V roce 2011 zasahovala jednotka JPO 3 Košetice celkem u 33 mimořádných událostí.
Jednalo se o 5 požárů, 1 dopravní nehodu, 1 taktické cvičení a o 26 technických pomocí.
V letošním roce jsme zasahovali u 3 mimořádných událostí, vždy se jednalo o požár. Prvním výjezdem byl
požár dílny ve sklepení rodinného domu v Hořepníku dne 11. 1., druhým výjezdem byl požár bytového domu ve
Vyklanticích a třetím výjezdem byl požár rodinného domu čp. 140 v Košeticích. U tohoto výjezdu však šlo o
technickou závadu na topidle, kterou se podařilo včas odstranit, a nedošlo k žádné škodě na majetku.
V letošním roce absolvovali strojníci a velitelé cyklickou odbornou přípravu na stanici HZS v Pelhřimově,
strojníci: 9. 3., velitelé: 15.-16. 3. Velikým kladem se staly tzv. „strojní dny“, kdy se vždy první sobotu v měsíci
scházejí členové jednotky v hasičské zbrojnici a provádějí údržbu techniky a výstroje.
Pro naše hasiče jsme pořídili 10 ks ochranných nehořlavých kukel a čtyřdílný hliníkový žebřík. Tento žebřík
nahradil již nevyhovující žebřík dřevěný, který jsme při výjezdech používali dosud. Pořízení těchto věcí jsme
bohužel nestihli zrealizovat v roce 2011, proto se nákup přenesl do letošního roku.
V roce 2012 plánujeme nákup dalších ochranných pomůcek pro hasiče. Jde o zásahové oděvy, přilby a
opasky. Samozřejmě i SDH se z vlastních prostředků podílí na vybavení jednotky: jde např. o speciální
vyprošťovací sekeru Paratech Hooligan, zásahové rukavice, zásahovou obuv, drobné opravy techniky a výstroje.
V roce 2012 nás čeká též mnoho společenských a kulturních akcí. Samozřejmostí je tradiční pálení
čarodějnic, dále pak Pyžamová párty v restauraci Kozlův dvůr s kapelou KATR dne 26. 5., Den otevřených dveří
hasičské zbrojnice, který plánujeme při příležitosti oslav košetické pouti, a v neposední řadě akce FEUERSHOWšestý ročník.
Akce Feuershow proběhne v sobotu 21. 7. 2012 v areálu výstaviště Agropodniku Košetice. V současné době
již probíhají přípravy, můžete se těšit na spoustu zajímavé techniky nejen hasičské, ale i policejní, záchranné
slu ž by nebo armádní. Ve š keré informace o akci naleznete na stránkách SDH Ko š etice:
www.sdhkosetice.estranky.cz
V. Jaroš
P. Holenda

Sportovci v přípravě na jaro
Místní fotbalové týmy se pilně připravují na nadcházející jarní sezonu, která začíná
již na přelomu března a dubna. „A“ tým zahajuje svou soutěž již 24. 3. na hřišti v
Kamenici nad Lipou, o týden později se představí v prvním domácím utkání proti týmu
z Kožlí. V rámci přípravy se kromě pravidelných tréninků v tělocvičně a v okolí Košetic
představili fotbalisté na zimním turnaji „Pohár Autocentrum BUPI“ na umělé trávě ve
Vlašimi. Vedlo se jim střídavě, často v sestavě chyběly tradiční opory, a tak v celkovém
součtu obsadili konečné 4. místo.
Někteří členové košetického béčka absolvovali v zimě přípravu s prvním týmem, a
to včetně zápasů ve Vlašimi. „B“ tým měl
Výsledky Košetic v
odehrát i svůj přípravný zápas, který však
byl kvůli nezpůsobilému terénu nakonec zrušen. První zápas nové
Poháru Autocentrum BUPI
sezony se odehraje 7. 4. na hřišti ve Velké Chyšce, týden nato bude Košetice : Ostředek
6:3
následovat domácí utkání proti Čejovu.
1:1
Doufejme, že oba týmy budou v jarní části sezony předvádět Košetice : Ledeč nad Sázavou
2:6
Košetice : Kondrac
atraktivní hru podpořenou kvalitními výsledky.
P. Holenda
2:1
Košetice : Chotýšany
Košetice : Trhový Štěpánov
1:2

výročí košetické školy
Vážení spoluobčané,
v roce 2013 uplyne 100 let od postavení a otevření nejstarší budovy košetické školy. Oslavy tohoto
výročí budou spojeny se setkáním rodáků.
U příležitosti obou akcí připravujeme publikaci o vývoji školství v Košeticích a sborník Košetice ve
fotografii, v němž chceme uvést i některé fotografie a pohlednice, které jste mi zapůjčili, když jsem v roce
2002 připravovala sborník k 650. výročí založení obce.
Chtěla bych vás požádat, pokud máte doma nějaký obrazový
materiál z dění ve škole či v obci ( pohlednice, fotografie…), který byste
byli ochotni zapůjčit k oskenování a ke zveřejnění ve výše uvedených
publikacích, abyste se ozvali osobně či telefonicky do školy (tel.
565498183) či na obec (tel. 565498117, 565498119).
Za vstřícnost a ochotu děkuje Mgr. Jana Radilová

soutěž O nejoriginálnější velikonoční kraslice
Základní škola pořádá soutěž pro žáky, rodiče a veřejnost. Vaším úkolem
bude vytvořit originální kraslici a do 2.4. ji přinést do základní školy nebo na
obecní úřad. Na velikosti, barvě a materiálu nezáleží, vaší fantazii se meze
nekladou.
Od 3.4. do 6.4. bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu výstava,
kde si budete moci všechny kraslice prohlédnout. V každé kategorii budou
odměněni 3 výrobci nejoriginálnějších kraslic.
Kategorie:
1.
Žáci ZŠ Košetice
2.
Rodiče a děti z MŠ
3.
Veřejnost

STATISTIKA
Stav obyvatel k 1.1. 2012
Dle evidence OÚ Košetice k 1.1. 2012
narozených v r. 2011
přistěhovalých
odstěhovalých
zemřelých

725
8
39
55
5

Celkem k 1.1.2012
z toho
Košetice

712
701

Nová Ves
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ZIMA

2011-2012

Zatím můžeme hodnotit zimu z užšího pohledu, takzvanou meteorologickou zimou, kterou se na rozdíl od
té astronomické rozumí období prosinec-únor. Letošní zima byla jako celek teplotně lehce nadnormální, což možná
bude vzhledem k únorovým třeskutým mrazům pro někoho překvapením. Průměrná teplota období prosinec 2011
- únor 2012 (-0,2°C) byla o 0,8°C vyšší než dlouhodobý normál. Detailní pohled na průběh zimy nám ukáže, že ji
lze rozdělit na dvě naprosto odlišná období: výrazně teplé (prosinec plus první dvě lednové dekády) a velmi
chladné (konec ledna a únor). Prosinec s průměrnou teplotou (2,2°C) byl nejteplejší od roku 1985 a v průběhu ledna
se zdálo, že letošní zima aspiruje na titul nejteplejší v historii. I přes výrazné ochlazení na konci ledna byl měsíc
jako celek s průměrem (2,5°C) druhým nejteplejším lednem v celé historii meteorologických měření na observatoři
Košetice. Tepleji bylo pouze v roce 2007 (3,0°C). Příčinou neobvykle teplého průběhu zimy bylo výrazně
převažující západní oceánské proudění, přinášející do střední Evropy teplý a vlhký vzduch. Naopak jsme v prosinci
ani lednu téměř nezaregistrovali typickou zimní anticyklonální situaci (tlaková výše nad východní Evropou). Ta se
vytvořila až koncem ledna a byla neobvykle mohutná. Kolem ní do střední Evropy proudil prochlazený arktický
vzduch od severovýchodu, který byl příčinou jedné z nechladnějších epizod posledních let. V období od 25. ledna
až do 14. února nevystoupila teplota vzduchu ani na okamžik nad bod mrazu a od 1. do 7. února se dokonce trvale
držela pod (-10°C). V první únorové dekádě jsme zaznamenali 7 tzv. arktických dnů (denní maximum nižší než 10°C). Podobná situace nastala na Observatoři Košetice pouze na přelomu let 1996-1997. V první polovině února
jsme naměřili hned několik absolutních teplotních rekordů pro jednotlivé dny. Vůbec nejníže klesla rtuť teploměru
12. února ráno, kdy jsme naměřili (-22,7°C). Únor jako celek byl s průměrnou teplotou (-5,3°C) pátým
nejchladnějším za poslední půlstoletí.
Srážkově byla letošní zima lehce nadnormální; v prosinci a únoru bylo poměrně sucho, naopak v lednu napadlo
vůbec nejvíce srážek v historii (92 mm). Zima byla zatím poměrně chudá na sněhové srážky, napadlo celkem 61cm
nového sněhu.
RNDr. Milan Váňa, Ph.D.

INZERCE
PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ
Hledáme brigádniky na dohodu o pracovní činnosti - administrativa pro přípravu analýz, sběr dat.
Požadujeme: SŠ, čistý RT, spolehlivost.
Odměna: 250,-/hod.
Kontakt:
Ing. Ivan Gášpar
Tel. 605 884 694
e-mail: ivan.gaspar@ovbmail.cz
www.ovb.cz
Po zapracování možnost trvalého pracovního místa.
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