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Vše dobré, co přijde
Soustavně panuje blbá nálada. Otravují nás samé špatné a ještě špatnější zprávy, které slibují ještě horší
a chudší časy. Už jsme tak rozmrzelí, že nepouštíme v televizi zprávy a na politická prohlášení jsme
tak alergičtí, že při sebemenším kontaktu s nimi nám stoupá krevní tlak .
Je tak těžké odolávat všem těmto negativním nástrahám, které bezohledně opotřebovávají naši
psychiku, naši duši. A přece všichni nějaký drobeček optimismu potřebujeme, protože jinak bychom
úplně ztratili chuť do další práce, do dalšího života. Kdepak ten optimismus vzít? Znova zvolený
americký president B. Obama po svém zvolení řekl: „ To lepší teprve přijde.“ Sám jistě dobře ví, že to
nebude tak lehké, ale ví také, že lidé potřebují právě tohle slyšet.
Obávám se, že nám v naší milé zemi se takových prohlášení nedostane, a tak si ten čarovný pozitivní
pohled na svět musíme vytvořit sami. Čas Vánoc je docela dobrá možnost, jak se trochu odpoutat od
starostí všedního dne. Možná nebude pod stromečky mnoho dárků, nebude ani tolik všelijakých
pochoutek, zase budeme šturmovat na poslední chvíli, ale nejdůležitější jsme přece my, ti , kteří se
chceme alespoň na chvíli zastavit, zamyslet se, jak ten zatrápený rok zase utekl jako voda, jak jsme se
nepotkali s těmi, se kterými jsme chtěli, a jak jsme se s některými blízkými, přáteli a známými
rozloučili napořád. Ale také si uvědomíme, že jsme letos něco pořádného udělali, s někým zajímavým
jsme se poznali, přibyly nám děti nebo dokonce vnoučátka, dařilo se nám v práci , uzavřeli jsme krásná
přátelství a poznali jiné kraje. Anebo jsme jen viděli kytice rozkvetlých třešní, našli plné koše hub a
dívali se, jak zlátnou bukové háje. Jak se uvazují první pavučiny babího léta mezi stébly trávy, kouří se
z rybníků, utichá ptačí zpěv , příroda šedne a v bahnitých dnech se brodí rybáři a zatahují sítě. Ai když
si to nechceme přiznat a všichni říkají : „ Jen ať tam ještě je“, stejně si v duchu přejeme , aby na Štědrý
den alespoň malinko nasněžilo a udělalo se svátečno, bíle a krásně. Každému se stejně vybaví ty
otřepané , a přece dojemné obrázky pana Lady a s trochou českého švejkovství i písnička Ladovská
zima , pan Nohavica nás tak dobře zná. Jeden známý mi vyprávěl o rodinné tradici, kterou dodržují
každý rok. Na Štědrý den vezmou koše, do nich dají mrkev, řepu, semena, ořechy, zkrátka všechno, co
mohou v přírodě nabídnout jejím obyvatelům, a celá rodina se vydá do lesa, aby nadělila zvířatům.
Nemají drahý vůz, nemají ani horentní příjmy, ale umějí být šťastní. Váží si Vánoc, doby, kterou
prožívají společně, intenzivně , jsou spokojeni a jsou spolu.
Loni jsem vám radila, abyste si každý den odpoledne dali koláček a teplé mléko, oddechli si a hlavně ,
abyste vždy drželi někoho za ruku. Doufám, že jste to učinili /alespoň občas/ a doufám také, že budete
stejně pokračovat. Pro letošek přidávám další možnost, jak se mít lépe/ alespoň v duši - a to není
málo/ . Užívejte svátečního času, užívejte si se svými nejbližšími a přáteli krásných chvil, buďte hodně
zdraví a čerpejte optimismus z každé sebemenší dobré myšlenky a dobrého skutku . A hlavně, řekněte
si, kdykoli to jen bude možné: ,,TO LEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE!!!”
Jana Pilná

Vánoční blahopřání

Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
přiblížil se vánoční čas a s ním i doba mnoha rozličných přání. Každý z nás si své touhy, přání, své
představy a naděje nosí v sobě. Málokdy se o ně podělíme, spíše tiše doufáme v jejich splnění. Myslíme, že
když druhým přejeme něco dobrého, je větší naděje, že se jim přání splní. Dovolte nám proto opravdu
upřímně popřát vám šťastné, spokojené a požehnané Vánoce, v novém roce hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, více klidu a jistoty, úspěchů v práci i v rodinném životě, zkrátka přejeme vám lepší rok než
byl ten končící. Ai když se nesplní vše, na co myslíte, radujte se i z maličkostí.
Vše nejlepší v novém roce a hlavně dostatek optimismu vám všem přejí zastupitelé obce.
Staročeský jarmark

Milé děti, milí dospěláci, vážení spoluobčané, nedá se nic dělat, letošní rok už zase téměř
uběhl a je to stále rychlejší běh. Zase se blížíAdvent a s ním rozzářené svíčky stromků.
1.12. 2012 od 15h se bude opět konat staročeský jarmark u košetického kostela. Budete si
moci koupit adventní věnečky, svíčky, také grog i občerstvení .
Vánoční nálada bude zcela zdarma.
V 16h zazpívají naše školou povinné děti pod vedením paní učitelky Jarošové. Určitě si s nimi
rádi zanotujete některou z vánočních koled.
V 17h bude v parčíku u pomníku padlých rozsvícen letošní vánoční strom.
V 17:15h přijde to správné vyvrcholení pro všechny děti: přijde Mikuláš s čerty, aby
odměnili všechny hodné děti.Ato jsou vlastně úplně všechny.
Český svaz chovatelů základní organizace Košetice

Přichází konec roku 2012 a pro nás organizované chovatele to znamená vyhodnocení
chovatelské sezony.
Košetická základní organizace má 22 členů, převážně starších. Přesto se nám v posledních
dvou letech podařilo ve spolupráci ze základní školou a jejím ředitelem získat čtyři mladé
chovatele. Mladí chovatelé s podporou nás starších a rodičů se již v roce 2012 snažili odchovat
kvalitní zvířata, což se podařilo, a zároveň se účastnili místních výstav, okresních, krajských
klubových. Na těchto výstavách získali několik čestných cen a pohárů za celkové vítěze.
Starší členové získali v roce 2012 další čestné ceny. Poháry za vítěze, a to jak okresní, regionální ,
klubové a republikové!
V naší organizaci jsou zastoupeny tyto odbornosti: králíci, drůbež, holubi, exoti, terarijní
živočichové, akvaristé, splečenská plenema psů, ovce a kozy. V této době, kdy naše společnost
této chovatelské činnosti moc není nakloněná je slušné poděkovat Obecnímu úřadu Košetice,
který naší ZO ČSCH poskytl dvakrát finanční příspěvek. Doufáme, že i v roce 2013 na nás
nezapomene, neboť naši členové výbornými výsledky reprezentují také obec.
Pokud z občanů i z okolí má někdo zájem rozšířit naše řady, vždy
bude přivítán a poskytneme mu radu i pomoc. Je možné se podívat i
na naše internetové stránky, nebo se obrátit na předsedu a jednatele
ZO ČSCH.
Na konec našeho malého příspěvku do Košetického
zpravodaje přejeme všem příjemné prožití svátků vánoční a hodně
zdraví a úspěchů v roce 2013.
ZO ČSCH Košetice
předseda Josef Kratochvíl
jednatel Jaroslav Skolek

O stromech a lidech

Jistě si mnozí z vás všimli, že na různých místech obce byly vykáceny staré okrasné stromy u
silnic a místo nich byly vybrány nové stromky, které zaberou méně místa a nebudou příliš
znečišťovat své okolí velkým množstvím lupení.
V první etapě se vysazovaly švestky. Stromky byly umístěny za parkovištěm u nové mateřské
školy. Je to místo, kde ovocné stromy již byly, a pokračovali jsme tak v započaté tradici. Ženy
ze spolku Jezinky /svaz žen/, konkrétně paní Pinkasová, Mostová, Kosová, Beranová, Šedivá a
Štyxová vysázely 10 stromů.
Ve druhé etapě začala výsadba okrasných stromků - sakur v ulici 5. května. První sázení
proběhlo 13.11.2012 za pomoci chlapců 8. ročníku zdejší základní školy. Ruku k dílu přiložili
Jakub Sojka, David Budař, Pavel Kamarýt, Lukáš Čech, Petr Jonáš, Jan Hanousek, Patrik
Růžek a Vladimír Pánek. Chlapci pracovali pod dohledem pana Skolka a pana Šimůnka a za
asistence pana Kučírka. Na jaře následujícího roku bude sázení okrasných stromků pokračovat.
Bude osázena celá ulice 5. května.
Uvidíme, jak nové tvary stromků a barevnost listů přispějí ke zkrášlení naší hlavní ulice. Všem,
kteří pomáhali, upřímně děkujeme.

SOUTĚŽ
Vzhledem k tomu, že nevíme kdy a v jakém množství napadne sníh
vyhlašujeme soutěž nejen pro děti na téma „ Vyrob si svého sněhuláka“ ,
kterého můžete zhotovit bez omezení velikosti, tvaru, barev i materiálu.
Sněhuláci z trvanlivého materiálu budou vystaveny po vánočních svátcích
ve škole, kam také po Vánocích své výtvory přineste. Nejpovedenější
kousky nafotíme a fotografie vystavíme se jménem autora ve vývěsní
skříňce na Jednotě.
Veverka to nezapírá,
sladká jádra v zimě sbírá.
Kolik jich má, nepoví.
V zimě až sníh začne vát,
může si jich trochu dát,
kam, to Vám pak napoví.

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.

Doplňovačka nejen pro děti: Tajenka: Vánoce
1. Mik ulášův průvodce
2. 4 týdny do Vánoc je….
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3. V zimě padá … ………
4. Zdobíme vánoční ………
5. Ve vaně plave vánoční ………..
6.Princezna ze mlejna je ………..
7. Emanuel je ……..
8. Ke smaženému k apru patří bramborový ………
9. Prostor, ve kterém se narodil Ježíšek
10. 13.12. má svátek ……….
11. Svatý ………. přjíždí na bílém k oni
12. Materiál na výrobu vánočních ozdob
13. Pod stromečkem najdeme…………
14. Kopytnatec s dlouhýma ušima……
15. … …………………. pro š těstí
16. Na stromeček věšíime ……………..

A ještě jedno těžší diagonální Sudoku

1
3

7
7

7

8
6

4
8
4
2

6
2
5

7
3

4
8

1

1
1
9

2
6

Pranostiky...
13.12. Svatá Lucie nosí hřeby (mrzne)
21.12. Pravil svatý Toma všude dobře, nejlíp doma.
Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě
(před Velikonocemi) jistě nosit
Prosinec nalije a leden navěje.

Vánoční svátky, krásné a tajemné
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti jak stromeček, oči jak korálkycopak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

O psích naděleních
Češi jsou, obecně vzato, velkými milovníky psů. Mezi domácími mazlíčky najdeme zástupce
nejrůznějších hrdých psích ras a ještě k tomu další nepřeberné množství všelijakých
„obyčejných“ kříženců. Nedivím se, sama mám doma čtyřnohého rošťáka s poťouchlým
pohledem, opravdovou psí osobnost. Každý den mi zpříjemní odchod z domu a večer mne
přivítá neodolatelně a neopakovatelně. Je to venkovní pes, který má dostatečný prostor pro pohyb
a ostatní aktivity s tím spojené. Ale všichni psi vždy uvítají, když vezme páníček vodítko a jde se
na procházku. Nu a v tu chvíli nastávají komplikace. Naši psí kamarádi se nejen nemohou dočkat,
až si u každého sloupu, plotu či patníku přečtou ten svůj psí internet, ale oni touží ho i doplnit a
obohatit. To by ještě nebylo nejhorší, ale mnozí pejsci si také po cestě vyprázdní bříško a vykonají
osvobozující potřebu. A co teď! Reakce páníčků jsou nejrůznější. Ti ukáznění jsou již z domova
vybaveni potřebnými sáčky a kartonky, aby psí nadílku dokázali uklidit a vhodit do nejbližšího
odpadkového koše. Ale ne každý páníček to vidí takto. Mnozí se jen rozhlédnou, jestli nebyli
spatřeni ,a pospíchají s psíkem na napjatém vodítku, aby co nejdříve unikli pryč z místa činu. A
tak se stalo, že celá obec je vyšperkována psími bobíky, hromádkami, haldičkami a někdy i
kopci obdivuhodných velikostí. Ostatní občané, maminky s dětmi, maminky s kočárky, chodci se
pak cítí jako na slalomové dráze. A protože četnost hromádek je stále vyšší, chodit mezi nimi je
pořád obtížnější. Nelze se divit, že mnozí občané jsou nespokojeni a že si stěžují. Obecní úřad se
proto rozhodl napomoci čistotě obce. U odpadkových košů naleznou všichni majitelé pejsků
modré stojany s mikrotenovými sáčky, které mohou použít při úklidu . Je samozřejmé, že je
potřeba těchto sáčků využívat , ale nezneužívat. Doufáme, že se sáčky nezačnou povalovat po celé
obci, nebude je po ulicích prohánět vítr, ale že naopak poslouží dobré věci. Pes je opravdovým
přítelem člověka, je však také třeba, aby si přáteli plnými tolerance byli i lidé navzájem.
Děkujeme všem, kteří novou službu využijí pro zvýšení čistoty naší obce.
Jana Pilná
Setkání se seniory

Úcta ke starší generaci je vizitkou každé společnosti, která o sobě tvrdí, že je
vyspělá.
Milí starší spoluobčané, vážíme si vaší práce a vašich celoživotních zkušeností a
zveme vás na setkání seniorů dne 12.12. 2012 v hasičské zbrojnici v Košeticích.
Setkání začíná v 14,00 hodin. Přijďte se pobavit, občerstvit i přijmout drobné
dárky. Upřímně vás zveme a těšíme se na vás.

Vánoční koncert

Tradice, které dodržujeme při nejrůznějších příležitostech, jsou úžasným dokreslením
oněch krásných chvil. Vánoční koncerty k patří k tradicím Vánoc .
Dne 22.12. 2012 v 17,00 hodin se koná v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích vánoční
koncert, na kterém vystoupí dětští účinkující a hrát a zpívat vánoční písně a koledy budou
také učitelé ze ZUŠ ve Vlašimi .
Přijďte a poslyšte písně, které pocházejí z lidu nebo zlidověly, vstoupily lidem do srdcí.
Přerušte horečné přípravy na Vánoce, zastavte se v denním shonu - jen na chvíli - a
zaposlouchejte se do tónů, které pohladí vaši duši. Srdečně vás zveme.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
Usnesení z 19. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 5. 6. 2012
ZO schválilo:
žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro ZŠ Košetice na základě zákona 561/2004 Sb. Obecní
úřad se udělením výjimky ze zákona zavazuje, že kromě provozních výdajů uhradí i nadnormativní mzdové
výdaje potřebné k provozu školy,
žádost pana Z.B. o spoluúčasti na opravě chodníku u bytového domu č. p. 178. Obec zaplatí materiál
2
(cca 37 m dlažby, cca 25 m chodníkových obrubníků, materiál pod dlažbu)
žádost paní P.R. o přidání topného tělesa do obývacího pokoje pod malé okno v nájemním jimi
užívaném bytě v bytovém domě č. p. 200. Tím zastupitelé zrušili rozhodnutí z 8. jednání zastupitelstva obce
Košetice ze dne 25. 5. 2011, bod č. 26, týkající se stejné žádosti
2
2
žádost pana V.Ř. o koupi předzahrádky p. č. 757/54 o velikosti 74 m za cenu 60,- Kč za m
za dodavatele oprav komunikací v Nové Vsi a Krasolesí firmu Swietelsky stavební s.r.o., IČ: 48035599
2
2
schválili prodej parcely p.č. 761/27 k.ú. Košetice o velikosti 722 m panu S. za 250 Kč za m .
žádost pana M.S. o zřízení přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 762/10. Přípojka bude zřízena
pod kanalizačním roštem na odvod dešťové vody vybudovaným v ulici před tímto pozemkem. Kanalizační rošt
bude vybudován za spoluúčasti pana M. S. (vybudování základové desky, vyzdění opěrných zdí ze ztraceného
bednění, zalití betonem, napojení roštu do kanalizační šachty a vybudování kovového rámu pro vrchní dešťové
rošty) a obce Košetice (materiál a ostatní odborné práce řezání do asfaltu a položení nového asfaltu kolem
tohoto roštu).

ZO vzalo na vědomí:
informace o vypracování projektu na zavezení nádrže u hasičské zbrojnice a vytvoření kulturně
společenského zázemí pro občany (informace o výšce terénu, o hydrogeologických problémech v místě, o
možnostech vybavení, o rozpočtech na jednotlivé práce a možnosti čerpání dotací)
informace o novém rozpočtovém určení daní v příštích letech.
informace o chystaném vítání občánků
informace o chystané pouti Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, sportovní utkání, pouťová
zábava, soutěž ve střelbě, pouťová mše svatá
informace ze zápisu z jednání zástupců obcí a měst z povodí Želivky Čistá Želivka ze dne 26.4.2012
vědomí informace o vyhlášení výběrového řízení na zřízení a obnovu rozhlasu v obci dodavatelsky
informace o opravách vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v „uličkách“
informace o názvech ulic na ZTV. Bude řešeno na dalším jednání zastupitelstva obce
rozpočtové opatření č. 2

ZO zamítlo:
žádost paní S.B. a pana Z.B. o koupi části pozemku p. č. 171/2 k. ú. Košetice o velikosti cca 25 m2
přiléhající k pozemku st. p. č. 515 k. ú. Košetice. Dále schvalujíí pronájem tohoto pozemku za cenu 1,- Kč za
m2 za rok na 10 let
žádost paní I.T. a pana J.T. o koupi části pozemku p. č. 171/2 k. ú. Košetice o velikosti cca 350 m2. Dále
schvalují pronájem tohoto pozemku za cenu 1,- Kč za m2 za rok na 10 let
Usnesení z 20. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 24. 7. 2012

ZO schválilo:
prodej pozemku p.č. 2317/85 o výměře 69 m2 panu M. D. za cenu 60,- Kč za m2 za předzahrádku a 30,Kč za m2 za vjezdovou plochu,
prodej pozemku p.č. 2317/84 o výměře 57 m2 panu Bc. P. P. za cenu 60,- Kč za m2 za předzahrádku a
30,- Kč za m2 za vjezdovou plochu,
místní hřbitov v Košeticích jako kulturní dědictví venkova,
záměr opravy a obnovy místního hřbitova v Košeticích,
jména nově vytvořených ulic:
A)Sluneční = ulice začínající mezi parcelami p.č. 758/11 a 754/8 k.ú. Košetice, vedoucí vzhůru podél
parcel p.č. 761/24, 761/25, 761/26, 761/27 k.ú. Košetice. Ulice bude dále rovně pokračovat.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
b) Nad Rybníkem = ulice se napojuje na ulici Nad Kachlířkou pod parcelou p.č. 761/22 k.ú. Košetice a vede
podél parcel p.č. 754/8, 758/11, 758/8, 758/7 k.ú. Košetice. Kolem parcely p.č. 758/7 k.ú. Košetice se stáčí
nahoru doleva a pokračuje kolem parcel p.č. 758/6 a 761/28 k.ú. Košetice nahoru. Tato ulice se bude znova
zatáčet doleva a napojí se na ulici Nad Kachlířkou mezi parcelami p.č. 761/18 a 761/19 k.ú. Košetice.
c) Za Hřištěm = ulice se napojuje na ulici 5. května mezi parcelami p.č. 226/20 a st.p. 233 k.ú. Košetice a
povede rovně dozadu. Bude kopírovat parcelu č.p. 226/34 k.ú. Košetice
typ světel veřejného osvětlení do ulice „za Jednotou“. Jako dodavatele světel Hellux NMF 401 vybrali
firmu HELLUX ELEKTRA s.r.o.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě týkající se vedení NN v Nové Vsi s firmou E.ON,
žádost pana M.U. o zrušení předkupního práva na pozemek st. 526 a p.č. 761/21 k.ú. Košetice,
žádost pana Z.S. a paní ing. P.S. o zrušení předkupního práva na pozemek st. 512 a p.č. 761/20 k.ú.
Košetice,
žádost pana A. D. a paní A. P. o zrušení předkupního práva na pozemek st. 546 a p.č. 761/25 k.ú.
Košetice,
2
žádost pana ing. J. D. o odprodej pozemku p.č. 2238/4 k.ú. Košetice za cenu 60,- Kč za m za
2
předzahrádku a 30,- Kč za m za vjezdovou plochu.

ZO vzalo na vědomí:
informace týkající se podávání žádostí o dotaci na:
a) změnu využití pozemku hasičská nádrž (o dotaci bude požádáno zřejmě až v příštím roce),
b)úpravu hřbitova (o dotaci bude požádáno v nejbližším možném termínu),
c) opravu kostela (o dotaci bude žádat Římskokatolická farnost Košetice).
d) zateplení budovy ZŠ Košetice (žádost již podána byla),
informace týkající se fotografické soutěže „Po stopách košeticích cest a zákoutí“ a její podpory mezi
občany,
informace o stavu domu č.p. 50, o jednání s jeho majitelem, o jednání se stavebním odborem a o jednání
s katastrálním úřadem,
informace týkající se nákupu ideální poloviny pozemku p.č. 223 a st.p.č. 28 k.ú. Košetice od paní
Kamenické a dalšího postupu v jednání s dalšími majiteli,
rozpočtové opatření č. 3 a 4.

ZO zamítlo:
žádost paní M.J. o neprovedení výsadby stromů podél silnice před domem č.p. 108. Výsadba zeleně
bude probíhat podle plánu, který je schválený Policií ČR a Krajskou údržbou silnic a dálnic kraje Vysočina.
Usnesení z 21. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 11. 9. 2012
ZO schválilo:
způsob dalšího provozování společnosti Úpravny vody Želivka, a.s. a to způsobem samoprovozováním,
vyhlášení zadání územního plánu.
nové znění smlouvy o dílo s firmou ing. arch. Pavel Krolák - rozšíření o další služby týkající se
pasportizace, generalizace a digitalizace,
žádost paní Š.G. o výměnu části pozemku p.č. 2317/20 k.ú. Košetice za pozemek p.č. 2317/69 k.ú.
Košetice. Vyměňovaná část pozemku p.č. 2317/20 k.ú. Košetice je ohraničena pozemkem st.p. 58 a p.č.
2317/69 k.ú. Košetice. K vyčleněné části pozemku bude zřízeno věcné břemeno místní vodovod,
zrušení usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva č. 19 ze dne 5.6.2012. (žádost pana M.S. o zřízení
přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 762/10. Přípojka zřízena pod kanalizačním roštem na odvod
dešťové vody vybudovaným v ulici před tímto pozemkem. Kanalizační rošt vybudován za spoluúčasti pana
M.S. a obce Košetice.) Připojení bude řešeno jiným způsobem,
vyhodnocení fotografické soutěže „Po stopách košeticích cest a zákoutí“ a odměnu pro výherce ve výši
200,- Kč,
prodej parcely p.č. 770/2 k.ú. Košetice o výměře 82 m2 panu M.Z. za cenu 60,- Kč / m2,
nákup ideální ¼ parcel od paní A.N. a ideální ¼ parcel od paní J.V. p.č. 223 k.ú Košetice a parcely st. č.
28 k.ú. Košetice a schválili nákupní cenu 150 Kč za m2 a vyúčtování neodůvodněného obohacení se při
využívání části pozemku dva roky zpětně ve výši 50,- Kč za m2 za rok,

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
ohodnocení ideální poloviny stavby na parcele st. č. 28 v hodnotě 1,- Kč,
informace hosta pana ing. Jana Beneše o projektu WiFi v Košeticích a dalších možnostech jeho
provozování,
zřízení nového účtu u FIO banky pro příjem plateb,
výsadbu stromků v rámci projektu Obnova a oprava rozhlasu. Budou vysazeny různé druhy švestek,
výměnu parcel s Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina. Bude vyměněna část parcely st.č. 39
k.ú. Košetice pod nově vybudovanou zastávkou autobusu za parcelu p.č. 2316/23 k.ú. Košetice,
žádost Základní a mateřské školy Košetice o odpuštění poplatku za stravné, tzn. věcnou režii (náklady na
energie + ostatní provozní náklady) pro děti Dětského útulku Košetice,
žádost Základní a mateřské školy Košetice (Dětský útulek) o použití prostředků vybraných na zajištění
péče na mzdovou režii u stravného.

ZO vzalo na vědomí:
splacení úvěru poskytnutého společnosti Via rustica o.s. ve výši 70.000,- Kč,
informace o postupu a financování zatrubnění potoka u střelnice,
informace o postupu a financování bílení společných prostor v bytovém domě č.p. 200,
informace o divadelním představení a jeho financování v restauraci Kozlův dvůr dne 22.9.2012,
informace o konání voleb do krajského zastupitelstva ve dnech 12. 13. 10. 2012,
informace o stavu domu č.p. 50, o jednání s jeho majitelem, o jednání se stavebním odborem a o jednání
s Policií ČR,
informace o zahájení oprav a asfaltování silnic v Nové Vsi a v Krasolesí,
žádost pana P.H. o rozdělení parcel p.č. 1962/1 k.ú. Košetice a parcely st. č. 265 k.ú. Košetice. Uvedené
parcely nejsou v majetku obce Košetice,
rozpočtové opatření č. 5 a 6.

ZO zamítlo:
-

žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo Kamenice nad Lipou o příspěvek na provoz,
nabídku firmy Geonova s.r.o. na zpracování GIS,
nabídku Českého červeného kříže tisku publikací.

Usnesení z 22. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 23. 10. 2012
ZO schválilo:
žádost TJ Sokol Košetice o příspěvek na činnost ve výši 50.000,- Kč pro rok 2012,
2
žádost pana Z. B. a paní S. B. o koupi pozemku p.č. 171/13 k.ú. Košetice výměře 7 m
2
za cenu 60,- Kč / m ,
nabídku na inzerci obce Košetice o velikosti cca 1/3 stránky za cenu 2.000,- Kč bez DPH v republikové
publikaci o obcích v ČR. Tímto schvalují i použití znaku obce Košetice v uvedené inzerci,
žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek č. 11 Košetice o příspěvek na činnost v roce
2012 ve výši 2.000,- Kč,
zrušení účtu u Komerční banky v Pelhřimově,
nákup 4 ks stojanů s pytlíky na psí exkrementy.
ZO vzalo na vědomí:
informace o připravované obecně závazné vyhlášce o odpadech,
informace o přípravách na 100leté výročí ZŠ Košetice a setkání rodáků v příštím roce,
informace o přestěhování kontejnerů na separovaný odpad od zahrady pana B. do dvora bývalé mateřské
školy,
informace o postupu ve výběrovém řízení na zřízení rozhlasu v obci,
rozpočtové opatření č. 7.

ZO zamítlo:
žádost SBD Pelhřimov o snížení ceny za pozemky pod bytovými domy č.p. 249 a 250 v Košeticích.
Nadále stanovují cenu za pozemky p.č. 453 a 454 k.ú. Košetice ve výši 150,- Kč / m2.

PREVENCE
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Pozor na kapsáře
Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou.
Tento předvánoční shon je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti
většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a hlavně
místa, kde mají možnost okamžitě zmizet v davu. Využívají tak
nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními
doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí,
že nemají nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš
usnadňujeme. batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních
taškách, odložené kabelky a peněženky na pultech, v nákupních
vozících apod.
V závěru loňského roku v měsících listopadu a prosinci zaevidovali policisté na Vysočině celkem
25 případů kapesních krádeží. Za prvních devět měsíců letošního roku evidují policisté 104 případů
kapesních krádeží v rámci celého kraje. Jde o trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel
daří objasňovat velice obtížně. Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o celé skupiny.
Dále si kapsáři volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a možnost rychlého opuštění místa krádeže.
Mezi typická riziková místa patří hromadné dopravní prostředky, obchodní centra, kulturní a sportovní
akce, rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických zařízeních. Příležitost ovšem pachatelé využijí
téměř kdekoli.
Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti obsluhujícího personálu a
následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené zboží mnohdy nemalých hodnot. V neposlední řadě
by měli být na pozoru i řidiči motorových vozidel, kteří přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních
center. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost
případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo by
nemělo zůstat odemčené ani při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo při
odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik.
Mějte proto neustále své věci pod kontrolou.
- tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte,
- svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
- nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně
odděleně od samotné karty,
- kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích,
nprap. Martin Dušek
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Preventivně informační skupina Jihlava
Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA
Tel.: 974 261 483
Fax: 974 261 700
Mob.: 725 292 419

Zásahová činnost jednotky JPO 3 Košetice
Blíží se konec roku a tak se nabízí ohlédnutí za výjezdovou sezónou
jednotky SDH Košetice. K dnešnímu dni vyjela jednotka k
34 mimořádným událostem. Jednalo se o 12 požárů, 19 technických
pomocí a 3 technologické pomoci. (Srovnání s minulými roky viz graf
pod textem.)
Co se týče požárů, jednalo se o požár dílny v obci Hořepník dne 10. 1.,
požár sazí v komínovém tělese bytového domu ve Vyklanticích dne
15. 2., požár stohu slámy u obce Skoranovice dne 16. 3., požár stohu u
obce Chýstovice dne 25. 3., požár stohu u obce Radějov dne 31. 3.,
požár anténního rozvaděče v bytovce čp. 200 v Košeticích dne 2. 4.,
požár skládky odpadu na čarodějnice u obce Samšín dne 29. 4., požár
skládky odpadu na čarodějnice u obce Přáslavice dne 29. 4., požár
odpadu u obce Miletín dne 19. 5., požár domu čp. 50 v obci Košetice dne
20. 5., požár osobního automobilu u obce Bácovice dne 8. 7. a požár domu v obci Otavožaty dne 19.8.
Za náročnější výjezdy lze považovat požár domu čp. 50 v Košeticích a požár domu v obci
Otavožaty. U obou těchto požárů byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Ještě jednou bych chtěl
jako velitel poděkovat všem hasičům, kteří zasahovali při požáru domu čp. 50 v Košeticích. Jednalo se o
mimořádně náročný zásah, který trval 13,5 hodiny. Jsem velice rád, že se nám podařilo uchránit okolní
domy a že během tohoto zásahu nedošlo k žádnému zranění civilních osob ani zasahujících hasičů.
Z činnosti SDH bych uvedl nejdůležitější akci v roce 2012 a to 6. ročník akce FEUERSHOW dne
21. 7. 2012. Tato akce se stala již tradičním setkáním hasičů a jsme velice rádi, že se nám každým rokem
daří zajistit zajímavější techniku z řad hasičů, ale i spoustu zajímavé techniky integrovaného
záchranného systému. Z tohoto ročníku je zhotoveno DVD, které je k dispozici v hasičské zbrojnici.
Příští ročník Feuershow je předběžně naplánován na rok 2015 a bude spojen s oslavami 120 let
od založení SDH Košetice. Samozřejmě může dojít ke změně kvůli kolizi s akcí Pyrocar v Přibyslavi.
Na závěr bych pozval všechny členy SDH na výroční valnou hromadu SDH Košetice, která se koná dne
15. 12. 2012 od 19:00 v sále hasičské zbrojnice v Košeticích.
Tradiční hasičský bál se uskuteční v sobotu 23. 2. 2013 v sále Agropodniku v Košeticích.
K tanci a poslechu bude hrát Onšovanka.
Veškeré informace a foto z akcí naleznete na webových stránkách SDH Košetice:
www.sdhkosetice.estranky.cz
za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel SDH+jSDH

TJ SOKOL KOŠETICE

-

fotbalový podzim...

S blížící se zimou je čas na bilancování podzimní části fotbalové
sezony a hned v úvodu je třeba říci, že se nebude jednat o tak radostné
zprávy, jaké jsme mohli číst před rokem, kdy se naše první mužstvo
pohybovalo v čele I.B třídy. Zdá se totiž, že i v Košeticích platí fotbalové
pravidlo o nováčkovské sezoně, která je dle pohledu mnohých expertů
jednodušší než druhá sezona v téže soutěži. V případě našeho týmu se
nechá s touto teorií zcela souhlasit, evidentně totiž ochabuje nadšení z
postupu a nastává „rutina“. Tento fakt se zákonitě projevil i na hře
košetického „áčka“a současně i v
tabulce, kde patří našemu týmu
12. příčka se ziskem 15 bodů. Nesmíme ovšem upřít
našim fotbalistům v jednotlivých zápasech snahu o co
nejlepší výsledek, proto i mě jako pravidelného fanouška
domácích zápasů mrzí projevy některých jednotlivců od
postraní č áry. Tyto nerudné hlá š ky nemají nic
společného s fanděním, ba ani s elementární znalostí
sportu jako takového. Pozitivem pro košetického
fanouška je fakt, že náš tým drží po podzimu domácí
neporazitelnost, takovou bilanci mají v I.B třídě už jen
týmy z Habrů a Lučice.
Druhý tým z Košetic bohužel jakýmsi pro mě
podivným rozhodnutím od stolu sestoupil do pověstného
„pralesa“, což je v našem případě nejnižší soutěž
dospělých na okrese, IV. třída. Mnozí fanoušci očekávali
suverénní tažení za postupem a zde se ukazuje další
fotbalové pravidlo o tom, že postup zpět je nesmírně
těžký, ať už se jedná o jakoukoliv úroveň fotbalu. Naši
„béčkaři“ jsou po podzimní části sezony na třetím místě
tabulky, ovšem již se sedmibodovou ztrátou na zatím
suverénní tým z Hněvkovic.
Poprosil bych proto všechny příznivce fotbalu, aby
přišli v jarní části sezony podpořit oba naše týmy ve
snaze o co nejlepší výkony na hřišti a zároveň našim
sportovcům přeji co nejlepší výsledky v duchu fair play,
protože to je základním předpokladem sportovního
zápolení.
Petr H.
Zkušený Tomáš Klapka v dresu „béčka“

10.
11.
12.
13.
14.

Tabulky fotbalových soutěží po podziní části
Tabulka I.B třídy
Tabulka IV. Třídy
Černovice
15
1. Hněvkovice
Tis
15
2. Třešť C
Košetice
15
3. Košetice B
Humpolec B
14
4. Čejov B
Budíkov
8
5. Plačkov B

20
18
13
13
13

TJ Sokol Košetice zve všechny občany na svůj tradiční
ples, který se bude konat 26. 1. 2013 od 20 hodin
v restauraci Kozlův dvůr.
K tanci a poslechu bude hrát Explose z Čechtic.

INZERCE

Otec: Grand Ch., Ch., JCh. Orin
Bryvilsár (všestranný výcvik vč.
záchranářského, složené zkoušky: ZZO,
ZM, ZOP, ZZZ, ZPU1, FPR1, BH, IPOV, RH-E, výstavně velmi úspěšný: 13x
CAC, 4x BOB, Nejlepší pes výstavy
NON FCI atd.)
Matka: Flying Beauty Calamity Jane
(výstavy: výborná)
U štěňátek očekáváme hezký exteriér,
silné kostry, dobré osrstění, vyrovnané
povahy vhodné k všestrannému výcviku.
Pouze vážným a seriózním zájemcům a
do dobrého prostředí.
Štěňátka se narodila 11.10.2012, při odběru budou socializovaná (v rodině máme
další psy, malé dítě), odčervená, očkovaná a čipovaná.
Chovatelský servis je samozřejmostí. K odběru: 30.11.2012
Kontakt: Františka Houšková, okr. Pelhřimov
E-mail: fhouskova@seznam.cz
Telefon: 720 120 935, 720 120 937
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