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Velikonoce...

Co o nich vlastně víme?
Co vlastně víte o svátcích jara? A co o nich vědí vaše děti? Nabízíme vám základní informace - abyste
neupadli do rozpaků, když se vás třeba synek zeptá, proč se honí velikonoční zajíček...
No schválně - tušíte to? Tomuto drobnému zvířátku věnují překvapivou pozornost snad všechny
mytologie světa. Lidé si ho totiž zvykli sledovat v průběhu dějin blízko svých obydlí, jak hledá potravu.
Vídali ho většinou v noci, kdy čile rejdí, zatímco ve dne vyspává v noře. Býval proto spojován s Lunou i
Matkou Zemí a se zázračnou živou vodu. Stal se dokonce symbolem zmrtvýchvstání. Mohou za to
zvláštně utvářené zaječí oči, které neumožňují zavřít oční víčka a mrkat jimi. Zajíc proto spí „s
otevřenýma očima“, takže to vypadá, že vlastně nespí vůbec.
Moudřejší nad mudrce
Bible řadí zajíce mezi stvoření „maličká na Zemi a moudřejší nad mudrce“. Zastupuje všechny chudé,
skromné a pokorné, ale přesto k němu patriarchové přistupovali s jistou obezřetností. Jeho údajná
smyslnost a příslovečná plodnost totiž s přísnou katolickou vírou příliš neladily, a tak bývá často
zobrazen u nohou Panny Marie, aby všem bylo jasné, že ctnost zvítězí nad tělesným pokušením.
Podle zvyku přijatého ze sousedního Německa přinášeli zajíčci dětem o Velikonocích vajíčka, často
čokoládová. Říkalo se tomu „chytat velikonočního zajíce“ a znamená to, že děti po ránu na Velikonoční
pondělí vyběhnou do zahrady nebo do pole hledat vajíčka, která tam ukryli dospělí. Ne všude přinesl tato
vajíčka zajíček. Ráno o Zeleném čtvrtku hledaly vajíčka od „Pámbíčkových slepiček“ olomoucké děti.
Západočeské pak nacházely jednou za rok na Velikonoce červená vajíčka od kohouta. Ve středních
Čechách nadělovala liška, ve Slezsku hledaly děti při obchůzce polí o Velikonočním pondělí v brázdách
sladké překvapení od škovránka neboli skřivánka.
Víte, že...
!
Svátky jara slavili už staří Slované a Germáni? Vítali tak nové vegetační období, vítězství života nad smrtí.

!
V období Velikonoc vstupuje Slunce do znamení Berana? V Řecku obětovali bohyni Héře každého
prvního dne v měsíci několik ovcí. V Římě zabíjeli ovce a berany během svatebního veselí, aby zajistili plodnost
novomanželů.
!
Zajíčka uctívali nejvíce Aztékové a Číňané, kteří mají i Rok zajíce. V čínském horoskopu bývá zajíc
opatrné, rozumné a zdrženlivé zvíře, symbolizující
půvab, laskavost a inteligenci. V jeho znamení se
narodil třeba Albert Einstein.
!
Křesťanský obyčej prostírat sladkého beránka,
symbol Krista, na velikonoční stůl zavedl ve 14.století
papež Urban V.?
!
Norové spojili jaro s lyžováním a řešením vražd?
Všechny velké televizní stanice vysílají o Velikonocích
detektivky, noviny otiskují články s otevřeným koncem,
kde čtenáři hádají, kdo je pachatel, a knihkupci mají
hotové žně. Příběhy s vraždami bývají potištěny
dokonce i krabice od mléka.

Po Vánocích nejdůležitější...
Velikonoce, svátky vzkříšení Krista, mívaly obrovský význam v celé Evropě, české luhy a háje
nevyjímajíce. Trvaly proto celý týden. Ten začínal Květnou nedělí, oslavující Kristův triumfální vjezd do
Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny
kostely. Mají připomínat palmové větve, kterými lid vítal Ježíše. Po Modrém pondělí a Žlutém úterý
přichází Sazometná středa, kdy se vymetaly komíny. Říkalo se také jí „škaredá" nebo „černá" a lidový
obyčej zapovídal se mračit, aby to člověku nezůstalo po všechny středy v roce.
Na Zelený čtvrtek se konala Ježíšova Poslední večeře, při níž na stole nechyběl ani pečený
beran. Naši předkové však v tento den jedli jen zelenou stravu (zeleninu), aby byli po celý rok zdraví.
Kostelní zvony zazněly naposledy než „odletěly do Říma“, aby se vrátily až na Bílou sobotu. Lidé vstávali
velice časně, rodina se pomodlila a omyla rosou jako ochranou před nemocemi. Někde se chlapci
potápěli v potoce a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu. To je mělo
ochránit před bolením zubů. Hospodyně zametly ještě před východem slunce dům a smetí odnesly na
křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Věřilo se, že kdo sní před východem slunce pečivo
namazané medem, bude chráněn před uštknutím hadů a žihadly vos.

Velký pátek
Velký pátek je pro křesťany dnem hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Podle
evangelií zemřel na kříži odpoledne ve tři hodiny a věřící se dodnes v tento čas scházejí k zvláštní
bohoslužbě.
Naši předkové dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic z domácnosti, protože by tyto věci mohly
být očarovány. Nesmělo se hýbat se zemí, takže se nepracovalo na poli ani v sadu. Také pradleny měly
volno, protože by prý prádlo smáčely místo do vody do Kristovy krve. Věřilo se na magickou sílu země,
která se otvírala, aby na krátkou dobu zpřístupnila skryté poklady. Zvony mlčely a místo nich chodili
chlapci dům od domu za rachotu řehtaček, které oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání.
Hospodyně je odměňovaly sušeným ovocem, pečivem, vejci a drobnými penězi.

Bílá sobota
Na Bílou sobotu se konaly jen noční bohoslužby, vigilie. Kněz při nich před kostelem vysvětil oheň,
z něhož si hospodyně braly žhavé polínko domů na založení nového, čistého světla. Z ohořelých dřívek
vytvářely křížky a nosily je do pole, aby dobře rodilo.
Den probíhal ve znamení úklidu a bílení, odtud jeho název. Půst skončil a vše se připravovalo na
slavné vzkříšení. Vařily se sváteční pokrmy, pekly se velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového
proutí a zdobila se vajíčka.

Hod boží - a pomlázka
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, nebo-li v neděli, na Hod boží velikonoční.
V tento den se ráno při mši světily velikonoční
pokrmy a lidé si připomínali slova eucharistie: „jezte,
neboť toto je mé tělo.“
Pohanské tradice se nejvíce uchovaly v
rozverném Velikonočním pondělí, dni pomlázky
neboli mrskutu. Mládenci chodili dům od domu za
děvčaty a šlehali je pomlázkami spletenými z
vrbového proutí, aby byla po celý rok zdravá, veselá
a pilná. Mnohde je dívky v úterý na oplátku polévaly
vodou, aby chlapci zůstali svěží.
Jana Pilná

Podzimní vítání občánků...

Opět se na obecním úřadě sešli rodiče se svými nejmladšími ratolestmi. Tentokrát se vítání
občánků konalo 8. 11. 2012. Sešlo se osm holčiček a chlapečků. Milí spoluobčané, představujeme vám
tyto nové obyvatele naší vesnice. Jsou to Theo Jordon Grant, Barbora Fürbachová, Tomáš Kadlec, Josef
Allan Lyons, Jaroslav Průša, Nikola Raichlová, Barbora Klenotová (foto zleva) a Marek Hájek .
Popřejme jim šťastný, spokojený a radostný život plný zdraví, lásky a porozumění.

Střílíme a získáme velikonočního zajíce...
Všichni huňatí ušáci v širokém dalekém okolí mohou zůstat na Bílou sobotu 30. 3. 2013 v klidu.
Každoroční střelecká soutěž za vzduchovky, která se koná od 9,00 hodin ráno právě v tomto termínu, je
nijak neohrozí. Zájemci , kteří si chtějí ověřit nebo vyzkoušet své střelecké dovednosti na cíl pevný i
pohyblivý , nechť se v hojném počtu dostaví do tělocvičny ZŠ v Košeticích. Dopoledne střílejí děti, budou
rozděleny do tří kategorií podle věku - do 10 let je kategorie smíšená, do 16 let hoši a dívky. Odpoledne
budou soutěžit muži a ženy . Vítězové obdrží patřičná ocenění. Nijak se neostýchejte přijít a ukázat, co
ve vás vězí. Jde přece především o zábavu a radost. Zveme všechny našince i přespolní.

TJ SOKOL KOŠETICE

- pøíprava na jaro...

Zima nám pomalu dává sbohem a přichází čas, kdy na našem hřišti opět
zavládne čilý ruch, již koncem března začíná našim fotbalovým týmům jarní část
sezony. První domácí zápas měl odehrát „A“ tým již 23. 3. (kolo bylo odloženo).
Ale ani v zimním období fotbalisté nezaháleli a pilně se připravovali na vstup do
jarních bojů. Kromě již tradičních zimních tréninků v tělocvičně a v okolí Košetic
odehráli fotbalisté zimní turnaj Bernard cup na umělé trávě v Humpolci a nevedli
si špatně, po celkem suverénním
vystoupení v základní skupině „A“,
kde naši sportovci obsadili po dvou
výhrách a jedné remíze druhé místo,
narazili ve čtvrtfinále turnaje na TJ Veselý Žďár. Čtvrtfinále
košetický celek zvládl s přehledem a po vítězství 2:0
postoupil do semifinále proti týmu z Herálce. Bohužel v
tomto zápase si fotbalisté připsali první prohru v turnaji,
která je odsoudila k boji o 3. místo proti týmu z Budíkova.
Košetičtí Budíkov porazili již v základní skupině. Samotný
boj o třetí místo se odehrál na humpolecké umělce 9. 3. Z
průběhu utkání bylo zřejmé, že nepadne mnoho branek,
bohužel ta první přišla po hrubé chybě našeho brankáře
Holana, po inkasované brance se náš tým dlouho nemohl
prosadit do vážnější šance, ovšem nakonec se povedlo
skórovat novému hráči v sestavě Sokola - Janu Jíšovi a
protože do konce utkání již gól nepadl, dospěl zápas k
pokutovým kopům, ve kterých byl šťastnější tým soupeře.
Na naše fotbalisty tak zbyla nepopulární „bramborová“
pozice. Ovšem důležitější boje na košetické borce budou
čekat až v mistrovských zápasech, a proto neváhejte a
přijďte se podívat hned na ten první, povzbuďte svým
zájmem naše sportovce.
Po podzimním hodnocení sezony mi bylo, a jistě právem,
vyčítáno, že jsem pozapomněl informovat o vzniku dalšího
uskupení v řadách našich sportovců. Konkrétně se jedná o
tým „staré gardy“, jež se začal formovat při tradičním
pouťovém fotbálku a následně odehrál ještě několik zápasů
v duchu radosti z pohybu a příznačného druhotného efektu,
tedy tvorby žízně. I v letošním roce jsou již naplánovány
další zápasy starších pánů, o kterých již budu zodpovědně
informovat.
P.H. Lukáš Kubů v novém dresu Sokola Košetice

Co přináší tříkrálová sbírka…

V letošním roce bylo vybráno v této sbírce v naší obci 6 066,- korun.
Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013
N á z e v

Rozpočet
roku
2013
v tis. Kč

Příjmy
- fy zickýc h o so b ze závislé čin nosti
-fy zickýc h
osob
ze
samostatn é
výdělečné činn osti a kap. vý nosy
- právn ických osob
- práv. osob - o bec
Daň z přidané ho dn oty
Odvody za odnětí ZPF
Po pl.za odvoz komunálního odpadu
Po platky ze psů
Po pl. za užívání veřejného prostranství

160,00
1 200,00
10,00
2 400,00
2,00
350,00
17,00
3,00

Správní a soudní poplatky , odvody za
výhern í hrací automaty
Daň z nemo vitostí
Nein vestičn í dotace ze SR
Nein vestičn í přijaté do tac e od obcí
Pro nájem po lí
Voda
Nájem – O2
Místn í knihovna
Tělovýc ho va
A mbulantní péče j.n.
By to vé hospodářství
Po hřebnic tví
Internet

70,00
730,00
261,00
0
22,00
30,00
66,00
1,70
13,00
7,00
140,85
6,30
60,00

Pro nájem nebyt. prostor
Pro dej parcel a o st. příjmy
Ost. drobné příjmy
Obecné příjmy z fin ančních operací

12,30
370,00
37,00
20,00

Úhrn příjmů
Půjčka
P řevod z min ulých let
Splátk y úvěrů

Příjm y celkem

N á z e v

Výdaje
1 000,00 Lesní hospo dářství

480,00
13,00
20,00
315,00
0
7600,00
92,00
247,00

R ozhlas
D árkové bal., SPOZ
Hřiš tě, přísp. obč. sdru žením
Zájmové spolky
Zdravotnické zařízení
B yto vé hospodářství
Veřejné osvětlení
Po hřebnictví
Ko mu nální služby
Sběr a svoz kom. odpadu
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Pečovatelská služba
Po žární ochrana
Vš eo becná veřejná správa a
služby
Zastupitelské orgány
B anko vn í poplatky
Platby daní a po platků

635,05
56,00
171,50
17,00
0,70
22,00
115,00
234,50
2730,40
397,40
190,00
5,00
316,50

7 50,00 Úhrn výdajů

15 826 ,25

0

Silnice
Ostatní záležitosti poz. kom.
D opravní obslužno st
Pitná voda, odpadní vo da
Čistička odpa dn ích vod
Právní subjekt - ZŠ
Místn í knihovna
Ostatní záležitosti kultury

69 89,15 Územní plán ování
85 00,00 Po jistné

-4 12,90

Rozpočet
roku
2013
v tis. Kč

1163,20
650,00
5,00
10,00
300,00
38,00

15 826 ,25

Košetice se mění...
V letošním roce nás čeká mnoho investičních akcí. Na některé jsme získali dotace ze státního rozpočtu případně
z Evropských fondů. Jedním z příkladů je zateplení školního komplexu v Košeticích, na které v současné době
vypisujeme výběrové řízení. Rozpočet tohoto projektu se pohybuje okolo 6 mil. Kč a takovou akci bychom si
nemohli dovolit bez získané dotace. Další velkou investicí je zametací stroj, který budeme kupovat rovněž ze
získané dotace v rámci programu „Omezení prašnosti“. Jeho cena přesáhne 2 miliony korun.
V obci nás letos čeká ještě mnoho oprav a modernizací. Jednou z nich je vodovodní řad v ulici Onšovská, dále
musíme zainvestovat několik parcel „Za hřištěm“, od loňska máme nedokončené asfaltování části cesty v
Krasolesí atd. Akcí je mnoho. Je dobré i to, že jsme získali další dotace na zpevnění cesty a opravu kříže na
hřbitově a dotace snad přijdou i na výměnu krytiny na kostele sv. Jana Křtitele. Nevíme, zdali se poslední dvě
akce budou realizovat letos, nebo bude podepsána smlouva o dotaci až příští rok. Podle toho se pak bude
stavět.
Nyní jsme představili aktivity, které bychom letos rádi zrealizovali. Sami uznáte, že z našeho rozpočtu není
možno tyto aktivity finančně zajistit. Proto máme v letošním roce naplánován schodkový rozpočet. Rozdíl mezi
plánovanými příjmy a výdaji je kryt půjčkou. Měla by být ovšem krátkodobá a rychle splatitelná. Na většinu
plánovaných investičních prací a nákupů máme podepsané dotační smlouvy, které nám většinu nákladů pokryjí. V
opačném případě bychom se do tak finančně náročných akcí nemohli pustit.
V současné době se realizuje další investiční počin nazvaný „Informace pro občany Košetic“.
Prostřednictvím tohoto projektu jsme modernizovali náš veřejný rozhlas nejen v místech, kde dosud v Košeticích
byl, ale i v naší místní části Nová Ves a lokalitě Nad Kachlířkou, kde dosud chyběl. Starý drátový rozhlas jsme
nahradili bezdrátovým. Nový rozhlas nám umožňuje i možnost přehrání si posledního hlášení. Pokud si kdykoliv
zatelefonujete na tel. číslo 731 863 389, rozhlasová ústředna vám přehraje poslední hlášení. Nový bezdrátový
rozhlas je z důvodu bezpečnosti obyvatel napojen i na systém varování Hasičského záchranného sboru kraje
Vysočina. Upozorňujeme občany, že každou první sobotu v měsíci bude provedena kontrola funkčnosti spojení a v
rozhlase se ozve siréna. Doufáme, že siréna se v obci nerozezní (mimo zkušební vysílání) často. Na akci jsme
obdrželi dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Via rustica, která byla
výhradně určena na modernizaci rozhlasu, na nic jiného ji nebylo možno použít.
Je nám jasné, že vyladění rozhlasu tak, aby byl dobře slyšet všude, potrvá nějakou dobu, a proto bychom
uvítali odezvu od vás, kde a jak je rozhlas slyšet. Zároveň se Vám chceme omluvit za dlouhou a hlasitou zkoušku,
která probíhala v minulých dnech. Děti ze ZŠ Košetice 21. 3. 2013 odvysílaly své první vysílání do obecního
rozhlasu, které se jim velmi povedlo. Další povídání o dění ve škole můžete čekat před koncem školního roku.
Často nás kritizujete za výběr písní, proto vám nabízíme možnost jejich vlastního výběru. Nahlaste nám jméno
interpreta a píseň, kterou byste rádi z rozhlasu slyšeli. Své návrhy telefonujete na č. 565 498 117 nebo pište na
e-mail: obec@kosetice.cz.

Pozvánka na divadlo...

Činnost SDH Košetice v roce 2013...

Rád bych vás seznámil s činností SDH Košetice v prvních dvou měsících roku 2013.
Jednotka JPO 3 Košetice měla v tomto období pouze jeden výjezd k mimořádné události. Jednalo
se o technickou pomoc tlakování kanalizace v obci Košetice čp. 179. Samozřejmě probíhá
odborná příprava členů jednotky. Ve dnech 14.-15. 2. 2013 se zúčastnili cyklické přípravy velitelů
na stanici HZS Pelhřimov 3 velitelé SDH Košetice, 8 strojníků košetické jednotky absolvuje
odbornou přípravu 15. 3. 2013 taktéž na stanici HZS Pelhřimov.
Jako každý rok se členové sboru zúčastnili masopustního průvodu obcí, který se konal
9. 2. 2013.
Asi nejdůležitější akcí, kterou sbor v tomto období organizoval, byl bezesporu Tradiční
hasičský bál, který se konal dne 23. 2. 2013 ve společenském sále Agropodniku Košetice. Ještě
jednou děkujeme všem partnerům bálu za věcné dary do tomboly. Veliký dík patří pacovským
mažoretkám „Babetkám“, které svým vystoupením zpestřily náš ples.
V letošním roce plánujeme opět uspořádat taneční zábavu Pyžamovou párty se skupinou
KATR v hasičské zbrojnici dne 13. 4. 2013 a pálení čarodějnic 30. 4. 2013.
Jelikož se začíná oteplovat a mnozí z vás zahájí práce v lesích nebo začnou vypalovat různé
porosty, rád bych upozornil na povinnost tuto vaši činnost nahlásit na krajské operační a
informační středisko HZS kraje Vysočina, buď telefonicky na číslo: 950 270 102, nebo
elektronicky na stránkách HZS kraje Vysočina: www.hasici-vysocina.cz sekce služby pro
veřejnost/pálení klestí.
za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel SDH, jSDH-JPO 3
příloha foto:
Technická pomoc Košetice čp. 179
5. 1. 2013
zleva stojící: Leoš Kubík, Vladislav Jaroš,
Jiří Mudra, Ondřej Hunal
zleva sedící: Pavel Škraba, Jan Vávra,
Miroslav Bloudek ml.

Informace pro občany...
POZOR - BUDE KONTEJNER
Obec Košetice opět objednala kontejner na velkoobjemový odpad na jaro 2013. Bude přistaven za prodejnou
Jednota od 19. 4. 2013 do 29. 4. 2013. V letošním roce bude objednán ještě jednou, a to na podzim 2013. Milí
občané, nezapomeňte, že do kontejneru nemůžeme naházet, co nás napadne. CO DO KONTEJNERU NEPATŘÍ?
Nebezpečný odpad, pneumatiky, železný šrot, elektro šrot, odděleně separovaný odpad, jako je papír, plast, sklo a
ani biologický odpad. Přeberte doma, co je nutné a vše správně vytříděné svěřte „KONŤÁČKOVI“.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...

Usnesení z 23. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 27. 11. 2012
ZO schválilo:
!
smlouvu s ICOM transport a.s. č. 14HU/2013 o veřejných službách provozovaných meziměstskou linkovou dopravu
linka č. 350290,
!
zahájení výběrového řízení na nákup zametacího stroje. Dále schválili mandátní smlouvu s firmou Legro Consult
s.r.o. o provedení a zajištění celého průběhu veřejné zakázky „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci
Košetice nákup zametacího stroje“,
!
zahájení výběrového řízení na zateplení budovy základní školy. Dále schválili smlouvu s firmou Decoen v.o.s. o
zpracování výběrového řízení veřejné zakázky na akci „Zateplení ZŠ Košetice“ a kompletní činnosti technického
dozoru investora,
!
členy inventarizačních komisí,
!
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2013. Tím schválili celkovou výši
místního poplatku za odpad v roce 2013 ve výši 550,- Kč a výši místního poplatku za odpad v roce 2013 za děti
ve výši 400,- Kč,
!
žádost HC Auto Bupi o příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 4000,- Kč,
!
žádost ZO ČSCH Košetice o příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 4000,- Kč,
!
přenesení pravomoci obecního zastupitelstva ve věci schvalování rozpočtových opatření na osobu starostky obce bez
omezení s tím, že vždy na nejbližším jednání budou zastupitelé o těchto rozpočtových opatřeních informováni,
ZO vzalo na vědomí:
!
informace pana H. a paní H. o záměrech MAS Via rustica,
!
informace o obsahu chystaného Zpravodaje,
!
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření za předcházející období
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
ZO zamítlo:
!
nabídku na nákup zpomalovacích semaforů,
!
nabídku na výrobu odznaků obce,

Usnesení z 24. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 15. 1. 2013
ZO schválilo:
!
plán financování a realizace obnovy vodovodů, kanalizací a ostatních vodohospodářské infrastruktury pro obec
Košetice 2013-2022 vypracovaný firmou VODAK Humpolec, s.r.o. ,
!
základní hodnocení rizik Košetice Vodojem Košetice (lokalita Peklo), Zdroj podzemní vody Košetice, ČOV
Košetice. Zpracovatelem a provozovatelem je VODAK Humpolec, s.r.o.,
!
text a podpis Dodatku č. 12 smlouvy o provozování veřejných vodovodů, kanalizace a souvisejících
vodohospodářských zařízení s firmou VODAK Humpolec s.r.o.,
!
cenu vodného ve výši 30 Kč/m3 a stočného ve výši 24 Kč/m3 pro rok 2013,
!
cenu za pronájem hřbitovního místa je výši 0 Kč/rok/jednohrob a cenu za služby s tím spojené ve výši 40
Kč/rok/jednohrob,
!
podání žádosti na dotaci na zpracování Územního plánu obce Košetice z Integrovaného operačního programu,
2
!
prodej části parcely p.č. 259/1, 226/35 a 226/34 k.ú. Košetice o velikosti cca 1500 m L. Č. a L. R. za cenu 250 Kč
2
za m . Součástí smlouvy bude věcné břemeno obecní kanalizace,
!
podání žádosti na dotaci na opravu místní komunikace v místní části Krasolesí z Programu obnovy venkova 2013,
!
založení nového účtu obce u České národní banky,
!
žádost Českého svazu žen Jezinky o příspěvek na uspořádání akce Masopust ve výši 3.000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí:
!
cenu vody předané od PEVAK Pelhřimov, družstvo ve výši 20,65 Kč/m3 bez DPH pro rok 2013,
!
informace týkající se zdravotního střediska v Košeticích, ukončení činnosti MUDr. Joselové a vyhlášení výběrového
řízení na obsazení místa praktického lékaře v Košeticích,
!
možnosti dalšího fungování obecní sítě WiFi,
!
zprávu o Tříkrálové sbírce, bylo vybráno bylo 6.066,- Kč,

!
informace o plánované akci 100leté výročí školy a rodáci dne 21. 9. 2013,
!
rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...

Usnesení z 25. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 19. 2. 2013
ZO schválilo:
!
návrh rozpočtu obce po jednotlivých paragrafech na rok 2013 v příjmech: 15.826.250,- Kč, ve výdajích:
15.826.250,- Kč, dále převod finančních prostředků z minulých let ve výši 759.547,81 Kč, splátky úvěrů
ve výši 412.900,- Kč,
!
investiční akce na rok 2013 dle rozpočtu,
!
provozování obecní sítě WiFi a cenu 300,- Kč za měsíc pro uživatele,
!
přehled hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (Základní škola a mateřská škola Košetice) v
roce 2012, výnosy ve výši 12.586.844,21 Kč, náklady ve výši 12.586.069,91 Kč, hospodářský výsledek
zisk ve výši 774,30 Kč a přehled o hospodaření s majetkem k 31. 12. 2012,
!
smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. č. 1030011401/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu (kabel NN a pilíře) na ZTV U Hřiště na p.č. 226/29, 226/34, 226/35,
226/38, 226/39, 259/1, 2202/57 k.ú. Košetice,
!
vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele půjčky obci ve výši 8.500 tis. Kč,
!
zápis majetku obce Košetice k 31. 12. 2013,
!
prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 249 a 250 v Košeticích společnosti Stavební bytové družstvo
Pelhřimov. Cena za pozemky st. p.č. 453 o velikosti 213 m2 a st. p.č. 454 o velikosti 214 m2 k.ú.
Košetice je stanovena ve výši 150,- Kč / m2.
!
ZO vzalo na vědomí:
!
informace o možnosti poskytnutí dopravy do Lukavce firmou Taxikoš, zamítlo příspěvek.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE...

Divadlo...

Pozvánka do Horáckého divadla v Jihlavě
Opět zveme všechny zájemce o divadelní scénu do Horáckého divadla v Jihlavě.
V letošní divadelní sezóně 2013-2014 jsou pro nás připravena tato představení:
Hamlet - William Shakespeare - tragédie
Mistr a Markétka Michal Bulgakov divadelní adaptace jednoho z nejslavnějších románů 20. století
Prokletí nefritového škorpiona - Woody Allen tajemná kriminální retrokomedie
Šumař na střeše Joseph Stein Jerry Bock Sheldon Harnick muzikál
Král jelenem Carolo Gozzi fantaskni pohádková komedie pro dospělé
Rozmarné léto Vladislav Vančura jevištní adaptace novely plné poezie, lásky a kouzel

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.

Cvičení...
CVIČENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRO VEŘEJNOST V NOVÉM
vstup do školy vchodem u školní jídelny
REGENERAČNÍ CVIČENÍ od 8. 4. 2013 každé pondělí od 17,30 hod v tělocvičně Základní školy v
Košeticích. Klidné cvičení bude zaměřeno na protahovací cviky proti bolesti a uvolnění zad, krční páteře,
protažení celého těla.
S sebou: ručník, sportovní boty s bílou podrážkou, pití.
Cvičební pomůcky zajištěny: velké míče, vzduchové polštáře
AEROBIC cvičení s hudbou + protažení na míčích
každé pondělí a čtvrtek od 19 hodin
od 4. dubna 2013 každý čtvrtek aerobic pro začátečníky
S sebou: ručník, sportovní boty s bílou podrážkou, pití

Poděkování...
Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední cestě mého manžela. Děkuji a prosím, aby mi odpustili, že jsem nenašla
a neměla sílu přijmout od každého osobní kondolenci. Muzikantům, panu Krejčovi a paní Čmuchové děkuji za
vyplněná přání oblíbené písně a večerku. Velký dík paní starostce za slova rozloučení. Vřelý nejen můj dík
doktorce Joselové, obvodní lékařce, doktorce Hájkové a Hrubé z naší lékárny, za pomoc v nejtěžších chvílích.
Miloslava Hypšová

Policie informuje...
Důležité informace pro řidiče
Rady jak postupovat při dopravní nehodě.
S příchodem zimního období a zejména pak se zhoršením povětrnostních podmínek evidují policisté na silnicích
nárůst dopravních nehod. Od začátku listopadu do poloviny prosince jich šetřili v Kraji Vysočina již 451. Při těchto
nehodách zahynulo 6 osob, 15 se jich zranilo těžce a 148 lehce. Škodu, vzniklou při těchto nehodách, policisté
vyčíslili na téměř 30.000.000 korun. Dále policisté zjistili, že 167 řidičů havarovalo pod vlivem alkoholu. Nejsou to ale
všechny dopravní nehody, ke kterým v našem kraji došlo. Ne u všech dopravních nehod mají řidiči povinnost
oznamovat je policistům.
Víte, které nehody oznamovat policii a které nikoli?
Od začátku roku 2009 nemají řidiči povinnost v řadě případů dopravní nehodu policii
oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze záznam o dopravní nehodě tzv. euroformulář a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli je tato změna zákona
platná již více než tři roky, je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda mají k nehodě,
jíž jsou účastníkem, policisty přivolat. Proto bychom chtěli řidičům zákonné
podmínky více přiblížit a poradit jim jak postupovat.
Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí oznamovat policii, je:
 nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob


škoda na poškozených vozidlech a nákladu nepřesáhla zřejmě částku sto
tisíc korun



účastníci dopravní nehody mohou sami bez vynaložení nepřiměřeného
úsilí zabezpečit obnovení provozu

při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení komunikace, obecně
prospěšného zařízení nebo životního prostředí
V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí oznámit dopravní nehodu, při které je způsobena škoda na majetku třetí osoby. To
znamená, pokud dojde například ke škodě na nemovitosti či oplocení. Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejedná o
případy, kdy by byl třetí osobou myšlen majitel vozidla, které mělo na nehodě účast. Když je při nehodě poškozeno firemní
vozidlo, ještě to nutně neznamená, že dopravní nehodu musí řidič oznamovat policii.


Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, policisté ji šetří jako událost v
silničním provozu. Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na místo, provedou šetření a zadokumentování. U účastníků
nehody provedou dechovou zkoušku, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Dále zjistí viníka nehody a za spáchaný přestupek mu
uloží blokovou pokutu nebo přestupek oznámí k projednání správnímu orgánu.
Rady řidičům jak postupovat při nehodě, kterou není nutné oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svoji totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Dále
řidiči sepíší společný záznam o dopravní nehodě (euro-formulář). Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa dopravní
nehody, čas, kdy k ní došlo, údaje o účastnících a vozidlech. Musí zde být popsána příčina, průběh a následky nehody.
Doporučujeme do záznamu uvést i svědky a telefonický kontakt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté ponechá jedno
vyhotovení formuláře, které podepíší všichni účastníci dopravní nehody. Tento záznam poté neprodleně předají pojistiteli.
Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo na internetu. Pokud jeden z řidičů odmítne
prokázat svoji totožnost nebo odmítne podepsat záznam o nehodě tzv. euro-formulář, dopouští se přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu do dvou tisíc
korun, ve správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je nutné zmínit, že podpisem na záznamu se řidič nedoznává k vině na
dopravní nehodě, ale potvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, jsou pravdivé.
Rady řidičům jak postupovat při vážnějších dopravních nehodách (nehody, které mají řidiči povinnost oznámit)
Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř každý řidič a případná osádka vozidla ve velkém stresu. Je
důležité se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je nutné
označit a zajistit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru,
převrácení nebo nekontrolovanému pohybu. Mezi důležitou povinnost všech účastníků dopravní nehody patří v případě
zranění osoby poskytnout jí podle svých schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud to
nevyžaduje bezpečnost silničního provozu nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. Když má k přemístění těchto
vozidel v zájmu bezpečnosti silničního provozu dojít, musí účastník nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do příjezdu
policistů požívat alkohol a jiné návykové látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a spolupracovat při zjišťování
skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.
Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o radu zavolat policistům
V případě, že mají řidiči pochybnost o tom jak při dopravní nehodě postupovat nebo zda nehodu, které jsou účastníkem,
oznamovat, můžou zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté potřebné informace rádi poskytnou.
nprap. Martin Dušek
Tel.: 974 261 208
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Fax: 974 261 700
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Mob.: 725 868 475
Preventivně informační skupina Jihlava

Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA

Policie radí...
Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce přes 270 případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování
na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží
zaplatili prodejci předem a zboží jim nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob
využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto
nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny si
v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede i k úspoře
času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i
možná rizika spojenou s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na účet
prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek ani peníze.
Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v
porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?

!
nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné
informace
!
před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
!
seznamte se s reklamačním řádem
!
od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
!
vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu
!
uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce
(objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.)
!
platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o
důvěryhodného obchodníka
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Inzerce…
Škola nabízí k odběru šatní konstrukce. Cena dohodou. Informace na telefonním čísle 565 498 183.
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