Košetický
zpravodaj
č. 3/2013 červen 2013
O Janu Křtiteli proč máme svatojánskou pouť...
Narodil se rodičům Zachariáši a Alžbětě,
toto narození zvěstoval archanděl Gabriel
Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do synova narození a jeho obřízky osmého dne.
Podle některých pramenů byl Jan /Jochannan/ vzdáleným bratrancem Ježíše Krista. Spolu se
uchýlili na poušť k sektě zvané Esejci. Ti očekávali příchod Mesiáše, postili se, dodržovali přísnou
tělesnou čistotu. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal
kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal
velmi populárním, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu. Takto pokřtil i Ježíše
Krista. V hlubokých modlitbách dokonce levitoval, vznášel se nad zemí - podle dobových prohlášení.
V jednom ze svých kázání odsoudil i Heroda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou
vlastního bratra. Herodes ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Hérodova manželka Jana Křtitele za jeho řeči
proti ní nenáviděla a prostřednictvím své dcery se pomstila. Řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho
hlavu, což se brzy poté stalo - Herodes Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.
Janův životopis, který prezentuje Flavius Josephus, je
mírně odlišný: Jan je charakterizován jako nekompromisní
kazatel ctnosti a pokání, jehož vnějším znamením je křest.
Herodes ho nechá zabít v pevnosti Machairús, protože se
obává, že by mohl podnítit povstání.
Jeho narození církev slaví 24. června a stětí 29. srpna.
Proto máme také naši pouť v tomto termínu!! Atributem Jana
Křtitele jako svatého je velbloudí rouno. Ochraňuje celou řadu
profesí /tkalce, krejčí, vinaře, kominíky, kováře, tesaře,
architekty, zedníky, kameníky, ale také hudebníky, tanečníky,
zpěváky atd./. O svátku sv. Jana se pálily svatojánské ohně a
chodilo se na důležité bylinky. Měly větší moc.
Hlava Jana Křtitele, setnutá na příkaz Heroda Antipy, je
nyní - alespoň podle legendy - uložena v Umajjovské mešitě v
syrském Damašku. Ostatky Svatého Jana Křtitele jsou uloženy
v relikviáři Svatého Maura na zámku v Bečově nad Teplou.
Nemusíme být věřícími, abychom znali příběhy Bible,
zde Nového zákona. Jan Křtitel se stal inspirací a vzorem pro
mnohé umělce, malíře, sochaře, hudebníky. Některé příběhy
můžeme znát, abychom se lépe orientovali v dějinách, umění
i každodenním světě.
Užijte si krásné pouťování.

pouťování ...
Přišel opět letní čas a máme před sebou pouťování. Naše pouť se vztahuje k svatému Janu
Křtiteli, muži, jenž v řece Jordánu pokřtil i Ježíše Krista.
Pomalu se blížíme k polovině letošního roku .Dlouhá zima, chladno, deště a čekání na jaro a teplo
nám nějak zvláštně pobralo čas, půlrok utekl jako voda. Ještě jsme se neohřáli a za chvíli přijde svatá
Anna. Příroda zase prověřila lidské možnosti, záplavy, vítr, sesuvy půdy. K tomu neutěšená hospodářská
situace a politický chaos. Zdálo by se, že více už toho nemůžeme snést. Ale pak se podíváme na zprávy
z míst, kde se válčí, překvapí nás skon mladých lidí v našem bezprostředním okolí a v té chvíli si musíme
uvědomit, že je spousta událostí, které nás mohou zaskočit ještě daleko více než to, co jsme již prožili.
O pouti se vždy scházely rodiny, přátelé, známí, smýčilo se a bílilo, uklízelo, pekly se pouťové
koláče a sváteční oběd se neobešel bez pořádně šťavnatého kousku masa. Pouť však měla také svůj
duchovní rozměr, návštěvu kostela a účast na skutečné pouti k svatým místům v okolí obce. Dnes je
situace jiná, ale to podstatné by mělo zůstat. Potkávat se s přáteli, příbuznými, známými, zpomalit
životní tempo a myslet na své blízké.
Milí spoluobčané, užijte si pouťování, grilování i setkávání a také všech radostí léta.

Sobota 29. 6. 2013
od 8:00h

- střelecká soutěž O pohár Obecního úřadu Košetice
Zveme všechny zájemce do nově opraveného areálu
košetické střelnice, příjezd je možný pohodlně automobily,
koly i čtyřkolkami po lesní cestě. Organizátoři se těší na vaši účast.

od 9:00h

- turnaj v mariáši - Kozlův dvůr

od 10:00h

- Den otevřených dveří - hasičská zbrojnice

od 16:00h

- fotbal Staré gardy Košetic a Červené Řečice
na fotbalovém hřišti v Košeticích

od 20:00h

- taneční zábava pod širým nebem - u fotbalového hřiště

Neděle 30. 6. 2013
od 9:15h

- mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích

Co nového ve škole?
Hned úvodem musím říci, že jsme čekali nového mnohem více. V tuto
chvíli už jsme měli mít vyměněná okna a pomalu se mělo stavět lešení na novou
fasádu na celé škole. Jenže, a už je to v Čechách známá písnička, úředníci
podávají nadstandardní výkony. Posuďte sami. V březnu 2012 jsme zažádali o
dotaci na zateplení komplexu základní školy. V létě 2012 byla tato dotace
schválena. No a pak se čekalo na podpis, na lhůty pro zadání výběrového řízení,
jeho realizace, opět lhůty na odvolání a nakonec se čekalo na vyjádření Státního
fondu životního prostředí, jestli výběrové řízení proběhlo v pořádku. No a to jsme
si prohlédli 16 listů kalendáře… Ano, 16 měsíců trvala administrativní příprava
jedné poměrně malé akce.
Již jsme se smířili s tím, že v září nebudeme začínat nový školní rok v klidu a dokonce jsme se
smířili s tím, že oslavy sto let založení školy přeložíme z plánovaného podzimu až na příští jaro. Důležité
je, že zateplení nakonec proběhne a při zpětném ohlédnutí za několik let si nikdo ani nevzpomene
na malé průtahy kolem.
S politováním musím dále sdělit, že se nám nepodařilo získat dotaci na výstavbu nového hřiště
pro mateřskou školu. Pokusíme se získat prostředky buď z jiných zdrojů, nebo budeme postupně
vybavovat hřiště sami.
Velmi nepříjemný byl výskyt spály, nejprve ve školce a pak i ve škole. I přes poměrně pozdní
rozhodnutí krajské hygienické stanice se podařilo po týdnu volna nemoc zvládnout. Dá se říci, že
poslední nemocní dobírají léky a do konce školního roku se snad již více případů neobjeví. Podle sdělení
rodičů bylo touto nemocí zasaženo nakonec přes šedesát dětí.
A teď už k příjemnějším zážitkům. V květnu jsme kompletně zrekonstruovali šatny. Staré klece
jsme vyměnili za krásné skříňky. Celý prostor se velice zútulnil, rozsvítil a nabyl na vzdušnosti. Navíc,
každý žák má svůj uzamykatelný prostor, kde má bezpečně uloženo vše, co potřebuje.
Žáci 5. a 9. třídy prošli povinným celoplošným testováním vědomostí z matematiky, českého
jazyka a cizího jazyka. Nebyli jsme překvapeni, když v celorepublikovém
srovnání dopadli naši žáci vysoce nadprůměrně, zejména pak deváťáci! Ti
nám udělali radost i při přijímacích zkouškách na střední školy, kde se
umísťovali na čelních příčkách i na ty nejprestižnější školy! Tradičně velmi
dobře si vedli naši žáci i při vědomostních soutěžích a neztratili se ani při
soutěžích sportovních.
V současné době probíhají školní výlety a nezadržitelně se blíží
prázdniny. Děti už se jistě těší a já jen doufám, že je v září přivítáme pod novým
kabátem!
Hezké léto, příjemné dovolené a plně prožité dny s dětmi vám přeje
Jaroslav Skolek

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...

Usnesení z 26. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 26. 3. 2013
ZO schválilo:
!
nákup vozidla Multicar od pana Č. za cenu 70.000,- Kč,
!
cenu za pronájem antény na střeše ZŠ Košetice panu Ing. Vladimíru Vlkovi za 1.000,- Kč za měsíc,
!
vyřazení majetku Základní a mateřské školy Košetice podle přiložených seznamů. Majetek v příloze č. 1/028/2012 v
hodnotě 21.831,- Kč, majetek v příloze č. 2/501/2012 v hodnotě 7.849,- Kč a majetek v příloze č. 3/902/2012 v hodnotě
27.705,- Kč,
!
vystavení plné moci na pana K.D. pro zastupování Obce Košetice u jednání valné hromady honebního společenstva
Košetice, které se bude konat dne 30. 3. 2013,
!
žádost pana P.B. o prominutí poplatku ze vstupného při pořádání zábavy. Výtěžek zábavy šel na podporu sportu.
!
prodej parcely st. p.č. 761/28 k.ú. Košetice o velikosti 838 m2 paní P.D. za cenu 250 Kč za m2.

ZO vzalo na vědomí:
!
informace o výběrovém řízení na zateplení školního komplexu ZŠ Košetice a doporučilo do výběrové komise členy
zastupitelstva: Františka Šedivého a Josefa Šedivého,
!
informace o způsobu fakturace nákupu konektivity WiFi od pana Ing. Beneše,
!
nabídky bank na poskytnutí úvěru,
!
informace a nabídku na nákup zařízení na úsporu energie,
!
informace o zajištění lékařské péče v Košeticích.

Usnesení z 27. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 2. 5. 2013
ZO schválilo:
!
výsledky výběrového řízení na Zateplení školního komplexu v Košeticích. Nejlepší nabídku podala firma ATOS, spol.
s r. o. Ledeč nad Sázavou, uzavření smlouvy s touto firmou na pořízení zametacího stroje,
!
výsledky výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci „Omezení prašnosti“. Smlouva o úvěru bude podepsána s
Československou obchodní bankou,
!
výsledky výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci „Zateplení školního komplexu v Košeticích“. Smlouva o
úvěru bude podepsána s Československou obchodní bankou,
!
vyhlášení výběrového řízení na zhotovení akce „Obnova kříže a úprava prostranství okolo kříže na hřbitově
v Košeticích“,
!
žádost H.V. o povolení přestavby způsobu vytápění nájemního bytu v bytovém domě č.p. 199 na topení kamny na
pelety,
!
hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a mateřské školy Košetice v roce 2012 náklady ve
výši 12.586.069,91 Kč, výnosy ve výši 12.586.844,21 Kč, rezervní fond ve výši 985,03 Kč, výsledek hospodaření ve výši
774,30 Kč v roce 2012, údaje o hospodaření s majetkem k 31. 12. 2012,
!
uzavření smlouvy o výpůjčce č. OS201320001915 s firmou EKO-KOM, a.s.

ZO vzalo na vědomí:
!
informace o výběrovém řízení na „Omezení prašnosti“ a doporučilo do výběrové komise členy zastupitelstva:
Jaroslava Záběhlíka a Josefa Šedivého,
!
informace o vybavení a údržbě ordinace pro obvodního lékaře v Košeticích a dalších podmínkách zahájení práce
nového lékaře,
!
aktuální žádosti na změnu v územní plánovací dokumentaci obce Košetice,
!
výsledky hospodaření prodejny potravin v obci Košetice, které dodala firma Jednota, spotřební družstvo v Kamenici

Usnesení z 28. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 3. 6. 2013
ZO schválilo:
!
výsledky výběrového řízení na „Omezení prašnosti“. Nejlepší nabídku podala firma SOME Jindřichův Hradec.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy s touto firmou na pořízení zametacího stroje,
!
závěrečný účet obce Košetice za rok 2012 čerpání výdajů 9.275.910,28 Kč a plnění příjmů 9.771.437,31 Kč za rok
2012, dotace v roce 2012, hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a mateřské školy Košetice,
náklady ve výši 12.586.069,91 Kč, výnosy ve výši 12.586.844,21 Kč, rezervní fond ve výši 985,03 Kč, výsledek
hospodaření ve výši 774,30 Kč v roce 2012, údaje o hospodaření s majetkem k 31. 12. 2012,
!
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2012 s výsledkem bez výhrad,
!
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2316/9 k.ú. Košetice s firmou ZEO TRADE s.r.o. za roční nájemné
ve výši 15.000,- Kč v roce 2013 a 2014 a ve výši 10.000,- Kč za rok v roce 2015 a dalších,
!
příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 7.000,- Kč pro Pionýrskou skupinu Radost Košetice.

ZO vzalo na vědomí:
!
postup oprav vodovodního řádu v Onšovské ulici,
!
informace o výskytu spály v ZŠ a MŠ Košetice a o jejich uzavření,
!
informace o průběhu příprav na otevření ordinace praktického lékaře v Košeticích,
!
informace o možnostech barevného řešení ZŠ Košetice,
!
postup vytváření územně plánovací dokumentace,
!
stížnost pana P.Š. na rušení nočního klidu dne 1. 6. 2013 na fotbalovém hřišti. Na dalším jednání bude navrženo
preventivní opatření
!
rozpočtové opatření č. 1.

Činnost SDH Košetice
v období březen - červen 2013…
Rád bych vás seznámil s činností SDH Košetice v
posledních třech měsících tohoto roku. Výjezdová jednotka má na
svém kontě k 12. 6. 2013 celkem třináct výjezdů. Jednalo se o
11 technických pomocí a 2 požáry. Prvním požárem byl dne 2. 5.
2013 požár lesního porostu v obci Martinice, kde díky včasnému
zásahu naší jednotky nedošlo k rozšíření ohně na větší plochu
lesa. Druhým požárem byl dne 10. 6. 2013 požár starého kravína v
obci Útěchovice pod Stražištěm. Tento požár vznikl úderem blesku
a díky včasnému zásahu jednotek se oheň nerozšířil na celý
objekt.
Občané využili i technické pomoci, jednalo se o tlakování
kanalizací, mytí vozovek a odstraňování překážek z komunikací.
Dne 19. 5. postihla naší obec vichřice, která napáchala mnohým
občanům škody na majetku. Naše jednotka uskutečnila v období
od 20:16 do 22:35 celkem 5 výjezdů spojených s touto vichřicí. Jednalo se o zajištění střechy v
Košeticích čp. 26, odstranění stromů z vozovky u obcí Bácovice, Martinice, Onšov a Košetice.
Jednotka taktéž převzala nové vybavení. Jedná se o fixační páteřní desku určenou k vyproštění
a transportu zraněných osob. Toto vybavení pro jednotku zakoupila firma Zámečnictví Svatoš s. r. o.
a dodala ji firma Duffek (www.vystroj-vyzbroj.cz).
Dne 6. 4. 2013 absolvovala naše jednotka společně s jednotkami z Želiva a Lukavce společný
výcvik s psovody v areálu kláštera v Želivě. Toto cvičení se konalo u příležitosti pětiletého výročí SDH
Želiv 2- psovodi, se kterými spolupracujeme, a mohli jste je vidět v akci například při Feuershow. Při
tomto cvičení jsme si vyzkoušeli vyproštění a transport zraněných osob z mnohdy obtížných míst.
Smyslem tohoto cvičení bylo vyzkoušet si náročnější zásah s větším počtem jednotek a dorozumívání se
mezi sebou. Toto cvičení hodnotíme velice kladně a určitě budeme v tomto směru s psovody nadále
spolupracovat.
Náš sbor uspořádal 13. 4. v hasičské zbrojnici taneční zábavu nazvanou Pyžamová párty a 30. 4.
tradiční pálení čarodějnic v areálu sportovního hřiště. Obě dvě akce se velmi vydařily a jsou právem
řazeny k tradičním akcím, které pořádáme.
Dne 8. 6. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Buřenicích. Náš sbor reprezentovalo družstvo
mladých hasičů v kategorii mladší, které obsadilo 3. místo, a družstvo mužů, které se umístilo na 11.
místě. Toto umístění mužů je velice ovlivněno tím, že se v dnešní době stalo „trendem“ až mnohdy
nesmyslné investování prostředků na zvyšování výkonnosti soutěžních strojů. Je otázkou, zda má cenu
investovat 100 000 Kč do soutěžního stroje, nebo
tyto prostředky využít na nákup potřebného
materiálu a výzbroje. Jestli se tato situace bude
nadále vyvíjet takovýmto směrem a soutěžní
družstvo bude chtít obstát v konkurenci, bude
zřejmě nezbytné nějaké finanční prostředky
do tohoto stroje vložit. Můžeme si myslet, že to již
nemá s „hasičinou“ mnoho společného, ale
pokud budeme chtít výsledky, budeme na to
potřebovat stroj. Tento problém budeme muset
nějakým způsobem vyřešit v soutěžní sezóně
2014.
Na závěr bych vás velice rád pozval na Den
otevřených dveří košetické hasičské zbrojnice,
který se uskuteční v rámci košetického pouťování
dne 29. 6. 2013 od 10:00. Uvidíte výstavu
techniky nejen našeho sboru, výstavu fotografií,
hasičských modelů, výstroje a výzbroje.
Samozřejmostí bude bohaté občerstvení.

Fotbalové jaro…
A tým:
První mužstvo Sokola Košetice bojovalo v jarní části
1.B třídy o vylepšení nelichotivého postavení po
podzimní části sezony a tento boj byl, jak se zdá,
úspěšný. Do konce soutěže ještě chybí odehrát
jedno kolo a náš tým je momentálně na 6. místě
tabulky. Ovšem po posledním kole se může vše
výrazně změnit, protože tabulka je letos neobyčejně
vyrovnaná a košetické áčko tak může nakonec brát
jak 2. příčku, tak ale až 10. pozici. Jarní bilance áčka
je 6 výher, 2 remízy a 4 prohry.
B tým:
Druhý tým z Košetic si vedl v jarní části IV. třídy velmi dobře a s bilancí 5 výher a 1 prohra je momentálně
na druhém místě v soutěži, když nasbíral stejně bodů jako vedoucí Čejov „B“. Ovšem tabulka je ještě
neúplná a je pravděpodobné, že béčko nakonec skončí na třetím místě, jelikož fotbalisté Hněvkovic, kteří
jsou zatím o bod třetí, mají ještě jeden zápas k dobru.
Další úspěch si béčko připsalo v podobě vítězství v okresním kole poháru FAČR, kde postupně zvítězilo
nad týmem z Velké Chyšky, Žirova a ve finálovém utkání přetlačilo na penalty fotbalisty z Červené
Řečice.
Stará garda:
Starší pánové se zúčastnili turnaje, který se konal v Dolních Kralovicích,ve dvou zápasech se bohužel
vítězství nedočkali a s bilancí dvou proher tak obsadili poslední místo. Nejvýraznější stopu na turnaji
zanechal Martin Hanousek, který byl paradoxně vyhlášen nejlepším brankářem fotbalového dne
v Kralovicích. Příští zápas staré gardy by se měl uskutečnit o košetické pouti, kde by se naši fotbalisté
měli utkat s týmem z Červené Řečice.
P.H.

POZVÁNÍ NA STŘELECKÉ SOUTĚŽE O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU
O CENU SPONZORŮ…
Utekl rok a před námi je již dvanáctý ročník střeleckých soutěží, které
každoročně pořádá naše střelecká organizace AVZO TSČ ve spolupráci s
Obecním úřadem Košetice. Dvanáctý ročník se koná 29. 6. 2013
na střelnici AVZO TSČ, do soutěže se můžete přihlásit na střelnici již od
osmi hodin. Tak jako v minulých letech to bude střelba z malorážky na 50
metrů, v občerstvení kromě masných výrobků, můžete počítat s dnes již
tradičním bramborákem, dále pak na Vás čeká mnoho pěkných cen, které
si vyberete podle Vašeho umístění ve třech kategoriích. Oproti
předchozím rokům se díky Obecnímu úřadu zásadně zlepšila možnost
příjezdu a parkování osobními automobily.
Přijeďte závodit, přijeďte se podívat a fandit.
Za AVZO TSČ Košetice zve František Daniel

Zamyšlení
na místě posledního odpočinku…
Některá místa navštěvujeme s nadšením, jiná z povinnosti, další z nostalgie a některá s pocity
často smíšenými. Hřbitov, který náleží k naší obci, se nachází na samém jejím okraji , obklopen poli u
silnice do Buřenic. Je to velmi utěšené místo,plné klidu a večer také ticha. Setkáváme se zde často my
sousedé a známí, když přijdeme rozsvítit svíčku ,přineseme kytičku a vzpomínáme na naše blízké, kteří
zde již odpočívají. Myslím, že náš hřbitov je velmi dobře udržován, má vzhlednou vstupní bránu
a pískovcovou kašnu. V dohledné době se toto pietní místo ještě poněkud změní k lepšímu. Bude totiž
vybudována nová zpevněná středová cesta a okolí velkého kříže ve střední části hřbitova. Příchozí se již
nebudou bořit do rozbředlého sněhu nebo příliš mokré trávy. Díky dotacím se tak opět trochu zlepší
vzhled těchto posvátných míst.
Neznám zdejšího člověka, který by se zde nechoval s patřičnou úctou a respektem. A přece, milí
spoluobčané, přece se i zde dějí podivuhodné nepravosti. V poslední době - asi se začátkem
zahrádkářské sezóny - se z našeho hřbitova ztratila
všechna kropítka z obecních konviček na zalévání.
Nechápu přesně, k čemu jsou onomu nenechavému
jedinci dobrá, když hrdla konví mají ty
nejrozmanitější rozměry. Co chápu ještě méně, je,
že někdo nejenže vztáhne ruku na cizí věc, ale že to
udělá na hřbitově. Neokrádá jen své spoluobčany,
neokrádá ty, kdož tu odpočívají na věky, okrádá
hlavně sebe sama o čisté svědomí. Co s takovým
pobertou? Zasloužil by, aby se o jeho činech všichni
dozvěděli. Aby si všichni řekli, že to je ten, co obírá
mrtvé. Co k tomu dodat? Ať ti, kterých se to týká,
zapřemýšlejí sami o sobě.

Policie varuje...
Pachatelé pokračují v trestné činnosti páchané na seniorech
Od začátku dubna letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 12 případů, kdy se pachatelům
podařilo okrást seniory. Pachatelé se snaží vylákat peníze od starších lidí různými způsoby. V poslední
době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Pachatel
většinou nemá drobné peníze na vrácení přeplatku. V okamžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění
finanční hotovosti a zloděj zjistí místo uložení peněz, odvede pozornost poškozeného a peníze odcizí.
Způsobů, jak se zloději snaží dostat do bytů a rodinných domků a něco zde odcizit, je více. Může se
jednat o různý podomní prodej zboží nebo služeb, výkup druhotných surovin do sběru, předání domnělé
výhry, uzavření nějaké výhodné smlouvy nebo pod záminkou, že se chce pachatel pouze napít vody.
Policisté znovu upozorňují seniory, aby nikoho cizího nepouštěli do svého obydlí. Nikomu nedávali
finanční hotovost, nesvěřovali cizím lidem své platební karty a nepodepisovali jakékoliv smlouvy bez
toho, aby si ji před tím v klidu přečetli a promysleli.

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory
Policisté na Vysočině šetří od poloviny března sedm případů, kdy se pachatelé pokusili od seniorů
vylákat peníze. V pěti případech byli úspěšní. Podařilo se jim poškozené okrást o více jak 190.000 korun.
Ve všech případech zvolil pachatel stejný způsob - zavolal poškozeným na pevnou telefonní linku
a vydával se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistil jméno vnuka poškozených a poté pod jeho
jménem poprosil seniory, že potřebuje půjčit větší finanční částku, většinou na zakoupení nového
automobilu. Když poškození souhlasili, řekl, že si pro peníze pošle svoji kamarádku. Senioři poté předali
finanční hotovost jim zcela neznámé ženě, která se představila jako přítelkyně jejich vnuka.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si
nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo
bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do
svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky
kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním
hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o
půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat i na nečekané
situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné vystupování, jsou velmi
komunikativní a působí dobrým dojmem.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Policie o cyklistech...
Tisková zpráva – 14. června 2013
Na silnicích Kraje Vysočina zemřeli letos dva cyklisté.
Počet cyklistů vyjíždějících bez cyklistické přilby se neustále zvyšuje.
Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 13. června vyšetřovali policisté v našem kraji celkem 37
dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách dva cyklisté zemřeli. Šest se jich zranilo těžce
a dalších 24 utrpělo lehké zranění.

V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje
Vysočina celkem 183 dopravních nehod s účastí
cyklistů. Při těchto nehodách zemřelo devět cyklistů.
Dalších 27 cyklistů bylo zraněno těžce a 138 lehce.
Cyklisté zavinili celkem 131 dopravních nehod. Pouze
50 cyklistů mělo při dopravní nehodě nasazenou
cyklistickou přilbu. Počet cyklistů, kteří při dopravní
nehodě neměli nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný
než počet cyklistů, kteří při dopravní nehodě cyklistickou
přilbu nasazenou měli.

Při silničních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také poměrně často setkávají
s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si neuvědomují si, že cyklista je řidič nemotorového vozidla,
které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento přestupek uložena ve správním řízení
pokuta až do výše 50 000 korun.
Pokud se chystáte v letošním roce vyjet na silnice na kole, nezapomeňte si své jízdní kolo vybavit
předepsanými i dalšími důležitými doplňky z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Důsledně
dodržujte pravidla silničního provozu, která platí nejenom pro cyklisty!
Riziko dopravní nehody lze snížit právě správným vybavením a dobrým technickým stavem jízdního
kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu především dobře vidět. Policisté proto
v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být
samozřejmostí. Policisté se často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě
snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.
Ve výbavě vašeho jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy. Pokud by došlo při
jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit bezpečné zastavení jízdního kola. Jízdní kola pro
děti předškolního věku nemusí být vybavena přední brzdou, pokud mají volnoběžný náboj s protišlapací
brzdou. Existují však i další požadavky na správně vybavené jízdní kolo - volné konce trubky řídítek musí
být zaslepeny, a to zátkami nebo rukojeti. Matice nábojů kol musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové,
rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Zakončení ovládacích páček brzd, volné konce
řídítek páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí
mít hrany obaleny materiálem, který pohlcuje statickou energii.
Dále musí být jízdní kolo vybaveno
vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy, oranžovou odrazkou na obou stranách
pedálu a na paprscích kol. Přední bílá odrazka a zadní červená odrazka může být nahrazena odrazovými
materiály umístěnými na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech mohou být nahrazeny
světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a oranžové odrazky na
paprscích kol mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů
pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Pneumatiky a ráfky na jízdním
kole nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost
jízdy.

Policie o cyklistech...
Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kola vybavena
světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka
dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou
bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno
svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní
odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy. Baterie jako zdroj elektrického proudu musí svou
kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez
přerušení. Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí a náhradní díly
nepatří do povinné výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz.
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista mladší
18 let musí za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí mít za jízdy nasazenou a
řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší 18 let, kteří nechtějí hazardovat se svým
zdravím, používají při jízdě také ochrannou přilbu. Oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe
obsahovat reflexní prvky, které cyklistu na komunikaci více zviditelní.
Dítě mladší 10 let smí na jet pozemní komunikaci na jízdním kole pouze pod dohledem osoby
starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu na chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně. Na jízdním
kole, které je vybaveno sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší
15 let vézt osobu mladší sedmi let. Sedadlo musí být pevně připevněno a umístěno tak, aby nemohlo
dojít při jízdě ke zranění dítěte ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. V jiném případě není dovoleno jezdit na
jednomístném kole ve dvou osobách.
Ještě uvedeme několik pravidel především pro mladší cyklisty.
Cyklista nesmí jet na jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy
stále šlapadlech. Dále nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na jízdním
kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by ohrožovaly jiné účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud
nebudou ohroženi nebo omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska
provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující za
sebou při pravém okraji vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět z pravé
strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa, musí při tom
však dbát zvýšené opatrnosti.

Tragické nehody cyklistů v roce 2013:
Při střetu zemřel devadesátiletý cyklista
ŽĎÁRSKO – V pondělí 20. května krátce před půl desátou jsme přijali
oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na ulici Jihlavská ve Žďáře nad
Sázavou v prostoru před provozovnou Dřevozávodu. Za dosud nezjištěných
okolností se zde střetlo osobní vozidlo Škoda Yeti, které mělo za vozidlem
připojený karavan, s cyklistou. Devadesátiletý cyklista na místě zemřel. K
objasnění přesné příčiny jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva. U
dvaašedesátiletého řidiče osobního vozidla provedli policisté orientační
dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Další okolnosti tragické dopravní nehody, stejně jako míra
zavinění, jsou předmětem policejního vyšetřování.
Zraněná cyklistka v nemocnici zemřela TŘEBÍČSKO - Tragicky skončila dopravní nehoda dvou
cyklistů na Třebíčsku. V sobotu 1. června večer krátce po dvacáté hodině vyjížděli policisté dopravního
inspektorátu Třebíč vyšetřovat okolnosti dopravní nehody dvou cyklistů. K nehodě došlo na silnici II/140
mezi obcemi Čechočovice a Stařeč. Dva cyklisté – šestadvacetiletá žena a jednatřicetiletý muž – oba
z Třebíče - jeli po silnici na jízdních kolech vedle sebe. Cyklistka do cyklisty narazila a následně oba
upadli na vozovku. Při pádu došlo k lehkému zranění cyklisty, který byl převezen k ošetření do
nemocnice Třebíč. Cyklistka při nehodě utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice v Brně –
Bohunicích. Oba cyklisté byli zřejmě pod vlivem alkoholu. Policisté provedli u cyklisty dechovou zkoušku
a jejich podezření se potvrdilo, když zjistili, že mu koluje v krvi 1,54 promile. Opakovaná dechová
zkouška ukázala hladinu 1,64 promile. V případě zraněné cyklistky také existuje důvodné podezření, že
byla pod vlivem alkoholu. Vzhledem ke zranění u ní nebylo možné provést dechovou zkoušku, proto byl
proveden v nemocnici odběr krve. Oby cyklisté měli při jízdě nasazenou cyklistickou přilbu. Cyklistka
12. června v nemocnici následkům svých zranění podlehla. Případ si k dalšímu prověřování okolností
nehody převzali kriminalisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Třebíč.
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