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Už jsou tady zase…
To není vůbec jednoduché. Přichází předvánoční čas a je vhodné a potřebné naladit se. Naladit
se předvánočně, slavnostně, smířlivě, nadšeně, zkrátka všestranně pozitivně. Radujme se, už tu
budou…
Jenže, pořád tu jsou nějaké ty překážky , jukají poťouchle za rohem , vykukují ze všech stran,
číhají a čekají na příležitost. Jsou jako blechy, jak vidí možnost, hupnou nám na záda. Usadí se a škodí.
Jestlipak stačím umýt ta okna, uklidit, vyleštit, vyklepat, převléci? A toho cukroví, děti si zase vymyslely ty
nejsložitější druhy. A kdo mi poradí, komu jaké dárky? Copak jsem jasnovidec, abych všechno uhádla? A
pořádný stromeček, ten co loni přinesl manžel, byl opravdu úsporný, chyběla každá druhá větev. A také
kapříky musím sehnat, no lovit do rybníka nepůjdu, ale který ze všech těch třeboňských kaprů je
skutečně z Třeboně? Všichni ti jihočeští rybáři a prodavači jsou nakonec překupníci z Prahy. Jejda, a
ještě vaječák. Ne ten divný kupovaný, ale pořádný, domácí, co se táhne jako med, je pěkně žlutý , jemný
a slaďoučký, zkrátka to pravé mlsací pití.
V práci je pořád blázinec, tu někdo marodí a ten chce zase dovolenou a kdo to odnese? Že se
takhle ptám… Letos rozhodně nepůjdu do Kauflandu, od loňska z toho mám trauma, dostat se k regálu s
mandarinkami se stalo životu nebezpečným. A banány? Ocitly se v nepřátelském obležení , padaly do
košů po desítkách kilogramů. Jak já nenávidím nakupování. Ale předvánoční doba ho přímo vyžaduje.
Reklama se na mě hrne ze všech stran, dotěrná, vlezlá , protivná a lživá. Přihlouplé dívenky,
vyšampónovaní mladíci, zelená příšerka křepčící na obrazovce, sobi s anténkami a tučný a hubený
bankéř ve věčném soupeření o klienty. Boty, hodinky, auta, punčochy, počítače, peníze, kosmetika,
pribináček a kýchající panenka, pes, co vrtí ocáskem a čůrá páníčkovi na nohu jarovou vodu…
Ale děláme si to sami. Reagujeme, a tak jsme vtahováni do komerčního bahna stále víc a hloub. A
kde na ty blbosti taky pořád brát. Jenže! I když se mi to všechno vůbec nezamlouvá, stejně nakonec
podlehnu. S rozumem, kterého ke konci předvánoční doby ubývá, se zoufalstvím, kterého naopak
přibývá ,a ještě s něčím. A to něco je očekávání a přiznávám, také nadšení. Protože každý rok si dám
takovou práci, opravdu čekám, že za ni budu upřímně pochválena. No, ne vždy se zadaří, ale stále
doufám. Věřím, že se mnou budete, milé spoluobčanky, souhlasit, ale před Vánocemi se u mě objeví
jakýsi druh euforie a očekávání. A to vrcholí 23.prosince, když zaženu všechny spát, doladím poslední
úpravy, aranžmá a chodím po uklizeném bytě, vdechuji neopakovatelné vánoční vůně skořice, chvojí,
cukroví, vanilky, rumu a jablek ….Sem tam ještě urovnám záclonu nebo pohladím
rukou vyšívaný ubrus po mamince a jsem v sedmém nebi. Jsem v té chvíli šťastná.
Zase se snad všechno povedlo. A to jsem letos stihla i adventní koncert a výstavku
vánočních dekorací . A tak ten poslední předvánoční večer nelamentuji , nehudrám,
jen se dívám, vzpomínám na ty, kteří již nepřijdou, i na ty, na které se těším, na
všechny známé a i ty úplně cizí, kteří se v této chvíli možná nemají tak jako my.
A prožívám tyhle chvíle velmi silně a intenzivně, protože, až se všichni ráno
vzbudí, převrátí výsledky mé práce zase naruby. Ale i tak to stojí za to. Šťastné a
veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti, životní jistoty a dobra
v novém roce 2014.
Jana Pilná

Co nás v obci čeká...
První adventní neděle začíná již 1.prosince. Abychom se z ní mohli těšit, rozsvítíme v sobotu dne
30. listopadu v 17h obecní vánoční strom. Této příjemné a radostné události bude předcházet
předvánoční jarmark, který vypukne v 15h. V půl páté si poslechneme v kostele vánoční koledy a písně
v podání dětského sboru košetické školy a pak už to nastane. Desítky a desítky světel rozzáří večerní
tmu a ukáží vánoční strom v celé jeho kráse. Nu, a protože do Mikuláše je to už jen pár dní, v 17:20h
přijde Mikuláš ke kostelu a rozdá hodným dětem dárečky. A jestli se tam objeví také nějaké děti zlobivé,
tak o ty se už postarají čerti, kteří budou Mikuláše doprovázet. Ale nebojte se, jsou to veskrze hodní čerti
(no jak kdy), a když se ukáže, že děti zlobí jen tak trochu a dobře se učí, určitě je čerti nechají na pokoji.
12. prosince ve 14h se v hasičské zbrojnici koná tradiční setkání se seniory. Přijďte prožít příjemné
odpoledne zpestřené kulturním programem i občerstvením. Není přece nic lepšího, než se setkat se
sousedy, známými a přáteli, pohovořit, zavzpomínat a zazpívat si. Těšíme se na vás.
Těsně před Vánocemi 20. prosince v 17h se v košetickém kostele
uskuteční vánoční koncert Základní umělecké školy Vlašim.
Bude to jistě krásný počátek vánočních oslav. Přijďte, prosím, ocenit
umění a dovednost dětí, které se věnují hudbě a zpěvu. Budou jistě
rády, když najdou vděčné, vnímavé a příjemné obecenstvo.
Srdce, oči a ruce pro krásu Vánoc
Od 16.12. do 20. 12. se bude v zasedací síni obecního úřadu konat
výstava vánočních dekorací, jejichž autory budete třeba právě vy.
Přijďte se každý den v čase od 15h do 16:30h podívat na výsledky
práce šikovných rukou a také ohodnotit jednotlivé výrobky.
28. prosince pořádá TJ Sokol Košetice v restauraci Kozlův
Dvůr zábavu. Hraje kapela Ursus. Můžete již poctivě
nacvičovat na silvestrovské oslavy.

Pranostiky...
Pranostiky na zimu:
Svatá Kateřina prádlo máchá, svatá Barbora ho škrobí.
Když je svatá Barbora ucouraná, je svatý Štěpán na ledě.
Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě (před Velikonocemi) ještě nosit.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba
režného.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
V lednu mráz těší nás, v lednu voda věčná škoda.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

Co nového ve škole?
Stručně řečeno, všechno! Škola má nová okna a je oděna v novém kabátě. To je asi to hlavní a na
první pohled patrné. Neméně důležité je i zateplení stropů na celé budově a první zkušenosti ukazují, že
úspora energie a tepelná pohoda jsou vynikající. Vše už je i zkolaudováno a chybí dodělat už jen opravdu
pár drobností. Shodou okolností to můžeme brát jako dárek ke stým narozeninám, neboť právě 9.
listopadu 1913 byla škola slavnostně otevřena! Sluší se poděkovat zastupitelům, a zejména paní
starostce, protože bez jejich souhlasu by se tato oprava vůbec nekonala. Navíc se stavbě věnovali a
osobně se zajímali o její průběh a stav.
Určitě všechny zajímá, kdy že se uskuteční slibované oslavy stého výročí založení školy.
Podzimní termín jsme byli nuceni změnit z důvodu stavby, ale již máme stanoven nový. Vzali jsme v
úvahu, že to musí být v tomto školním roce a zároveň bychom chtěli už teplé jarní počasí. Vyšel nám
datum 31.5. 2014. Těšíme se na hojnou účast a rádi všem ukážeme, že jsme vstoupili do 21. století
úspěšně!
Co by nám ale byla platná hezká škola bez dětí? Naštěstí můžeme v klidu říci, že dětí máme dost.
Do základní školy v září nastoupilo 145 dětí, do mateřské úctyhodných 60. Jen pro představu, dětí přímo
z Košetic je v ZŠ 50 a v MŠ 37. Z toho je patrné, že většina dětí k nám přijede, a je tedy nutné se o ně
postarat v době před i po vyučování. K tomu slouží dnes již 3 oddělení školní družiny a vůbec si neumím
představit, kdybychom je neměli. Dvě oddělení mají vlastní třídu, třetí se pohybuje v ostatních učebnách,
v tělocvičně, na hřišti, mnohdy se jednotlivá oddělení spojují, přesně podle potřeby provozu školy,
kroužků a samozřejmě dětí. Do budoucna bychom chtěli vybudovat nové prostory pro školní družinu nad
šatnami. Projekt je schválen a několikrát jsme již, bohužel neúspěšně, žádali o dotaci. Jelikož je
demografický výhled zatím příznivý, uvítali bychom i nástavbu nad stávající mateřskou školou. Před
deseti lety byla kapacita dostačující a nikoho by nenapadlo, že budeme v situaci, že bude problém dostat
děti do školky. Navíc děti spí ve třídách a prostorová situace je tak na hraně snesitelnosti.
To nejdůležitější z činnosti školy se ale samozřejmě děje ve třídách. Jsme velmi dobře vybaveni
technikou a snažíme se o dobré vybavení i ostatními pomůckami. Podzim byl poznamenán stavebními
úpravami za provozu, a tak se někdy ozývala vrtačka,
jindy byla zalepená okna a nedalo se vyvětrat. To vše
máme úspěšně za sebou a možná i proto jsme neváhali
vyjet na nejrůznější divadelní představení a exkurze, tu
do Prahy na letiště, jindy do Pacova k rybářům a
myslivcům a na spousty dalších zajímavých míst.
Prvňáčci už umí několik písmen a deváťáci už usilovně
Řekli byste, že téhle
přemýšlejí o přihláškách na střední školy. Pro všechny
budově naší školy bylo
platí totéž, musí se učit a je dobře, že se mohou učit,
9. listopadu 100 let?
navíc v krásných prostorách. Přál bych si, aby tomu tak
Jako dárek dostala
bylo za dalších 100 let!
zbrusu nový kabát.
Jaroslav Skolek
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Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...

Usnesení z 29. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 16. 7. 2013
ZO schválilo:
!
žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro ZŠ Košetice. Obecní úřad se udělením výjimky
ze zákona zavazuje, že kromě provozních výdajů uhradí i nadnormativní mzdové výdaje potřebné k
provozu školy,
!
barevné řešení fasád Základní školy Košetice. Schválené barevné řešení bude barvou a odstíny
navazovat na vzhled Mateřské školy Košetice, tzn. dva odstíny žluté barvy, tmavší pruh mezi horními
okny, tmavý odstín mezi horními a dolními okny na přední straně staré budovy,
!
dar dobrovolnému sdružení občanů Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod, středisko Pelhřimov, ve výši
2.000,- Kč,
!
nabídku společnosti Terra Group Investment, a.s. na pořádání elektronické e-aukce energií pro
občany,
!
uzavření smlouvy s paní L.Č. a panem L.R. o smlouvě budoucí a následně smlouvu na prodej
2
2
parcel p.č. 259/14 k.ú. Košetice o výměře 966 m a p.č. 259/13 k.ú. Košetice o výměře 432 m za
cenu 250,- Kč za m2,
!
nákup síťového černobílého kopírovacího stroje se scenerem, velikost papíru A4 a A3 a doporučili
nabídnout starý kopírovací stroj k prodeji,
!
výběr dlažby na úpravu prostranství na hřbitově v Košeticích. Vybraná dlažba má rozměry
80x210x140 mm, povrch standard rovný, barva colormix eben.

ZO vzalo na vědomí:
!
stížnost pana P.B. na řešení problému v Základní škole Košetice,
!
průběh prací na zateplení budovy Základní školy Košetice,
!
stížnost pana P.Š. na rušení nočního klidu dne 1. 6. 2013 na fotbalovém hřišti. Zastupitelé
nedoporučují nájemci Sokolu Košetice další pronájem hřiště a přilehlých prostor třetí osobě. Při zde
konaných akcích po 22. hodině bude předem určena osoba, která bude dohlížet na dodržování
zákonů a pořádku,
!
informaci o oslavách Dne rodáků. Oslava bude přesunuta na příští rok,
!
informace o spolupráci s HIT Rádiem Vysočina na oslavě, která se uskuteční 28. 7. 2013 na hřišti
v Košeticích,
!
informace o možnosti schválení obecně závazné vyhlášky o domovním prodeji,
!
rozpočtové opatření č. 2 a 3.
ZO zamítlo:
!
zamítli žádost paní H.V. o příspěvek na jiný způsob vytápění obecního bytu v bytovém domě čp.
199. Doporučují nejdříve kontrolu komínu.

Usnesení z 30. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 3. 9. 2013
ZO schválilo:
!
žádost paní H.V. o příspěvek na jiný způsob vytápění obecního bytu v bytovém domě čp. 199.
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 10.000,- na výměnu kotle,
!
žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek č. 11 Košetice o finanční příspěvek na
činnost v roce 2013 ve výši 6.000,- Kč,
!
žádost slečny L.Č. a pana L.R. o koupi parcel pro stavbu rodinného domu p.č. 259/14 k.ú.
2
2
2
Košetice o výměře 966 m a p.č. 259/13 k.ú. Košetice o výměře 432 m za cenu 250,- Kč za m ,
!
Českého svazu žen Jezinky, o.s. Košetice o finanční příspěvek 6.000,- Kč na Dětský karneval
2013 a 6.000,- Kč na Loučení s létem 2013,
!
žádost TJ Sokol Košetice o finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 50.000,- Kč.
!
zrušení předkupního práva na parcelu st. p. č. 552 a p. č. 761/3 v
k.ú. Košetice paní M.V.

ZO zamítlo:
!
nabídku E.ON Servisní, s.r.o. na realizaci pasportu veřejného
osvětlení v Košeticích,
!
nabídku společnosti Zahradní a komunální technika
PROFIsekačky Čechtice na předvedení zahradní techniky.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...

ZO vzalo na vědomí:
!
stížnost pana P.B. týkající se problémů v základní škole. Pan ředitel ZŠ a zástupkyně ředitele ZŠ
popsali jejich vznik a kroky k jejich zamezení. Zastupitelé navrhují postupovat podle doporučení
Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově a doporučují častější komunikaci mezi
zúčastněnými stranami,
!
postup prací na zateplení budovy Základní školy Košetice. Pan Skolek popsal současný stav
hotových a prováděných činností, nutné vícepráce a jejich finanční ohodnocení,
!
informace o ostatních probíhajících investičních akcích v obci: úprava prostranství na hřbitově,
oprava kostela,
!
žádost Římskokatolické farnosti Košetice o příspěvek na opravu kostela,
rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení z 31. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 12. 11. 2013
ZO schválilo:
!
nařízení č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád,
!
smlouvu s ICOM transport a.s. č. 14HU/2014 o veřejných službách provozovaných meziměstskou
linkovou dopravu,
!
Zápisy ze schůzí kontrolního a finančního výboru ze dne 15. 5. 2013 a 9. 10. 2013,
!
žádost o příspěvek ve výši 14.500,- Kč pro TJ Start Lukavec. Částka bude použita jako příspěvek
lyžařskému oddílu TJ Start Lukavec na úhradu nákladů spojené s lyžařským vlekem v Křešíně,
!
smlouvu se společností Telecom na zřízení věcného břemene na pozemku ZTV Za Hřištěm.

ZO vzalo na vědomí:
!
informováni o průběhu zateplení ve škole a o výsledku kolaudace zateplení budovy ze dne 12. 11.
2013,
!
informace o datu dodání zametacího stroje,
!
Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Košetice za rok
2013 ze dne 6. 11. 2013,
!
informace o pojistné události zranění pana Š. a o jeho pojistném
plnění,
!
informace o přípravách vydání Zpravodaje,
!
rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7.
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Činnost SDH Košetice
v období červen - listopad 2013…
Rád bych Vás seznámil s činností SDH Košetice v období od 12. 6. 2013 do 18. 11. 2013.
V tomto období vyjela jednotka SDH Košetice k 37 mimořádným událostem. Celkově máme tedy na kontě
50 výjezdů. Pokud se ohlédneme na minulé roky, výjezdovost naší jednotky stále stoupá (r. 2010: 19, r. 2011: 32, r.
2012: 34, r. 2013: 50…).
Většina výjezdů představuje technickou pomoc. Toto obnáší především čištění kanalizace, mytí vozovky a
odstraňování překážek z komunikací (např. spadlé stromy). Ze zajímavějších výjezdů bych rád uvedl např. 8. 7.
2013 technickou pomoc spolupráci s IZS-pátrání po pohřešované osobě v obci Onšov. Při tomto výjezdu se
podařilo naší jednotce společně s policií ČR a ostatními jednotkami hasičů úspěšně vyhledat a transportovat do
péče záchranné služby klientku Domova důchodců v Onšově, která se ztratila při procházce v okolí Onšova. Další
výjezdy proběhly vlivem větrných smrští a náhlých dešťových přívalů vody, které postihly naši obec ve dvou vlnách,
a to 29.-30.7. a 4.8. 2013. Během těchto dvou větrných smrští jsme vyjeli celkem k 21 mimořádným událostem. K
větším problémům v naší obci, které vznikly díky těmto větrným smrštím, patřilo odčerpání zatopeného prostoru
před prodejnou Jednota. Ostatní výjezdy znamenaly odstranění stromů blokujících provoz přes pozemní
komunikace v okolí obce. Vlivem velkého vytížení jednotek HZS i dobrovolných hasičů zasahovala naše jednotka
až u obce Bácovice.
Dalším výjezdem, který není tak obvyklý, byl 1. 9. 2013 zásah na únik provozních kapalin u bytovek u
bývalé mateřské školky. Jednotka zde zasypala olejovou skvrnu v rozsahu 0,5x200 m speciálním sorbetem. Chtěl
bych upozornit občany, že naše jednotka je na tento typ události vybavena a pokud zpozorují v obci nebo v okolí
takovýto problém, nebo ho sami způsobí, ať neváhají kontaktovat tísňovou linku 150, 112 nebo nás přes velitele
SDH, nebo starostku obce, aby došlo k včasnému zlikvidování této mimořádné situace.
Dalšími výjezdy jsou cvičení. V letošním roce proběhla celkem dvě. První cvičení bylo taktické. Jednalo se
o požár v Dětském domově v Senožatech. Kromě naší jednotky se ho zúčastnila jednotka ze Senožat a jednotka
HZS Humpolec. Druhé cvičení bylo prověřovací. Jednalo se o požár dvou osobních automobilů v Košeticích u
hotelu Obora dne 2. 11. Toto cvičení proběhlo v rámci odborné přípravy naší jednotky, které po tomto cvičení v
hasičské zbrojnici následovala. Při těchto cvičeních jednotka o poplachu kromě velitele dopředu neví a postupuje
zcela stejně jako při „ostrém“ výjezdu. Samozřejmostí je vyhlášení standardního požárního poplachu jako při
skutečném požáru.
V minulém zpravodaji jsem vás zval na Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Tento den otevřených
dveří proběhl 29. 6. 2013 od 13 hodin. Jsem velice rád, že se nám každým rokem daří přilákat do hasičské
zbrojnice více návštěvníků nejen z řad našich občanů, ale i z okolních obcí a z našich spřátelených sborů. Velikou
mírou k úspěchu letošního ročníku přispěl Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina-stanice Pelhřimov, který zde
předvedl zbrusu nový chemický automobil na podvozku Iveco Daily, dále pak SDH Nový Rychnov se svým
„legendárním“ vyprošťovacím automobilem Tatra 813 8x8, SDH Staré Ždánice s naší bývalou CAS 25 a SDH
Čechtice s automobilovým žebříkem AZ 30. Všem těmto sborům ještě jednou moc děkujeme.
Na příští rok plánujeme opět tuto akci spojit s košetickou poutí. Budeme mít zajisté co ukazovat. V letošním
roce proběhlo obílení garáží, výměna elektroinstalace, výměna osvětlení v garážích a další drobné opravy. Příští
rok bychom rádi provedli nátěr betonových podlah a instalaci nových šatních skříní na zásahové oděvy.
Asi nejvýznamnější aktivitou sboru v nedávné době byla demolice hospodářského stavení v areálu statku.
Tuto demolici provedli členové SDH Košetice zatím ve třech etapách ve dnech 19. 10, 26. 10 a 3.11. Hasiči provedli
sundání krytiny, demontáž krovů a demolici štítů za využití plošiny z Onšova. V tomto roce nás čeká ještě demolice
zdi k p. Stejskalovi, aby v zimě nehrozila pádem. Ostatní demoliční práce budou závislé na počasí a finální
zdemolování proběhne na jaře 2013. Za SDH Košetice bych chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto třech
etapách demolice podíleli, zejména p. Miroslavu Bloudkovi a p. Zdeňku Mostovi za poskytnutí mechanizace k
zajištění demolice.
Je toho mnoho, o čem bych tu mohl ještě psát, ale náš zpravodaj
není nafukovací. Na závěr bych chtěl pozvat všechny členy SDH Košetice
na výroční valnou hromadu sboru, která proběhne v sobotu 14.12. od
19:00 v hasičské zbrojnici. K tanci a poslechu nám zahraje Onšovanka.
Přeji vám klidné prožití blížících se Vánoc, klidnou topnou sezónu a
abychom se setkávali především při kulturních akcích a nikoliv při
mimořádných událostech v naší obci.
S pozdravem
Vladislav Jaroš
velitel SDH + jSDH

Podzimní fotbalové bilancování...
Na počátku letošního bilancování si dovolím opomenout „A“ tým a
upřednostním fakt, který, jak doufám, nejen mě, potěšil mnohem více než
sportovní výsledky obou našich dospělých týmů. Jedná se o skutečnost, že v naší
obci opět po letech vznikl mládežnický tým. Jedná se o celek starších žáků, který
se zapojil do okresního přeboru této věkové kategorie. V podzimní části si naši
žáci vedli poměrně slušně a v tabulce, která čítá pouze pět družstev, jsou po
čtyřech zápasech na čtvrtém místě s bilancí jedné výhry a tří proher. Někteří
čtenáři si možná při čtení těchto řádků řeknou, že takováto bilance není nic
oslnivého, ovšem zde musím podotknout, že samotný fakt vzniku mládežnického
týmu je hoden chvály. Doufejme tedy, že mládežnický fotbal se v Košeticích stane
tradicí, což bude možné pouze díky obětavosti jejich trenérů a samozřejmě rodičů
dětí, které projeví o fotbal zájem.
A nyní již k tradičnímu zhodnocení „A“ týmu v první B třídě. Opět, a musím
říct, že se to již stává zvykem, lze podzimní sezonu „áčka“ rozdělit na dvě části. V
prvních devíti zápasech nové sezony si naši borci vedli doslova skvěle a s bilancí
šest výher, dvě remízy a jedna prohra se vyhřívali na špičce celé tabulky, ovšem
ve zbývajících pěti zápasech přišla na tým výsledková krize, během které mužstvo
vybojovalo pouze jeden bod, což znamenalo pád na osmé místo tabulky. Těžko
hodnotit, proč k tomuto faktu došlo. Jedna z příčin se může skrývat v menší šíři
Lukáš Lhota
kádru a také, že v několika zápasech nebylo kvůli termínové kolizi možné „áčko“
doplnit o hráče z druhého týmu Košetic. Věrní fanoušci, kteří se na zápasech scházejí, budou pro jarní
část sezony jistě doufat, že naši fotbalisté navážou na první část podzimní sezony, kdy nás fotbalem
doslova bavili.
Při hodnocení „béčka“ se nechá použít podobná rovnice jako u „áčka“, i když ne v takové míře. I
„B“ tým měl poměrně slušný začátek soutěže, ovšem pak přišlo období, v kterém se střídaly světlejší
momenty s těmi chmurnými, z čehož vyplynulo šesté místo po podzimní části soutěže. I když je toto
umístění možná za předsezonním očekáváním, není třeba házet pomyslnou flintu do žita, jelikož do
konce soutěže ještě schází poměrně dost zápasů a bodové rozestupy v tabulce nejsou velké.
Na závěr si dovolím ještě jedno zamyšlení nad sportovním zápolením na amatérské úrovni.
Z mého pohledu by si jak sportovci, tak i fanoušci měli uvědomit, že jejich počínání sledují bedlivě zraky
našich ratolestí a není jistě ideálním příkladem, když tyto učenlivé bytosti vystavujeme pohledu na hru
plnou vulgarit, simulování a bohužel někdy i násilí. Snažme se proto, aby si naše děti odnášely z
fotbalových zápasů kromě radosti z vítězství našich sportovců, také základy fair play a slušnosti, které po
nich pak požadujeme i v běžném životě.
Petr Holenda

Zimní údržba komunikací

V letošním roce nám smlouvu o zimní údržbě místních komunikací
vypověděl pan Bloudek, který se dlouho a dobře o sjízdnost silnic
staral. Obec Košetice vyzývá zájemce o provozování této služby, aby
zaslali na OÚ své nabídky s cenou, za kterou se budou o komunikace
již v letošní v zimě starat.

Lyžařský vlek Křešín
Provozovatelem vleku je TJ Start Lukavec. Od roku 2007 se snažíme o stálé vylepšování pobytu
na sjezdovce jak za strany obsluhy vleku, tak ze strany návštěvníků. Již delší dobu je v provozu turniket
na čipové karty a loni se nám podařilo zprovoznit systém tak, aby bylo více možností pro
návštěvníka(lyžaře), jak si sjezdovku užít. Již je samozřejmostí úprava svahu rolbou, která letos prošla
velkou technickou kontrolou. V současné době řidič rolby a členové obsluhy
navštěvují pravidelné školení, které pořádá ALDR(Asociace lanové dopravy).
Letošní rok je ve znamení naší snahy o technické zasněžování
sjezdovky. Začátkem listopadu jsme po dvou letech obdrželi stavební povolení.
Tím pro nás začíná další etapa, kterou je otázka získání financí na tuto stavbu.
Pokud budou vhodné lyžařské podmínky, rádi Vás na naší sjezdovce
přivítáme.
Přesné a aktuální informace získáte na našem webu vleku, kde je možnost
prohlídky pomocí kamer a další upřesňující informace.
/www.vlekkresin.wz.cz/

Cena jízdného na vleku v Křešíně pro sezónu 2013-2014
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Citáty...
K vánočnímu času patří také chvíle zamyšlení a rozjímání nad hloubkami života. Ale neberme to tak
vážně a podívejme se myšlenkami slavných na život z té veselejší strany.
Marcel Pagnol /spisovatel/:
„ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.“
G.B.Shaw /dramatik/:
„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku!“
George Orwell /spisovatel/:
„Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům.“
Miroslav Horníček /herec, spisovatel/:
„Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy.“
„Napsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte.“
„Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká .“
„Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své.“
„Když láska prochází žaludkem, kde potom proboha končí?“

Mikroregionáda aneb ze hry do hry...
Na jedné schůzi svazku obcí Mikroregionu Košeticko se starostové obcí Košetic, Onšova,
Martinic u Onšova, Chyšné, Chýstovic a Křešína dohodli, že by mohla proběhnout sportovní soutěž mezi
obcemi. Hlavními kritérii budou zábava, navazování přátelství a spolupráce mezi obcemi. Tak vznikla
Mikroregionáda. První, kdo se zhostil uspořádání této akce, byla obec Chyšná. A musíme říct, že na
jedničku. V sobotu 24. 8. 2013 od 14.00 hodin se na sportovišti v Chyšné sešla družstva i jednotlivci,
aby bojovali v soutěžích pro malé i velké, v soutěži družstev obcí mikroreginu, v přespolním běhu dětí
pořádaném Okrskem č. 11 Košetice a nadupaní borci v triatlonu. Doprovodnou akcí byly ukázky
integrovaného záchranného sboru, celou akcí provázel klaun
Fugíno a k poslechu a k tanci hrála kapela Sádlo v pohybu. Podle
počtu zúčastněných občanů a soutěžících bylo vidět, že se
všichni dobře baví. A kdo nakonec vyhrál v jednotlivých
disciplínách? Na prvních místech se umístily: zábava, dobrá
nálada a příjemné prožití jednoho letního dne. Takže příští rok se
určitě zúčastněte i vy ostatní.

Policie varuje...

Možné riziko při zveřejňování informací
ve společenských rubrikách
V poslední době došlo na území Kraje Vysočina opět
k několika případům trestné činnosti spáchané na seniorech.
Jedná se zejména o případy, kdy si pachatelé vyberou
osamoceně žijícího seniora, kterého pak pod různými
smyšlenými legendami okradou o jeho úspory.
Policisté věnují těmto případům maximální pozornost a po
pachatelích intenzivně pátrají. V rámci prověřování provádějí
také podrobné analýzy a zabývají se mimo jiné i tím, jakým
způsobem si pachatelé seniory vybírají. Jednou z možností
pachatele při tipování osoby, kterou se následně pokusí okrást
nebo podvést, je čerpání informací z místních zpravodajů obcí a
regionálního tisku. Ve společenských rubrikách jsou zveřejňována také životní jubilea, výročí a
nejrůznější blahopřání. Jsou v nich uváděné osobní údaje, na základě kterých je ale možné identifikovat
poměrně snadno přesné bydliště zveřejněných osob. Pro případného pachatele tak není těžké si oběť
převážně z řad seniorů vytipovat a poté přijet do daného místa přímo k jejímu domu.
Dovolujeme si tímto požádat vydavatele místních zpravodajů obcí a regionálního tisku, aby při
zveřejňování informací o životních jubileích, výročích a nejrůznějších blahopřání zvážili rozsah údajů
poskytnutých k osobě oslavence. Velkým rizikem je v případě seniorů zveřejnění zejména názvu obce,
odkud zveřejněná osoba pochází, a zvláště pokud bydlí v menší vesnici.
Naším společným cílem by měla v těchto případech být co nejúčinnější
prevence, která by riziko okradení seniorů snížila na minimum.
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

Upozornìní pro obèany...
Na posledním zastupitelstvu obce Košetice dne 12. 11. 2013 byla schválena vyhláška
zakazující podomní prodej v obci Košetice a jeho místních částech. Nevztahuje se však na akce
charitativního a neziskového charakteru.
V případě zjištění porušení tohoto zákazu, kontaktujte Obecní úřad
Košetice nebo přímo Policii ČR na lince 158.

Investièní akce v obci...
Hned na jaře letošního roku se začalo. Jako první přišla na řadu oprava vodovodního řadu v ulici Onšovská.
Jednalo se o celkovou výměnu nevyhovujícího potrubí včetně domovních přípojek. Následně jsme nechali spravit
vozovku v celé její šíři. Bolavým problémem týkajícím se rozvodů vody v obci je ulice Malá Strana, kde musíme
rovněž vyměnit rozvody vody a dále musíme posílit tlak vody v ulici U Hřbitova a jejím okolí. Na těchto problémech
budeme dále pracovat. Obec na výměnu potrubí v ulici Onšovská neměla žádnou dotaci a celkovou částku 660 tis.
Kč zaplatila plně ze svých prostředků.
K podzimu se pak rozběhlo několik dalších akcí.
Jednou z nich bylo zainvestování (tzv. příprava) parcel pro výstavbu domů v ulici Za Hřištěm. Bohužel se
nám stavební práce protáhly až do současné doby, což má za následek zabahněnou silnici. Nyní, když máme
všechny práce již hotovy, dochází k úpravě silnice. V nejbližší době dojde ke shrnutí bláta ze silnice a nahrazení
hlíny podél pravé strany silnice (při pohledu z hlavní) kamením. Doufáme, že se tím zlepší podmínky pro žití v této
části obce. Na jaře kamení přikryjeme škrabanou drtí. Omlouváme se za současný stav a pracujeme na jeho
zlepšení.
Další stavební akcí v obci byla „Obnova kříže a úprava prostranství okolo kříže na hřbitově v Košeticích“.
Na tuto obnovu jsme získali dotaci z programu Leader prostřednictvím MAS Via rustica Pacov. Dotace činí z
uznatelných nákladů 85 %. Celkem stavební práce a obnova kříže stály 300 000,- Kč. V sobotu 16. 11. 2013
odpoledne jste se mohli zúčastnit slavnostního žehnání kříže na hřbitově. Přálo nám, na tuto roční dobu, hezké
počasí a slavnost se vydařila.
Největší a finančně nejnáročnější akcí letošního roku bylo „Zateplení školního komplexu Základní školy v
Košeticích“. Rovněž na tuto stavbu jsme dostali dotaci z Operačního programu životního prostředí , a to ve výši 90
% uznatelných výdajů, po odečtení tzv. pětileté úspory. Jedná se o vypočtenou úsporu za vytápění, která vznikne
po zateplení objektu školy. V našem případě činí cca 500 tis. Kč. Vysoutěžená cena zateplení základní školy z
výběrového řízení byla 4 331 tis. Kč. Nyní projekt finišuje, dokončovací práce jsou v plném proudu. V příštím roce,
konkrétně 31.5. 2014, proběhne oslava 100-tého výročí postavení budovy základní školy. Spolu s touto oslavou
hodláme sezvat i rodáky a uspořádat výstavu obrazů p. Kotrče , absolventa ZŠ Košetice.
Další poměrně finančně nákladnou záležitostí byl nákup zametacího stroje, který stál 2 500 tis. Kč. Obec
Košetice by si nemohla dovolit bez zajištění dotace takovouto náročnou investici. O dotaci jsme požádali již v roce
2011, celou dobu probíhal schvalovací proces na ministerstvu a teprve v letošním roce jsme obdrželi rozhodnutí o
přidělení dotace a stroj mohl být nakoupen. Rozhodovací procesy jsou opravdu „časově“ náročné. Dotace je
přidělena také z Operačního programu životního prostředí a
činí 90 % nákladů.
Práce pokračují i na bourání stodoly u zámku. Na
tomto místě by měly vyrůst nové řadové garáže. Velké
poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Košetice, který
si nad celou věcí vzal ¨patronát" a v rámci brigádnických
bezplatných prací zde odpracoval mnoho hodin.
Jak jste si jistě všimli, kostel sv. Jana Křtitele v
Košeticích dostal novou střechu. Práce probíhaly pomalu, což
bylo způsobeno zejména tím, že při výměně střešní krytiny
docházelo současně i k obnově části krovu. Stavbu
financovala Římskokatolická farnost Košetice, která uspěla v
dotačním řízení a získala dotaci z programu Leader. Obec
Košetice přispěje Římskokatolické církvi na částečnou
úhradu vlastních nákladů spojených s opravou střechy.
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