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Moji milí, pryč s tím !
Ptáte se s čím? Co tak asi v této podzimní nostalgické , umolousané a pošmourné době vyhodit, co
zabalit do starého omšelého potrhaného svetru, který už nikdo nenosí a kterého už nikomu není líto,
pořádně utáhnout všechny kraje, aby to zabalené nemohlo vypadnout, zahrabat co nejhlouběji do
popelnice a dávat pozor, aby to něco popeláři ještě nakonec nevytrousili ven. Ale co? Co aby
nevytrousili, co máte zahrabat, čeho že se to máte zbavit? No to je mi otázka. A není vůbec jednoduché
na ni odpovědět. Protože to něco, ten balík ve starém svetru, obsahuje pokaždé přece něco úplně
jiného.
Podzim v listopadu je vždy trochu posmutnělý, šedivý promáčený čas a spousta lidí ho nemá ráda.
Stěžujeme si na brzkou tmu, na sychravou vlezlou zimu, která dotírá, na mlhu deroucí se do všech koutů i
na smutek, který čiší z náhrobních kamenů v listopadu víc než kdy jindy. Ale my přece nechceme tyhle
smutky, nemáme je rádi a také se jich často bojíme, protože se nám zdá, že pořád malinko přibývají,
narůstají a nedají nám spát. Smutky opuštěnosti, smutky nevděku našich nejbližších, smutky zloby,
smutky rodinných rozvratů, smutky nejistoty, prázdnoty, lhostejnosti i neúspěchů.
Člověk aby byl obrněn trpělivostí a někde neustále potajmu uždiboval ze skývy dobroty, nadšení a lásky,
aby se takovým smutkům ubránil. A přece se to vždycky nepodaří, přece probdíme nejednu bezesnou
noc ve strachu nebo v nejistotě z věcí příštích . No a tehdy musí přijít ke slovu onen starý svetr. Tehdy
musíme sebrat veškeré síly a také odvahu, chytit naše splíny pěkně za pačesy, všechny je nacpat do
toho nanicovatého kousku vlny a ten pomyslný balík nacpat co nejhlouběji do nádoby na popel. Aby se
nám tohle podařilo, musíme velmi často projevit nadlidské úsilí a ještě si pořádně umýt ruce, co
kdybychom si zbytky smutku přinesli zpět domů. Balte pevně, nepouštějte je, nechte je zasypané
popelem a zapomínejte. Protože jenom ten, kdo zapomene, umí odpustit. Kdo říká, že odpustil, ale že si
stejně všechno pamatuje a nikdy nezapomene na to špatné, co se mu stalo, ten nikdy nepřekročí svůj
strach a zlobu, nikdy nebude umět odpustit druhému.
Někdy je třeba zabalit do starého svetru i doznělá přátelství, povrchní známosti, zničené představy a
nesplněná přání, spoustu slyšených pomluv, mnoho a mnoho škodolibých a uštěpačných poznámek,
zkrátka je třeba udělat pořádek, vysmýčit i ty nejzazší kouty naší duše a zbavit je pavučin zla a
nepřejícnosti. Máme k tomu přece tolik důvodů. Máme totiž vždy a stále pro koho a pro co žít. Jen si
takovou pravdu musíme umět připustit a nelebedit si stále jen v ukřivděnosti a bolestínství. Svazujme
balíky ze starých svetrů - už mám také nějaké přichystané - naplňme je vším, co nechceme mít, čeho
špatného se chceme vzdát, vším, co nás vede ke zlu, a vším, co nedělá radost. A vyhoďme je.
Popeláři budou sice v tento čas jezdit daleko častěji, ale to přece nevadí, uděláme si pořádek v
komůrkách našich srdcí a budeme klidněji, smířeněji , pokorněji a radostněji očekávat příchod Ježíška,
věcí příštích, událostí budoucích všedních dní, dobrých zpráv, laskavosti i lásky k bližnímu.
A budeme doufat, že ustane zlo, které dnes vidíme na každém kroku a kterému se neumíme bránit
ničím jiným než starým opelichaným svetrem a přecpanou popelnicí.
Milí spoluobčané, užívejte adventního času, užijte také vánočních svátků, setkávejte se, povídejte si,
vzpomínejte v dobrém, radujte se, dělejte si radost navzájem, buďte zdrávi, šťastni a spokojeni. A
pamatujte na staré vlněné svetry.
PaedDr. Jana Pilná

Volby 2014
V letošním roce se v naší obci konaly dvoje volby. Jedny do zastupitelstva obce a druhé do Senátu
Parlamentu ČR.
Dovolte, abych se nejprve zdržela u senátních voleb. Ty byly dvoukolové, tj volilo se poprvé 10. a 11. října
spolu s komunálními volbami a druhé kolo bylo o týden později - 17. a 18. 10. 2014.

Jak je vidět na počtu vydaných obálek ve druhém kole, o senátní volby nebyl moc velký zájem. S
převahou hlasů zvítězil i ve druhém kole pan Milan Štěch. V Košeticích obdržel 75,75 % hlasů, v celém
obvodu Pelhřimov celkem 61,70 %. Gratulujeme.

Vítání občánků
V neděli 23.11. 2014 proběhne od 14,00 hodin v zasedací místnosti OÚ slavnostní přivítání
dětí do obce. Budou přivítány tyto děti:
Čermák Jaroslav, Šimůnková Klaudie, Šimek Patrik a Řáhová Natálie.
Zveme všechny příbuzné a známé malých oslavenců.

Opravy v obci
Jak jste si jistě všimli, jsou dvě. Jednou z nich je oprava komunikace pod kostelem, která se
opravdu povedla.
Druhou, kvůli které je uzavřena ulice Malá strana, pak je oprava vodovodního řadu od zámku
směrem k zámečku. Uzavírka bude probíhat cca ještě tak 1 měsíc. Starý železný vodovodní řad je
vyměňován za plastový. K výměně nás vedly dva důvody, jedním byla silná koroze vodovodního řadu a
druhým pak plánovaná oprava povrchu silnice Krajem Vysočina, která (pokud vše půjde podle plánu)
proběhne v příštím roce. Ovšem ještě předtím musíme opravit kanalizační řad od lihovaru až dolů k
obchodu Večerka. Všechny tyto akce jsou finančně velice náročné. Plánujeme ještě výměnu veřejného
osvětlení v této ulici, nasvětlení přechodů a opravu chodníků.
Ing. Blanka Veletová

Komunální
Co novéhovolby
ve škole?
2014
Komunální volby se uskutečnily 10. a 11. 10. 2014. Kandidovala dvě uskupení a voliči mohli zaškrtávat
jednotlivé kandidáty či celé kandidátní listiny.
Zvoleni byli:

Gratulujeme všem zvoleným kandidátům.
Na ustavující schůzi byla z kandidátů, kteří získali mandáty, zvolena starostkou obce Košetice pro
volební období 2014 -2018 Ing. Blanka Veletová.
Následně byli zvoleni dva místostarostové 1. místostarosta p. Šedivý Josef
2. místostarosta p. Zajíček Jaroslav
V případě déle trvající nepřítomnosti bude starostku zastupovat 1. místostarosta a pakliže nebudou
přítomni oba, tak zastoupí 2. místostarosta.
Dále mají místostarostové v kompetenci technickou a investiční činnost v obci a další aktuální problémy
a činnosti obecního úřadu.
Ing. Blanka Veletová
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům , kteří vykonávali svou práci během uplynulého
volebního období, jmenovitě (podle abecedy) panu Petru Holendovi, paní Heleně Kottové, paní Janě
Pilné, panu Petru Strakayovi, panu Františku Šedivému, panu Josefu Šedivému, panu Jaroslavu
Zajíčkovi, a zejména pracovitému a velmi solidnímu místostarostovi panu Jaroslavu Záběhlíkovi za
jejich svědomitou práci, za aktivní přístup k řešení všech problémů a věcí, které jsme museli během těch
uplynulých 4 let absolvovat a také za jejich odvahu a chuť pracovat pro druhé, řešit rozvoj obce a starat
se o blaho ostatních.
Děkuji.
Ing. Blanka Veletová

Minulé volební období
Je těžké hodnotit a posoudit jednotlivá volební období, která jsem již v zastupitelstvu obce Košetice
absolvovala. Pokud se vrátím k tomu uplynulému, pak jej hodnotím velice kladně. Myslím, že v obci je
práce obecního úřadu vidět. Sice postupně, tak jak nám to umožňují naše finanční zdroje, ale přece jen
se mnoho věci opravuje, staví či alespoň udržuje.
Namátkou bych chtěla vyzdvihnout několik akcí, které stojí za zmínku.
Nejdůležitější je rekonstrukce čistírny odpadních vod. To, že každému, kdo je připojen na obecní
kanalizaci a odtékají splašky, není samozřejmé.
Školství je nedílnou a důležitou součástí naší obce. Během minulého volebního období se nám v areálu
školy a školky podařilo vybudovat komunitní centrum (pergola, jezírko, cvičební stroje), pro mateřskou
školu bylo upraveno sociální zázemí a nová jídelnička. Celá škola byla zateplena, vyměněna okna za
plastová a celkově dostala nový „kabát“. Vše bylo časované tak, aby byla připravena na svůj velký den
oslavu 100 let od svého vzniku.
Každý rok postupně opravujeme místní komunikace tak, jak to dovoluje obecní kasa.
Na hřbitově se vybudovala zpevněná cesta, opravil se místní rozhlas a koupil se zametací stroj.
Na všechny tyto věci jsme získali nemalé dotace a posílili tak možnosti rozvoje obce.
Dotace

Vlastní zdroje

Celkem

4 963 742 Kč

1 619 322 Kč

6 583 064 Kč

MŠ jídelna

110 000 Kč

116 000 Kč

226 000 Kč

Sociální zázemi MŠ

200 000 Kč

149 618 Kč

349 618 Kč

Komunitní centrum u školy

399 000 Kč

171 000 Kč

570 000 Kč

Zateplení ZŠ

3 737 052 Kč

896 274 Kč

4 633 326 Kč

Zametací stroj

2 324 430 Kč

258 270 Kč

2 582 700 Kč

Zpevněná cesta na hřbitově

219 742 Kč

93 807 Kč

313 549 Kč

Silnice během celého volebního
období (není započtena letošní
oprava cesty pod kostelem)

438 000 Kč

1 661 432 Kč

2 099 432 Kč

Čistička odpadních vod Košetice

Na tyto a ještě na mnoho jiných věci si jistě vzpomenete sami, ale není zapotřebí vyjmenovávat vše.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat ještě všem spolkům, které působí na území obce Košetice.
Rovněž bez jejich práce by se mnoho akcí, ať již sportovních, stavebních, ale zejména kulturních
neudálo. Pracují v nich lidé, kteří neváhají a pro ostatní zdarma obětují svůj volný čas, aby se ostatní lidé
mohli bavit.
Děkuji a snad mohu říci i za ostatní občany obce: děkujeme.
Ing. Blanka Veletová

Předvánoční setkání se seniory
Obecní úřad srdečně zve všechny seniory na tradiční předvánoční setkání, které se letos uskuteční
ve středu 10. 12. 2014 od 13,00 hodin v hasičské zbrojnici v Košeticích. Těšit se můžete na bohatý
program, malé občerstvení a možná přijde i Ježíšek.

Upozornění pro občany
Během letošních svátků bude odvážen komunální odpad jako obvykle v PÁTEK.

Činnost SDH Košetice
Nejdříve bych vás rád informoval o činnosti výjezdové jednotky SDH Košetice. K
18.11. 2014 vyjela jednotka SDH Košetice celkem k 19 mimořádným událostem.
Jednalo se o 4 požáry, 12 technických pomocí a 2 plané poplachy. Od minulého
příspěvku v košetickém zpravodaji vyjela jednotka k 4 mimořádným událostem.
Prvním výjezdem byl dne 14. 8. 2014 planý poplach v obci Košetice. Jednalo se o
technickou pomoc transport pacienta pro záchrannou službu. Jelikož záchranná
služba chybně uvedla adresu a místo události, byl tento výjezd hodnocen jako
planý poplach. Druhým výjezdem byl požár pole v katastru obce Senožaty. Při
tomto výjezdu s námi na místě zasahovaly jednotky SDH Senožaty a HZS
Humpolec. Třetím výjezdem byl požár kotelny rodinného domu v obci Kramolín
dne 26.9. Tento požár byl uhašen před příjezdem jednotek. Naše jednotka
prováděla na místě odvětrání prostor, vynášení předmětů z kotelny a poskytla
předlékařskou pomoc majiteli, který se nadýchal zplodinami hoření. Na místě s námi zasahali hasiči z Křešína,
Lukavce a profesionální hasiči z Pacova. Dalším výjezdem byl opět požár v katastru obce Hroznětice dne 9. 11.
2014. Jednalo se o dohašení rozhořelých ohnisek v náročném lesním terénu. S námi na místě zasahovaly
jednotky SDH Hořice, Senožaty a HZS Humpolec.
Z akcí sboru nesmím opomenout již tradiční Den otevřených dveří hasičské zbrojnice, který proběhl v rámci
košetického pouťování dne 28. 6. v hasičské zbrojnici. Ještě jednou chci poděkovat všem členům, kteří se na
přípravě akce podíleli, a jsem rád, že se nám tuto akci daří rok od roku zlepšovat.
Veliký dík patří taktéž našim spřáteleným sborům, které přijely vystavit požární techniku. Jednalo se o SDH
Humpolec, Nový Rychnov a Čechtice. Na akci nechyběl ani Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, který u nás
představil zbrusu nový velitelsko-spojový vůz na podvozku Ford Tranzit.
Taktéž jsme se zúčastnili s vozidlem CAS 32 TATRA 815 oslav výročí sborů v Novém Rychnově a ve
Vlastějovicích. Asi největší a nejvýznamnější akcí, která se pro hasiče v letošním roce pořádala, byl
bez pochyb 4. ročník PYROCAR, který proběhl poslední srpnový
víkend na letišti v Přibyslavi. Náš sbor se akce samozřejmě
zúčastnil, a to s technikou DA 12 AVIA, přívěsnou stříkačkou DS 16
a samozřejmě s hasičským trabantem. Kdo jste na akci byl, jistě
víte, že se jedná o naprosto největší setkání hasičských automobilů
v České republice, a jsem rád, že i letos jsme mohli důstojně
reprezentovat náš sbor i naši obec.
Další důležitou akcí, kterou jsme uspořádali, byla taneční rocková
zábava v sále Agropodniku Košetice, a.s. dne 11. 10. Na této
zábavě oslavila košetická skupina Katr výročí 10 let od svého
založení. Jako hosté zde vystoupily skupiny 365 a Wajt. Tato akce
zdaleka předčila naše očekávání, o úspěchu hovoří přes 300
návštěvníků. Jsem rád, že v této době, kdy lidé na kulturní akce moc
nechodí, jste si našli čas a společně jsme se pobavili a oslavili již
zmíněné narozeniny Katru.
Další důležitou akcí, která se uskutečnila, byl bezpochyby sběr železného šrotu, který proběhl 26. 10. Chtěl bych
jménem výboru SDH poděkovat všem, kteří se na sběru šrotu, ale i na ostatních akcích podíleli.
V současné době probíhá diskuse o možnostech generální opravy naší TATRY. Věřím, že se vše podaří zdárně
vyřešit a na naše výročí v příštím roce bude TATRA opravena. Prioritou opravy je výměna stávající nádrže na vodu,
oprava čerpadla, nástavby a nový lak celého vozidla.
Již teď plánujeme oslavy 120. výročí založení našeho sboru. Tyto oslavy spojíme s akcí Feuershow, a to 25. 7.
2015. Tato akce samozřejmě přinese organizační starosti , ale pevně věřím, že se nám podaří tyto dvě akce
(oslavy sboru+Feuershow) zdárně spojit a důstojně oslavit významné jubileum našeho sboru.
Na závěr bych ještě uvedl jednu věc, která nás trápí. Jedná se o zavážení hasičské nádrže. Samozřejmě není
problém, pokud máte doma inertní materiál, sutiny, kameny atd., jej do nádrže dovézt. Poslední dobou se ale v
nádrži začíná objevovat dřevo, plasty, sklo, pneumatiky, železo a jiný odpad, který sem nepatří. Chci vás tedy
požádat o to, abyste byli soudní a do nádrže vyváželi pouze odpad, který sem patří, a ostatní odpad třídili tak, jak
se má. Nestojíme přece o to, aby nám tuto akci někdo zakázal jen proto, že se v zavážce objevil nežádoucí
materiál, který sem nepatří.
Na závěr bych všechny naše členy rád pozval na výroční valnou hromadu, která proběhne v sobotu 6. 12. 2014 od
19:00 v hasičské zbrojnici.
za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel SDH+jSDH

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Téměř v polovině horkých prázdninových dní se rozběhly
fotbalové soutěže a pro košetické oddíly tak začalo
několikaměsíční zápolení o mistrovské body, které dospělo
před nedávném ke svému konci.
Naše týmy mužů prošly první polovinou sezóny v podstatě ve
stejném duchu. Mizerný začátek následovalo zlepšení a
uzavřel povedený konec soutěže. Pojďme se podívat nejprve
na zoubek výsledkům A-týmu. Po prach bídném vstupu do
sezóny, kdy jsme po prvních třech zápasech měli na kontě
nula bodů se skóre 3:11, se zdálo, že A-tým bude od samého
začátku odsouzen k bitvě o holé přežití v I.B třídě. Naštěstí se
však poslední z této série zápasů nesl v duchu zlepšeného
výkonu celého týmu, kdy i v deseti jsme přišli o bod za remízu
v Kostelci až těsně před koncem a začalo se tak blýskat na lepší časy. Toto zlepšení vyústilo v sérii pěti
neprohraných utkání v řadě, kterou dokázala přerušit až na svém hřišti vedoucí Ledeč nad Sázavou. Ve
zbývajících zápasech sezóny jsme prohráli již pouze na domácím hřišti s Černovicemi, z čehož vzešlo
šesté místo se ziskem 21 bodů.
Jak jsem již zmínil, průběh sezóny IV. třídy v podání košetického B-týmu je de facto totožný s prvním
týmem. Naše rezerva odstartovala do soutěže dvěma prohrami, což dozajista nebyl kdoví jak snový
rozjezd. Naštěstí v dalších dvou zápasech se již naše barvy radovaly z vítězství,
čímž daly alespoň částečně zapomenout na úvodní nezdary. Rozjezd B-týmu mírně
přibrzdila Horní Ves, kde naši borci prohráli 1:2, nicméně pak už do konce soutěže
ani jednou nezaváhali, přičemž si připsali i skalp do té doby suverénně vedoucího
celku tabulky z Jiřic. Za svoji snahu byla košetická rezerva odměněna ziskem 18-ti
bodů a pěkným druhým místem s tříbodovou ztrátou na čelo tabulky.
Košetičtí starší žáci se pak pod vedením trenérského tandemu Petr Bystričan, Karel
Čmucha střetávali se svými vrstevníky v Okresním přeboru starších žáků. Této
soutěže se účastní spolu s našimi mládežníky pouze týmy Speřic a Božejova. V této konkurenci si naši
žáci nevedli během podzimu vůbec špatně a jejich dřina je vynesla na druhé místo se ziskem 20 bodů,
což je staví 7 bodů za první Speřice a daleko před třetí Božejov.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem fanouškům, kteří chodí a dokonce i jezdí na venkovní zápasy
našich týmů a mohutně nás podporují. Tato podpora má lví podíl na výsledcích našich týmů a děkujeme
za ni. Rád bych ještě za oddíl vyjádřil díky všem sponzorům, bez nichž bychom rovněž nebyli tam, kde
jsme.
Jan Jíša

Pozvánka na zábavu
TJ Sokol Košetice Vás srdečně zve na tradiční zábavu v čase vánočním, která se bude konat

27. prosince od 20 hodin v sále restaurace Kozlův dvůr.
Hraje kapela URSUS.

Kdy, Kde, Co...
datum
22.11.2014

Na co jste zváni
Posvícenská zábava

ZAČÁTEK
20,00 hodin

KDE se uskuteční
KD AP Košetice, a.s.

23.11.2014
29.11.2014

Vítání občánků
14,00 hodin
Staročeský jarmark a rozsvícení 15,00 hodin
vánočního stromu

zasedací místnost OÚ
u kostela sv. Jana
Křtitele v Košeticích

10.12.2014
14.12.2014

Setkání seniorů
Varhanní koncert

13,00 hodin
17,00 hodin

hasičská zbrojnice
kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

20.12.2014

Vánoční koncert - Pavel Kourek

17,00 hodin

24.12.1014

Vánoční bohoslužba

16,00 hodin

kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích
kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

25.12.2014

Vánoční bohoslužba

8,00 hodin

kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

26.12.2014

Vánoční bohoslužba

8,00 hodin

kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

27.12.2014

Taneční zábava - URSUS

20,00hodin

sál restaurace Kozlův
Dvůr

28.12.2014

Vánoční bohoslužba

8,00 hodin

kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

31.12.2014

Vánoční bohoslužba

8,00 hodin

kostel sv. Jana Křtitele
v Košeticích

1.1.2015

Vánoční bohoslužba

8,00 hodin

Kostel Sv. Jana Křtitele
v Košeticích

Rozsvícení vánočního stromku

Policie varuje

Úskalí nakupování na internetu

Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky 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, například 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

Policie varuje

Vloupání do rekreačních objektů

Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 158 případů
krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat a chalup
odcizením věcí a poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou škodu 3.172.000 korun.
Policistům a kriminalistům se podařilo objasnit 38 těchto
případů objasnit.
Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna
a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním
objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské
nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a
alkoholické nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno, co
má nějakou hodnotu a lze to prodat.
Pachatelé využívají chaty zvláště v chladném počasí také k
přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne poškozením dveří popřípadě okna a zařízení chaty.
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často
krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých
stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by
se mohly stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace.
Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci.
Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky,
jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat
si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel
mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je
možné využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání
pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových
oblastech.
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

Zprávy ze zastupitelstva
Usnesení z 36. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 13. 5. 2014
ZO schválilo:
opravu kostelních varhan v košetickém kostele podle návrhu varhanáře pana Františka Nožiny a
příspěvek na jejich opravu, který bude rozdělen do dvou částí, a to: v roce 2014 bude poskytnut
příspěvek ve výši 25.000,- Kč, v roce 2015 bude poskytnut příspěvek ve výši 185.000,- Kč, dále
Římskokatolická církev Košetice musí získat peněžní prostředky z jiných zdrojů, a to alespoň ve
výši 85.000,- Kč,
prodejní cenu publikace vydané k 100letému výročí postavení školy v Košeticích ve výši
350,- Kč/ks,
prodejní cenu mince vydané k 100letému výročí postavení školy v Košeticích a k setkání rodáků
obce Košetice ve výši 100,- Kč/ks.
ZO zamítlo:
žádost firmy Duben o umístění zmrzlinového stánku u silnice před prodejnou Jednoty, trvají na
původním umístění, které bylo schváleno na 33. jednání zastupitelstva obce,
nabídku firmy Geosence na vytvoření mapového portálu.
ZO vzalo na vědomí:
informace o přípravách na „Rodáky“,
informace České spořitelny o vydání státních dluhopisů.
Usnesení z 38. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 9. 9. 2014
ZO schválilo:
výsledky výběrového řízení na asfaltování místní komunikace u kostela v Košeticích. Schválili
podpis smlouvy s firmou Swietelsky stavební, s.r.o. Doporučili rozšíření vtokového roštu alespoň
na 40 cm,
bezplatný převod osobního automobilu na SDH Košetice, o který bylo zažádáno u HZS ČR územní
odbor Pelhřimov,
žádost o příspěvek na provoz Oblastní charity Pelhřimov ve výši 10.000,- Kč,
žádost TJ Sokol Košetice o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na akci Mikroregionáda 2014,
žádost paní J.L. o prodloužení nájemní smlouvy na byt v bytovém domě čp. 199. Smlouva bude
prodloužena o 5 let,
žádost Českého svazu žen Jezinky o příspěvek ve výši 6.000,- Kč na akci Loučení s létem,
žádost TJ Sokol Košetice na nákup zahradního pártystanu 6x12 m,
pořízení nového kříže u kostela v Košeticích v hodnotě 10.000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí:
stav obecní kanalizace, výsledky monitoringu ulice 5. května od prodejny Večerky po budovu
obecního úřadu, křižovatky ulic 5. května a Malé strany,
možnost řešení komplexní pozemkové úpravy (doporučili projednat na další schůzi),
přemnožení hmyzu (ponravy chroustů) na hřišti ZŠ Košetice a možnosti řešení problému,
dopis pana D. upozornění na špatný stav nemovitosti v blízkosti jeho majetku. Zastupitelé navrhují
stržení staré kolny na st. p.č. 28,
rozpočtové opatření č. 2, 3, 4.
usnesení z 39. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 30. 9. 2014
ZO schválilo:
podání žádosti o dotaci na opravu hasičské techniky Tatra 815 z Fondu Kraje Vysočina,
realizaci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací firmou Vodak Humpolec,
napojení nového kabelu do nové pojistkové skříně v oplocení u st. p.č. 39 dle žádosti o vyjádření
firmy Mašek Elektro s.r.o.,
nabídku firmy AF-CITYPLAN s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na chodníky podél
III/12920A v ulici Malá strana

-

návrh firmy Swietelsky stavební, s.r.o. na vybudování vtokového roštu v šířce 30 cm na místní
komunikaci u kostela v Košeticích. Tímto rozhodnutím upravují usnesení z 38. jednání ZO,
žádost pana J. N. o koupi předzahrádky p.č. 757/50 k.ú. Košetice o velikosti 49 m2 za cenu 60,- Kč
2
za m ,
příspěvek na provoz v roce 2014 Okrsku č. 11 Košetice ve výši 6.000,- Kč,
realizaci Komplexní pozemkové úpravy v obci Košetice,
účast Obce Košetice v Komplexní pozemkové úpravě jako majitel pozemků za podmínky, že
strategické pozemky v obci Košetice zůstanou v majetku obce. Jedná se převážně o pozemky s
možností výstavby,
zprávu finančního a kontrolního výboru.

ZO zamítlo:
návrh Dodatku č. 1 smlouvy č. 433/3002 o nájmu zemědělských pozemků s Agropodnikem
Košetice, a.s.
žádost občanů o umístění svislého dopravního značení Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost
přesahuje vyznačenou mez,
ZO vzalo na vědomí:
informace ředitele ZŠ a MŠ Košetice o fungování školy a školky.
Usnesení z 1. ustavujícího jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 4.11.2014
ZO schválilo:
za starostku obce ing. Blanku Veletovou, pro: Josef Šedivý, Petr Strakay, Michal Zídek, Jaroslav
Zajíček, Blanka Veletová, proti: 0, zdrželi se: Petr Bloudek, Václav Loskot, Renata Papežová,
František Šedivý.
pro volební období 2014 -2018 dva místostarosty obce - pro: 9
Za 1. místostarostu obce p. Josefa Šedivého, pro: 8, proti: 0, zdržel se: JosefŠedivý
Za 2. místostarostu obce p. Jaroslava Zajíčka, pro: Josef Šedivý, Petr Strakay, Michal Zídek, Blanka
Veletová , Jaroslav Zajíček, proti: 0, zdrželi se: Petr Bloudek, Václav Loskot, Renata Papežová,
František Šedivý.
ZO zamítlo:
za 2.místostarostu obce p. Petra Bloudka, DiS., pro: Václav Loskot, Renata Papežová, František
Šedivý, proti: 0, zdrželi se: Josef Šedivý, Petr Strakay, Michal Zídek, Blanka Veletová , Jaroslav
Zajíček, Petr Bloudek

Novinky ve výdejně léků v Košeticích
Je velmi málo obcí, kde ordinuje obvodní lékař a zároveň si lidé mohou
předepsané léky vyzvednout přímo v místě bydliště a nemusí pro ně jezdit do
města. Toto oceňují především starší občané. V Košeticích to takto funguje již 15
let.
Výdejna léků se nachází v budově Agropodniku Košetice, a.s., je otevřena
třikrát týdně shodně s ordinačními hodinami praktického lékaře a provozuje ji
lékárna U Slovanské lípy v Pelhřimově.
Zákazníci zde mohou využívat mnoho výhod, například slevové karty, neplacení regulačních
poplatků za recept a nižší doplatky u celé řady léků. Je samozřejmostí, že Vám lékárnice vždy rády a
ochotně poradí ohledně Vašich zdravotních problémů a v případě potřeby Vám chybějící léky přivezou.
Nově je pro Vás každý měsíc připraven akční leták s vybranými léčivými přípravky za velice
příznivé ceny. Letáky dostanete od prosince ve Vaší výdejně nebo si je můžete prohlédnout na vývěsce
Obecního úřadu Košetice.
Již nyní můžete pro své blízké výhodně nakoupit vánoční dárky v podobě přípravků od firmy
Walmark, například Omega 3 rybí olej (pro zdravé srdce), Proenzi 3 Plus (kloubní výživa), Lutein Forte
(pro zdravý zrak), Mega Lecithin (snížení cholesterolu), Hlíva ústřičná Plus (pro podporu imunity),
Vápník-hořčík-zinek Premium (pro silné kosti) a další.
Naším přáním je, aby si občané z Košetic a okolí své léky vyzvedávali ve výdejně v Košeticích, a
tím příspívali k jejímu dalšímu fungování a zachování lékárenské služby v obci.
Za lékárnu U Slovanské lípy v Pelhřimově PharmDr. Jitka Hrubá a PharmDr. Eva Hájková

Oprava varhan
V letošním roce proběhla oprava varhan v kostele sv.Jana Křtitele v
Košeticích. Důvodem této opravy byly již dlouhodobé problémy se vzdušnicí,
které byly způsobeny rozpraskáním celé vzdušnice, a hlavně působením
červotoče. Ten zničil vzdušnici natolik, že již nebylo možné ji opravit, a proto
musela být vyrobena vzdušnice nová.
Co to vlastně vzdušnice je? Vzdušnice je nejdůležitější součást
vzduchové soustavy varhan, často bývá nazývána srdcem nástroje.
Vzdušnice má zvnějšku podobu ploché skříně, na které shora stojí všechny
píšťaly nástroje. Jen pro zajímavost, košetické varhany mají 270 píšťal
manuálových a 25 pedálových. Ty jsou napájeny vzduchem pomocí složitých
mechanismů, skrytých uvnitř vzdušnice v závislosti na povelech od hracího
stolu. Vzdušnice tedy přiděluje vzduch k jednotlivým píšťalám podle vůle
varhaníka.
Výrobu nové vzdušnice a opravu varhan provedl varhanář František Nožina, který má
varhanářskou dílnu v Nové Vsi u Mladé Vožice. Nová vzdušnice byla vyrobena z borového dřeva, byla
napuštěna přípravkem proti červotoči a její životnost by měla být 80 až 120 let. Dále byly opraveny
všechny píšťaly a rovněž ošetřeny spolu se skříní nástroje proti červotoči.
Výhledově nás čeká ještě jedna oprava na těchto varhanách, a to sice oprava hracího stolu. Ta už
by neměla být tak náročná a nákladná.
Chci touto cestou poděkovat paní starostce ing.Blance Veletové a celému minulému
zastupitelstvu za schválení příspěvku obce na tuto opravu, bez kterého by se nemohla uskutečnit.
Dále chci poděkovat za finanční dary na tuto opravu panu
Karlu Pilnému a společnosti Autocentrum BUPI, ing.Markétě
Kamírové a Janu Kamírovi, ing.Zdeňku Duffkovi a Agropodniku
Košetice, a.s. Poděkování patří také panu Václavu Loskotovi a
Truhlářství Loskot-Nácar a panu Františku Šedivému za pomoc při
této opravě.
Na závěr Vás chci pozvat na varhanní koncert, který bude
3.neděli adventní, tj. 14.12.2014 od 17 hod. v kostele sv.Jana Křtitele
v Košeticích. Na tomto koncertě vystoupí Petr Žák, Vojtěch Kudrna a
Petr Bloudek. Zazní zde skladby J.S.Bacha, J.Segera, J.K.Kuchaře,
W.A.Mozarta, L.van Beethovena, A.Dvořáka, Z.Fibicha a dalších.
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na opravu těchto varhan.
Petr Bloudek

Základní organizace ČSCH Košetice
Na konci roku 2014 naše organizace hodnotí chovatelské výsledky ve všech ukazatelích. V úvodu chci
seznámit občany s našimi výsledky, úspěchy i problémy.
V základní organizaci pracuje 21 členů, kteří se podle svých možností účastní mnoha výstav, mnohdy s
výbornými výsledky. Členskou základnu tvoří převážně chovatelé středního a staršího věku, ale podařilo
se nám získat, po spolupráci se základní školou, několik dětí. Práce s nimi již přináší výsledky. Naši
členové se pravidelně účastní mnoha výstav a přehlídek, a to i na celostátní a mezinárodní úrovni. V
posledních dvou letech máme vítěze v oboru králíků.
Krátce Vás seznámím s jednotlivými odbornosti.
Králíci: chová je 8-10 členů a to 10 - 12 plemen několika barevných rázů. Chovatelé se účastní až 20
výstav za rok na všech úrovních - místní, regionální, celostátní i mezinárodní
Drůbež: čistokrevnou drůbež chová 6 - 8 členů, kteří se účastní výstav na stejné úrovni jako u králíků
Holubi: chovu se věnuje 4-6 členů, jejich účast na výstavách je na vyšší úrovni
V ZO ČSCH Košetice jsou dále zastoupeni chovatelé exotického ptactva a kanárů, terarijních živočichů a
chovatelé akvarijních rybiček. Doplňující je v naší ZO chov ovcí, koz a čistokrevných psů.

Další členové se věnují chovu zvířat pro jatečné účely (králičí maso, drůbež,
křepelky)
Rád bych zde představil výstavní výsledky za rok 2014:
Naši členové získali šampiony ČR a mistry ČR z klubových a
speciálních výstav, vítěze výstavy MCH za r. 2013-2014 a mnoho čestných
cen a pohárů.
Dále bych se jen krátce zmínil, jak takové úspěchy vznikají.
Základem jsou chovná zvířata a odchovy. Každý rok registrujeme okolo 250 králíků. Kroužkujeme
velkou a malou drůbež - 130 ks. Líhneme až 300 ks kuřat. Kroužkujeme holuby - 100 ks a kanáry - 50 ks.
Rádi bychom vás, občany kteří projevíte zájem, pozvali na naši valnou hromadu, která bude začátkem
roku 2015 (přesný termín zveřejníme).
Chtěl bych Vás seznámit s několik základními kroky, kterými předejdeme nemocem u chovaných
zvířat. Zejména je zde důležitá spolupráce chovatele čistokrevných zvířat s veterinárními lékaři. Tím
předejdete problémům, které napadají chovy. Dalším důležitým úkolem je kvalitní krmení, čistota a
pravidelná péče. V neposlední řadě je i výběr kvalitních jedinců do chovu.
ZO ČSCH Košetice je dobře známá mezi daleko většími organizacemi. Někteří chovatelé přestoupili
do košetické organizace a jsou zde spokojeni. Naši členové pracují nejen v naší ZO, ale i na vyšších
stupních, kterými jsou okresní či regionální organizace či kluby. Je možné zhlédnout i naše webové
stránky, které se dle možnosti doplňují.
Touto cestou je slušné poděkovat Obecnímu úřadu Košetice v čele se starostkou Ing. Blankou
Veletovou za finanční podporu pro naší ZO a taktéž za dobrou spolupráci s OÚ Košetice.
Ještě jednou, kdo z Vás projeví zájem, rádi Vás v naší organizaci přivítáme. Neváhejte. Těšíme se na
Vás na naší valné hromadě.
Chovatelé ZO Košetice přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a zdraví, štěstí a
úspěchy v roce 2015.
Za ZO ČSCH Košetice

předseda Josef Kratochvíl

Místní knihovna v Košeticích bude oceněna
Místní knihovna v minulosti sídlila v různých budovách v Košeticích, od roku 2001 je umístěna v nově
postavené budově OÚ v centru obce. V současné době má 7620 svazků s naučnou a zábavnou
tématikou pro mládež a dospělé, plus předplatné 5-ti druhů časopisů.
Provozní doba knihovny je v pondělí od 9 do 16-ti hodin a v sobotu od 9 do 13-ti hodin.
Od roku 2004 knihovna najela na moderní knihovní systém evidence a výpůjček knih Clavius. Díky
tomuto modernímu systému se naše služby zkvalitnily a zmodernizovaly. Postupně byla knihovna
vybavována nejnovější technikou. V současné době máme 3 výkonné počítače, které slouží
návštěvníkům zejména k získávání informací z internetu. V minulém roce navštívilo knihovnu 2162
návštěvníků, z toho bezplatný internet využilo 297 návštěvníků. Registrovaných čtenářů bylo 137.
Nákup knih a časopisů je financován z rozpočtu OÚ Košetice ročně částkou cca 22 000 Kč. Knihovna
upřednostňuje nákup nově vydaných knih.
Místní knihovnu Košetice vede již velmi dlouhou dobu paní Božena Duffková. Je to poctivá a pracovitá
knihovnice, která se o návštěvníky knihovny dobře stará, dá se říci nadstandardně. Zná jejich čtenářské
zájmy, aktivně jim doporučuje a vybírá knihy přesně dle jejich požadavků.
Pro rozšíření nabídky čtenářům rovněž využíváme výměnný systém souborů knih od MěK Pelhřimov,
která má široký sortiment nabídky. S touto knihovnou máme velice dobrou spolupráci.
V poslední době dochází v celé společnosti díky záplavě jiných forem zábavy k
útlumu čtení knih. Přesto se nám daří naši knihovnu udržet, neustále rozšiřovat a
modernizovat.
A právě z tohoto důvodu, a protože máme poctivou, pracovitou a pro věc
zapálenou paní knihovnici, bude 26.11.2014 v Krajské knihovny Vysočiny v
Havlíčkově Brodě naše knihovna oceněna titulem KNIHOVNA VYSOČINY
ROKU 2014.
Zveme Vás tedy do naší knihovny, přijďte se podívat a půjčit si na Vánoce knihu.
Ing. Blanka Veletová

Inzerce

KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL
KŘEMEŠNICKÁ
393 01 PELHŘIMOV

1946 , PELHŘIMOV 393 01

TEL.: 565 323 360, 777 162 132

 VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
 ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
 PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
 PEČÍCÍ KAMENY


SLEVA 10%
NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ROKU 2014
ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ

Košetický zpravodaj
Občasník obce Košetice
Ročník 8
číslo 3/2014
datum vydání: 20. Listopadu 2014
Vydává Obecní úřad Košetice, IČO 00248444, e-mail: obec@kosetice.cz,
Košetický zpravodaj najdete i na oficiálních webových stránkách obce www.kosetice.cz
Vydávání Košetického zpravodaje bylo povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17412

