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Cože, že jen tak tak? Nechce to být lepší? Je to skvělé? Nestojí to za nic? Že bolí kolena, záda a nohy, že
budou potřeba silnější brýle ? Že zase zdražili rohlíky a vodu a zkrátili pracovní dobu na poště ? To je pořád něco .
Koupí se jenom samé nedodělky a kloudná věc není k sehnání. Všechno je to drahé a nic to nevydrží a kalhoty jsou
hned ošoupané a boty nelze nosit déle než rok a úroky z vkladů jsou nízké a úroky z půjček zase vysoké .Je to svízel.
A přece to v životě mnoho neznamená. Co je důležitější,co je podstatné, je naštěstí jinde. Všednodenní trampoty
mohou potrápit, mohou unavovat a často pokazí náladu a přinesou starosti .
Myslím však, že starosti k životu patří. Nemám teď na mysli starosti s nemocemi, to je vždycky zlé, myslím
spíše takové ty starosti, kdy stokrát nic umořilo osla. Je určitě jen na člověku samém, do jaké míry se těmito
starostmi nechá pohltit. Protože tyhle mršky mají jednu nepochybnou vlastnost. Jsou dotěrné a urputné. Jsou tu
pořád, neodbytně dorážejí, vnucují se a nechtějí se hnout . Když se podaří jednu vyřešit, hned se na její místo
vmáčkne jiná , často ještě složitější. A kolotoč se roztáčí a kolotoč se točí. Je to běh na dlouhou trať, tak dlouhou,
jak dlouhý je celý náš život. Kdo totiž nemá starosti, nežije, bez starostí bychom se nudili, bez starostí bychom si
nevážili ničeho z toho, čeho jsme dosáhli a co jsme pochopili. Často slýchám mladé lidi, co všechno by chtěli, čeho
by chtěli docílit, a hlavně, chtěli by to všechno hned. Dnes, zítra, brzy. V jejich věku je to normální, jak jinak by
chápali život. Ale tak to většinou nefunguje. Čím více starostí s věcí je, čím více práce a námahy stojí za výsledkem
našeho snažení, čím více ze sebe samých jsme museli dát, tím větší hodnotu výsledek má, tím více si jej vážíme,tím
více nás dosažený cíl uspokojuje . Překonali jsme překážky a došli k cíli. Ale ani ten vysněný cíl, dosažená meta
nás starostí nezbaví. Je totiž důležité , které starosti vezmeme jako podstatné a o kterých si můžeme říci, že je prostě
nebudeme řešit. Že to nejde? Že řešit se musí vše? To je ale otázka do diskuse. Určitě nám pomůže, když
rozpoznáme, zda zádrhele, které nazýváme starostmi, skutečně starostmi jsou. Jestli to nejsou jenom naše
představy, naše chtění, výmysly, něco trochu smyšleného, trochu okoukaného, něco povrchního, co vlastně ani
žádnou starostí není, to jenom my si myslíme, že bez takové věci, takového vztahu, takové výhody prostě
nemůžeme být. Ale můžeme a je zbytečné si pro malichernosti dělat vrásky. Protože náhle přijde do dveří skutečný
syrový holý život a teprve tehdy poznáme, jak nám pro hlouposti uniká to důležité. Poznáme, že to, co jsme
považovali za závažné, je ničím, to co jsme považovali za starost, je směšné a náhle jsme konfrontováni se
skutečnou tvrdou realitou a ta nám dává vybrat : vyber si človíčku , co je důležité a co není. Co se nám dříve zdálo
veledůležitým, bez čeho jsme si neuměli představit živobytí, je najednou úplně zbytečné a směšné. Vybrat
podstatné, neztrácet čas hloupými a zbytečnými věcmi, které nás brzdí, to je cesta k překonání starostí.
Vždycky, když nám život šlápne okovanou nohou na krk a tlačí nás k zemi, že se nemůžeme ani hnout, že si v
té chvíli nevíme rady, pak teprve mluvme o starostech. Ty ostatní prkotiny ať si plynou, nenechme si jimi otravovat
život . Užívejte každé chvilky života, milí sousedé , radujte se z maličkostí, buďte zdrávi a žijte co nejlépe, dokud to
půjde. Nikdy není dost sluníčka ani dost vláhy. Ani dost sněhu na Vánoce, ani dost borůvek v létě. Takoví už jsme,
nikdy spokojení, málokdy šťastní, ale živí. Tak žijme.:-))
PaedDr. Jana Pilná

Co nového ve škole?
Někdy můžeme slyšet jen "naštěstí nic". Tento rok byl klidný z hlediska stavebních úprav a revolučních
změn. Na první pohled se opravdu mnoho nestalo. Já bych si ale dovolil říci, že stabilita se stává velkou hodnotou,
ale samozřejmě jsme nestáli na místě, ale snažili se posunout vzdělávání v naší škole zase o kus dál.
Jako partneři jsme se zapojili do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve
výzvě číslo 51 pod názvem Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Tímto projektem prošli všichni
pedagogičtí pracovníci školy a absolvovali tak velké množství školení zaměřených na využívání moderních
technologií ve výuce. V tomto směru si troufám tvrdit, že jsme školou velice moderní a inovativní.
Velkou novinkou, kterou uvítají zejména rodiče dětí chodících do mateřské školy, je prodloužení provozu
mateřské školy o dva týdny na začátku a dva týdny na konci letních prázdnin. Už v minulosti jste někteří projevovali
zájem o tuto novou službu, ale nakonec se ukázalo, že zájem není tak veliký, abychom provoz v této době drželi.
Letos je tomu ovšem jinak a k dnešnímu dni máme 27 registrovaných zájemců o letní provoz mateřské školy. Budeli takovýto zájem i v dalších letech a potvrdí-li ho i skutečná docházka, pak jsme jen rádi a školku otevřeme
s potěšením.
A mám ještě jednu odpověď na úvodní otázku „Co nového ve škole?“, a to 21 nových prvňáčků na příští
školní rok. Velice nás těší zájem o naši školu a uděláme vše pro to, aby ty už „staré a vyzkoušené“ věci fungovaly
stále stejně dobře.
Přeji vám všem krásné léto a stabilitu v životě, byť třeba jen v počasí, dobré náladě a mezilidských vztazích.
Jaroslav Skolek

Ohlednutí za sezónou v podání košetického fotbalu
V neděli 14. 6. 2015 udělali košetičtí fotbalisté definitivní tečku za sezónou
2014/2015, díky čemuž nastal čas na bilancování, jak se našim týmům vedlo v jarních
částech jednotlivých soutěží.
Košetický A-tým se po podzimní části sezóny pohyboval na šestém místě,
přičemž hlavním cílem před jarními boji bylo to, abychom se vyhnuli záchranářským
starostem. Po úvodních třech zápasech, z nichž jsme si odnesli jednu výhru, jednu
remízu a jednu prohru, se naši hráči nadechli k sérii tří zápasů bez porážky a bez
inkasované branky, což byl jeden ze základních stavebních kamenů poklidného jara.
Tímto povedeným obdobím získal košetický A-tým v podstatě jistotu setrvání v
1.B třídě i v následující sezóně, což mělo za následek pokles formy a nelichotivou šňůru šesti porážek v řadě. Tu
jsme nedokázali zlomit až do konce soutěže a tak košetický A-tým klesl na konečné osmé místo tabulky se ziskem
34 bodů.
Rezervní tým Košetic se před začátkem jara pohyboval na druhém místě tabulky a všichni tak mohli po
očku pošilhávat po postupu o třídu výš. V úvodu jarní části sezóny to také vypadalo na útok na příčku nejvyšší,
jelikož dokázali naši hráči úvodní dva duely vyhrát. Pak však přišly čtyři zápasy, které prakticky rozhodly o tom, že
ani letos se B-tým postupu nedočká. Prohra s Plačkovem B, Horní Vsí a Jiřicemi B spolu s remízou s do té doby
posledním Častrovem sebrala Košetickým vítr z plachet. B-tým se po překvapivých ztrátách konkurentů v čele
tabulky dokázal ještě vzepnout a dvěma výhrami se přiblížil k elitě soutěže. Bohužel to však nebylo nic platné,
jelikož soupeři již nezaváhali, a tak naši hráči zakončili sezónu na třetím místě se ziskem 31 bodů.

Fotbalové hřistě
Množí se neustále dotazy na využívání fotbalového hřiště, a proto
zveřejňujeme časy jeho využití pro širokou veřejnost. Pod dohledem dospělé
osoby mají možnost děti, ale i dospělí (na ty již nemusí dohlížet nikdo)
využívat fotbalové hřiště vždy ve středu od 16 h do 18 h a v pátek od 16 h do
20 h.
Přejeme příjemné sportovní vyžití.

Činnost SDH Košetice - únor-červen 2015
Na začátku opět něco z činnosti výjezdové jednotky. K 13. 6.
2015 vyjela jednotka celkem k 12 mimořádným událostem. Jednalo
se o 4 požáry a 8 technických pomocí. K jednomu požáru jsme
bohužel nemohli vyjet díky odhlášení naší cisterny z výjezdu
.Cisterna právě prochází generální opravou. Jednalo se o požár
lesního porostu v katastru obce Martinice dne 22. 4. Jednalo se tedy
pouze o jeden výjezd „naštěstí“ mimo obec, kterého se jednotka
nemohla zúčastnit právě proto, že ještě probíhala výše zmíněná
oprava. Naše Tatra, jak jistě víte, odjela dne 13. 4. na generální
opravu do firmy MikHT do obce Šmolovy u Havlíčkova Brodu.
Oprava vozu se realizovala díky získání krajské dotace na opravu
hasičské techniky a firma MikHT řádně vyhrála výběrové řízení.
Celková výše opravy vozidla dle vítězné nabídky firmy MikHT bude
činit 816 768 Kč. Krajská dotace, kterou se obci podařilo získat, je 250 000 Kč. Jelikož mají hasiči od obce stanoven
rozpočet na každý rok, podařilo se nám nevyčerpat částku 200 000 Kč, která bude využita na financování opravy.
Pokud tedy vše odečteme, vyjde nám částka 366 768 Kč, která se za opravu vozidla zaplatí navíc. Je důležité říci, že
celá tato rekonstrukce se začala řešit díky tomu, že bylo možno získat dotaci z kraje. Prioritou opravy byla výměna
vodní nádrže. SDH jednalo se zastupitelstvem o tom, že pokud bude auto celé rozebráno, bylo by dobré, kdyby se
provedla celková oprava. Děkujeme tedy minulému i stávajícímu zastupitelstvu obce za schválení opravy vozidla
v celém rozsahu. V současné době je vozidlo připravováno na odjezd do lakovny a poté se již bude nastrojovat do
takzvané „plné polní“. Členové SDH provedli ve firmě MikHT celkem 5 kontrolních návštěv a práce pokračují nad
očekávání dobře. Všemožně se snažíme o to, aby se vozidlo poprvé slavnostně představilo na akci Feuershow,
čímž určitě velmi přispějeme k důstojné oslavě 120. výročí založení našeho sboru.
Jak jsem tedy psal, pouze v jednom případě jednotka nevyjela k mimořádné události díky opravě Tatry. Je to
díky tomu, že od 18. 5. střeží vaši bezpečnost CAS 25 Škoda 706, kterou máme zapůjčenou od města Humpolec po
dobu opravy Tatry. Děkujeme zastupitelstvu města Humpolec a Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci za
schválení naší žádosti o zapůjčení vozidla a doufáme, že ho budeme potřebovat co nejméně.
Ještě jeden zásah bych zde vyzdvihl. Jednalo se o požár kůlny s propanbutanovými lahvemi a autogenní
soupravou v obci Číhovice dne 9. 5. 2015. Bylo to v době, kdy Tatra byla již v opravě a ještě jsme neměli půjčenou
CAS 25 z Humpolce. I přesto nám operační středisko vyhlásilo poplach a jednotka tedy vyjela na místo pouze s DA
AVIA. Na místo jsme dorazili jako první a i bez cisterny jsme byli schopni zasahovat díky nasazení plovoucího
čerpadla na vodní zdroj, který se nacházel v těsné blízkosti. Z tohoto čerpadla byly vytvořeny dva útočné proudy,
jeden proud na hašení a druhý na ochlazování tlakových nádob. Po naší jednotce se na místo dostavily jednotky
SDH Křelovice, Senožaty a profesionální hasiči z Pelhřimova. V době našeho příjezdu byla již kůlna zasažena
požárem v plném rozsahu.
Z činnosti sboru bych jmenoval tradiční pálení čarodějnic 30. 4. v prostoru za fotbalovým hřištěm, které
bylo spojeno s lampionovým průvodem, který vyšel od hasičské zbrojnice. Veliký dík patří všem, kteří se podíleli
na přípravě akce.
Velkou událostí, která nás čeká, je oslava 120. výročí od založení našeho sboru. Tato oslava je spojena
se 7. ročníkem akce Feuershow, která se koná dne 25. 7. 2015 v prostoru výstaviště Agropodniku Košetice,
a.s.
V současné době probíhají přípravy a registrace techniky, kterou budete moci vidět v areálu výstaviště.
Registrovaná vozidla jsou již na stránkách SDH: www.sdhkosetice.estranky.cz.
Rád bych vás všechny pozval na tuto akci, neboť se díky zmíněnému výročí sboru bezpochyby jedná o největší
ročník akce, s výrazným počtem vystavené techniky a pestrým doprovodným programem. Během odpoledne
zahraje kapela Božejáci, večer pak kapely Orchiděda a Status M. Připravena je spousta ukázek techniky a zásahů,
např. hašení automobilů, ukázka zásahu při dopravní nehodě za účasti všech složek integrovaného záchranného
systému, vystoupení mažoretek, historických hasičských vozů, ukázka práce psovodů a mnoho dalšího. Velikou
událostí bude již zmíněný křest zrekonstruované Tatry a slavnostní předání nově vyšitého hasičského praporu,
který jsme si nechali zhotovit u příležitosti oslavy 120 let od založení.
Budeme velice rádi, pokud se akce zúčastníte, vstupné je dobrovolné, společně oslavíme nemalý kus cesty, kterou
naši předchůdci i my sami během 120 let existence našeho sboru společně ušli.
Zveme rovněž všechny na Den otevřených dveří, který proběhne již tradičně o pouťové sobotě
27.6. 2015 od 10.00 16.00 hodin v hasičské zbrojnici v Košeticích.
za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel SDH+jSDH

Jezinky informují
V sobotu 6. června 2015 jsme uspořádaly akci za podpory Kraje Vysočina, ČSŽ a Obce Košetice nejen pro
děti, ale i rodiče a prarodiče s názvem „Řádí celá rodina“.
Počasí nám opravdu přálo a akce se vydařila. Začínalo se od 14:00 hodin dětskými soutěžemi. Na sedmi
stanovištích si děti vyzkoušely chytání rybiček, poznávání hub a zvířat, kopání na bránu, házení míče na koš, menší
opičí dráhu a prohazování míčků klaunem. To nejlepší nás teprve čekalo. A to soutěže pro rodiče.Tak trochu si
vyměnili role. Tatínkové nám ukázali jak dobře umí povléci peřinu, přebalit dítě nebo připravit nohavici štrúdlu.
Maminky zatloukaly hřebíky, sbíraly brambory a šišky. Soutěžilo se i v párech, společně řezali dříví, vozili se v
kolečku a nakonec zvládli i překážkovou dráhu na lyžích. Za vydatné podpory svých ratolestí rodiče své úkoly
splnili na jedničku. Jejich snažení bylo vždy odměněno krásnými cenami. Štrúdly, které tatínkové umotali, se daly
upéct a všichni si pak na nich pochutnali. Celá akce byla zakončena diskotékou, která už patřila jen dětem. Srandy
kopec, zábava skvělá. Děkujeme všem, kteří přišli, a obzvlášť rodičům, kteří se nebáli a šli do připravených soutěží.
Lenka Pinkasová

V Košeticích o malé čtenáře pečujeme
Zájem dětí o knihy všeobecně upadá. Proto se základní škola a obecní úřad rozhodly uspořádat několik
akcí, jejichž cílem bylo přivést děti zpět ke knihám.
V průběhu března košetická knihovna
přivítala děti z místní mateřské školy. Ty se
knihám věnovaly celý týden. V rámci
vzdělávacího plánu paní učitelky připravily
spoustu zajímavých aktivit na téma „Od pondělí
do pátku budeme mít pohádku“. Děti se naučily
zacházet s knihou, paní učitelky jim některé
pohádky přečetly, děti je pak doplnily krásnými
obrázky a pohádkám byly přizpůsobeny i činnosti
na zahradě.
V květnu se prvňáčci loučí se svým
slabikářem a začínají si vybírat první knížku ke
čtení. Aby jim rozhodování usnadnily, přivedly je
paní učitelky do obecní knihovny. Děti přivítala
starostka obce Ing. Blanka Veletová a knihovnice
Božena Duffková, která je seznámila s provozem knihovny a ukázala jim, kde jsou uloženy dětské knihy. Součástí
návštěvy bylo i pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve děti jednotlivě přečetly krátký úryvek ze slabikáře a po
prokázání svých čtenářských dovedností byly rytířem Knihomolem pasovány na čtenáře. Od paní starostky každé
dítě obdrželo čtenářský průkaz a zástupkyně ředitele jim předala pamětní listy.
Pozadu nezůstali ani žáci třetí třídy. Ti při návštěvě knihovny prošmejdili všechny police s knihami
a rozhodli se pro jednu, ze které pak společně přečetli několik kapitol.
Dětem se v knihovně líbilo a slíbily, že ji opět brzy navštíví.
Počet registrovaných čtenářů za rok 2014 byl 125 čtenářů, z toho 21 dětí do 15-ti let. Do knihovny mají
přístup i neregistrovaní návštěvníci za účelem vyřízení své e-mailové pošty nebo žáci čekající po vyučování na
autobusové spojení.
K dispozici jsou stále počítače s volným bezplatným přístupem na internet.
Knihovnu v roce 2014 navštívilo 1706 návštěvníků s celkovým počtem výpůjček 4949. Knihovní fond se
za rok 2014 opět rozrostl o 144 knih všech žánrů tuzemských i zahraničních autorů.
Knihovna půjčuje i knihy zapůjčené z Městské knihovny regionálního oddělení Pelhřimov. Otevírací doba
knihovny je každé pondělí od 9,00 -12,00 a od 12,30 -16,00 hodin a v sobotu 9,00 -13,00 hodin.
Ve středu 26.11. 2014 byla naše knihovna pod vedením paní Boženy Duffkové oceněna titulem Knihovna
Vysočina 2014 - ocenění II. stupně. Poprvé byla oceněna titulem Knihovna Vysočiny již v roce 2003.
Zveme všechny čtenáře i nečtenáře do naší knihovny. Přijďte si vybrat dobrou knihu.
Mgr. Bohumila Kobrlová a Božena Duffková

Bezplatný počítačový kurz pro seniory
Ve dnech 2. 6. listopadu 2015 se v Košeticích uskuteční počítačový kurz pro seniory. Kurz je určen seniorům
v úplném starobním důchodu, kteří jsou začátečníky ve využívání počítače. Celý kurz je pro účastníky bezplatný.
Výuka bude probíhat v týdnu od 2. do 6. listopadu každý den od pondělí do pátku v čase 9:00 - 12:30 v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Senioři se v kurzu naučí základy práce s počítačem, psaní a úpravu textu, seznámí se s internetem
a posíláním e-mailů.
Zájemci se mohou ozvat telefonicky na číslo 774 223 427 (Bc. Jakub Lang). Kurzy pořádá společnost Attavena,
o.p.s. z Českých Budějovic ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových a Obecním
úřadem v Košeticích. Další informace lze zjistit buď na uvedeném telefonním čísle, nebo na internetových
stránkách www.attavena.cz v sekci „Senioři komunikují“.

Košetická pouť
Program:
Sobota:
8.15-8.45

Prezentace účastníků: Memoriál Františka Šedivého Mariáš klub Košetice pořádá turnaj ve
volného mariáši, konaný v rámci Jihočeské ligy v restauraci Kozlův Dvůr. Na širokou
karbanickou účast se těší pořadatelé. Začátek turnaje: 9,00

10.00-16.00

Den otevřených dveří v has. zbrojnici - již tradičně se o pouťové sobotě otevřou dveře hasičské
zbojnice. Návštěvníci budou vřele přivítání a občerstveni. Přijďte se podívat do naší „hasičárny“

8.30 -12.00

O pohár obecního úřadu Košetice střelecká soutěž na košetické střelnici. Tradiční již 14. ročník
této amatérské soutěže započne košetické oslavou pouti. Střelci v kategoriích muži a ženy budou
soutěžit na košetické střelnici ve střelbě malorážkou na terč ve vzdálenosti 50 m. Soutěžit mohou
všichni, kterým je více než 15 let. Pro soutěž je připraveno mnoho velmi zajímavých cen a po celou
dobu trvání soutěže je pro všechny připraveno chutné občerstvení. Zváni jsou tedy všichni občané
obce i další návštěvníci pouti

16.00 -

Fotbalové odpoledne - zveme všechny příznivce dobré zábavy na fotbalové utkání Fanynek proti
Staré gardě, kde si všichni užijeme mnoho srandy, zábavy, úsměvných situací, ale i sportovních
výkonů hodných našich nejlepších fotbalových mistrů. Utkání proběhne na fotbalovém hřišti.

20.00 -

Pouťová zábava - na fotbalový zápas volně naváže pouťová zábava pod širým nebem na
fotbalovém stadionu, kde k tanci i poslechu nám zahraje nová košetická kapela Orchiděda.
Nechte se překvapit a přilákat dobrou hudbou, kuchyní i novým perfektním hygienickým zázemím.

Neděle:
8.00

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích

Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení z 5. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 26.2.2015
ZO schválilo:
Provozovatelkou smlouvu s firmou Vodak na rok 2015. Výpověď smlouvy na další roky a během roku
2015 projednání možnosti jiného řešení. Pro 7
- Darovací smlouvu s PS Radost na darování pionýrské kabiny č.p. 264 u fotbalového hřiště obci. Pro 8
- Návrh rozpočtu obce po jednotlivých paragrafech na rok 2015 v příjmech: 9.693.200,- Kč, převod
finančních prostředků z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč, ve výdajích: 10.450.710,- Kč, splátky
úvěrů ve výši 542.490,- Kč; rozpočtový výhled na roky 2015-2019, závazky obce Košetice na roky
2015-2019. Pro 8
- ZO posoudilo žádosti předložené na OÚ na pronájem obecního bytu v čp. 199. ZO zvážilo žádosti a
rozhodlo byt přidělit 1. panu J. V. s rodinou, v případě, že odmítne paní J. s rodinou. Pro 8
- Společnost Košetice Kastel nabídla obci k odprodeji parcely pč. 227/1 a 2316/66 v k.ú. Košetice pod
hasičskou zbrojnicí a přilehlou komunikací za cenu 200,- Kč. ZO nabídku schválilo. Pro 8
- Žádost o zrušení předkupního práva na parcelu st. p.č. 553 a p.č. 761/12 v k.ú. Košetice. Pro 8
- ZO schválilo prázdninový provoz v MŠ Košetice a to od 1. 7. 2015- 10.7. 2015. Pro 8
- ZO schválilo žádost pana D. o odprodej části parcely st. p. č. 28 za cenu 200,- Kč / m2 + zaměření +
poplatek KN. Pro 8
- hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a mateřské školy Košetice náklady ve
výši 13.353.504,86 Kč, výnosy ve výši 13.354.279,09, rezervní fond ve výši 73.124,- Kč, výsledek
hospodaření ve výši 774,23 Kč v roce 2014 a jeho převedení do rezervního fondu. Pro 8
- výši školného v MŠ ponechat ve stejné výši jako v minulých letech tj. 200,- Kč/ měsíc. Pro 6, zdrželi se 2
- žádost Agrodružstva o odprodej nově odměřeného pozemku st. p. č. 532 o výměře 122 m2 za cenu 50 ,Kč/m2. Pro 6, zdrželi se 2.
ZO zamítlo:
žádost p. H. o zřízení trvalého parkovacího místa před jejím objektem v ulici U Hřbitova a rozhodlo
žádost zamítnout s odůvodněním, že v obci Košetice se dosud nezřizují vyhrazená parkovací místa a ani
se o tom do budoucna neuvažuje. Pro 8
- nákup výrobků firmy Mudra kožená výroba

Usnesení z 6. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 12.3.2015
ZO schválilo:
Dodatek č.1 nájemní smlouvy sepsané s TJ Sokol Košetice na pronájem hřiště a sportovních kabin Pro 8
- Žádost pana V. J. o prodej stavební parcely za stejných podmínek jako ostatní stavební parcely v obci, tj.
250,- Kč/m2, předkupní právo pro obec, smluvní pokuta dalších 250,- Kč/m2, pokud do 4 let nepostaví
na parcele rod. dům. Pro 8
- OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košetice. Pro 8
- Vyhlášení výběrového řízení na hasičskou TATRU. Pro 8

Usnesení z 7. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 9.4.2015
ZO schválilo:
Snížení měsíční ceny za poskytování připojení k obecní internetové síti ve výši 230,- Kč/ měsíc. Pro 9
- Schválilo odpis pohledávek za odebranou vodu - firma Big Hope, Chabada Jiří, Chabadová Anděla,
Chochola František. Pro 9
- Spolupráci s firmou Eon při pokládce elektrických kabelů do země (předpoklad stavebních prací rok
2017) Pro 9
- Věcná břemena na pozemky zatížené opravou kanalizace. Pro 9
ZO neschválilo:
prodej obecní internetové sítě. Pro 9
- nabídku firmy G-projekt na zpracování žádostí do dotačních výzev. Pro 9
- nabídku firmy MM Reality na spolupráci při prodeji stavebních parcel. Pro 9

ZO bere na vědomí:
- inspekční zprávu o ZŠ Košetice

Usnesení z 8. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 16.4.2015
ZO schválilo:
Závěrečný účet obce a zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2014 včetně schválení hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Košetice. Pro 9
- Výsledek výběrového řízení na opravu hasičské Tatry. Pro 9

Usnesení z 9. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 29.5.2015
ZO schválilo:
Spolupráci se SÚS na společném projektu opravy kanalizace a silnice . Pro 6
- Rozpočet opravy kanalizace. Pro 6
- Výpůjčku hasičského auta od Města Humpolec po dobu opravy naší Tatry. Pro 6
- Příspěvek HC Bupi na činnost ve výši 4000,- Kč. Pro 6
- Účetní uzávěrku za rok 2014. Pro 6
ZO bere na vědomí
- dopis SÚS o parametrech části opravované silnice v ulici
Malá strana

Oprava kanalizace v ulici Malá strana a 5. května
Jak jistě víte, v těchto ulicích se plánuje oprava kanalizace od zámku až po
křižovatku u Večerky. Následně pak SÚS provede asfaltování celé ulice, a to až od
označníku vjezdu do Košetic směrem na Arneštovice až po výše zmíněnou křižovatku.
Celá akce je velmi komplikovaná a složitá. Organizace projekční přípravy, výběrového
řízení, organizace stavby a dalších činností je nesmírně těžká. Jedná se o koordinaci
všech činností a organizací. Stavba by měla propuknout vzhledem k návaznostem buď
letos o prázdninách, nebo příští rok na jaře. V průběhu stavby budou postupně uzavírány
určité části ulic. Bližší podrobnosti a časové postupy budou publikovány na webu
nebo na nástěnce před Jednotou.

Významné životní jubileum
Oslavíte v roce 2015-2016 významné životní jubileum?
Obecní úřad Košetice chodí s drobnými dárky každý rok blahopřát svým
občanům k životnímu jubileu 70, 75, 80, 85, 90 let a od 90 let každý rok. Pokud
oslavíte Vy nebo Vaši blízcí v roce 2015-2016 výše uvedené životní jubileum a
máte o blahopřání zájem, kontaktujte v OÚ Košetice na telefonním čísle
565498119, kde Vám poskytneme bližší informace. Výzvu uveřejňujeme
s ohledem na platné zákony ČR.

Policie ČR varuje
O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje - nebezpečným situacím je nutné předcházet
V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli policisté rodičům připomenout, aby věnovali dětem v zájmu
zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví
volný čas a v jakém stavu se vrací domů. Děti mají v této době velké množství volného času a zvláště ty starší jsou mnohdy
bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo
přímo ohrožující jejich život a zdraví.
Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat
okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být
připravená důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly by
se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a nesdělovat žádné informace o sobě ani o
ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro děti obzvláště nebezpečná manipulace s plynem,
elektřinou, zápalkami a hořlavinami. Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům,
které může dítě vypít nebo se s nimi potřísnit.
V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly
spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani
dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při
návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si
může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém počasí
důležité se předem zchladit a především nepřeceňovat své síly.
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, sledování
televize, apod.). Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí
za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají.
Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé
nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo
domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli
něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby
si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných systémů.
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je
připoutat dítě správně. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě
příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít
bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě posazené na klíně nebo
zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou.
pprap. Mgr. Pavla Císařová, vrchní asistent

Nepoctivci opět útočí

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
tel: 974 266 207
mobil: 724 186 452
e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Nedávno se v naší obci opět objevili nepoctiví občané, kteří se pod fiktivní záminkou, v tomto případě tvrdili, že se
znají z minulosti , z původního zaměstnání, že spolu pracovali, vetřeli do domácností starších občanů a žádali po
nich půjčku s tím, že jim ji v nejbližší době vrátí. Upozorňujeme občany, aby neznámým lidem neotvírali, jednali s
nimi z okna či přes vrata a pokud se jim chování nezvaných návštěvníků bude zdát podezřelé, aby se obrátili
telefonicky na obecní úřad (565 498 119,565 498 117) případně na Policii ČR(974 274 741, 565 321 003). Obec
Košetice má schválený tržní řád, podle kterého by prodejci měli postupovat a pokud si je majitelé objektů nepozvou
domů po předchozí dohodě, nesmí sami chodit po obci a zvonit na domy a nabízet zboží či služby. Takovému
prodejci je třeba říci, že toto nesmí činit a oznámit mu, že voláte na obecní úřad a na Policii ČR.

Výstava
Obecní úřad uvažuje o vánoční výstavě betlémů v zasedací místnosti. Žádáme a prosíme
občany o podělení se o pokoukání na vaše vystavené betlémy. Do tohoto Zpravodaje výzvu
umisťujeme jako předběžnou, abyste měli dostatek času na případnou přípravu či výrobu
betlému. A vůbec nezáleží na materiálu, velikosti či provedení betlémů. Jde jen o radost z
pohledu na ně. Prosíme všechny případné vystavovatele, aby se nám ozvali (telefonem nebo
e-mailem), že mají zájem vystavovat betlém, abychom mohli výstavu zorganizovat.
Děkujeme.

Poplatek za odpad
Upozorňujeme občany, že 30. 6. 2015 je poslední den pro doplacení II. splátky
poplatku za odvoz komunálního odpadu za dok 2015.

Výzva
Další čísla Zpravodaje můžete rozšířit i o své literární či zpravodajské postřehy. Jestliže máte zájem
přispívat svými články do Košetického zpravodaje, zasílejte je na adresu: obec@kosetice.cz. Pokud budou
články v souladu se zákony ČR a dobrými mravy, pak je v následujících číslech otiskneme.

Inzerce
M&M reality - profesionální realitní kancelář ve vašem regionu
nejrychlejší prodej, výkup a oddlužení nemovitostí, vyplácení exekucí, zajištění financování
volejte +420 604 732 790 nebo +420 728 500 594
Věřím, že svými službami můžeme prospět lidem v regionu.
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