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Chléb je jako život, život je jako chléb
Všimli jste si, že spousta věcí nás provází nejen naším osobním životem, ale že provázejí člověka
dlouhými dějinami jeho existence? Vezměte si takovou základní věc, jakou je chléb. Když se člověk
usadil, přestal se spoléhat na ulovenou zvěř, zasel první obilí a na kamenném mlýnku rozdrtil první obilná
zrna, nastoupil cestu ke chlebu. Nejprve a po dlouhou dobu to byly jen placky z mouky smíchané s vodou,
nekvašené, pečené na rozpáleném kameni před společnou chýší. Ale jak geniální recept to byl, nekazil
se, jestliže byl dostatek obilí, byl hned po ruce, mohl se připravit i na cestě. A všimli jste si? Chléb se nikdy
nepřejí, nikdy ho neodmítneme, nikdy se k němu nechováme bez vážnosti, která mu náleží. Doby se
měnily a s nimi i pokrmy, které lidé konzumovali. Ale chléb, mléko a maso, tento prazáklad lidského
jídelníčku , zůstávají. V dobách, kdy chleba nebylo dost stejně tak jako ostatních potravin, se chléb těšil
zcela mimořádné vážnosti. Odpovídaly tomu i názvy, kterými jej lidé pokřtili (chléb se pekl již ve starém
Egyptě čtyři tisíce let před naším letopočtem). Asi nejčastějším synonymem pro chléb je název boží dar,
boží dáreček a i názvy jednotlivých částí chleba jsou malebné: všichni známe a milujeme vypečenou
kůrku a měkkou a voňavou střídku. Ukrojíme-li chléb, máme krajíc nebo skývu a ukrojíme-li jen z jedné
strany, říká se tomu necelému krajíci příhodně sirotek, nářečně i škramfulec. Jako malí jsme se doma
často spořili o patku, tedy kraje chlebového pecnu či bochníku, moderněji – díky podlouhlejšímu tvaru,
který se vyvinul z kulatého bochníku – veky. Běda, když jsme uřízli místo skývy či krajíce pouze skrojek
tak, aby bylo málo střídky a hodně kůrky. A ještě hůře bylo, když jsme nepočkali, až bude bochník
spotřebován a uřízli jsme příliš brzy druhou patku. To se pak na nás maminka nebo babička zlobily
a říkaly, že řežeme Ježíškovi paty. A ani s drobečky se nesmělo špatně zacházet. Musely se smést a dát
do pusy nebo do krmení zvířatům.
Čas ale stále ubíhá a mění se a s ním se mění i chléb. Je tolik receptů, které lze dnes najít , tolik
přísad, druhů mouky, kvásku, kvasnic. A kupodivu také tolik odpůrců bílého chleba, který je příliš plný
lepku. No, je to pochopitelné, v dřívějších dobách se čistě bílý chléb nepekl, vždy to byla směs pšeničné a
žitné mouky a čím chudší hospodářství, tím tmavší chléb byl. Žitná mouka hůře pracuje s kváskem nebo
kvasnicemi, proto byl žitný chléb těžký, tuhý, tmavý a rychleji tvrdl. Nechci se tu pouštět do rozboru
receptur a způsobů pečení chleba. Návrat k domácímu pečení chleba se stal velkou módou, ale
na zadělání, kynutí, vypracování a upečení
skutečného chleba podle starých receptur je
potřeba nejen hodně síly, ale také hodně času.
A toho se dnešním zaměstnaným matkám opravdu
velmi nedostává. A to je možná také škoda. Pečení
chleba byl obřad, peklo se podle spotřeby jednou
za týden až tři týdny, na tuto činnost byl vyhrazen
celý den a chléb se sázel do domácích pecí, kde se
krásně do křupava upekl. A i když chléb ztvrdl,
nevyhazoval se, snědl se do posledního drobečku.
Máčel se v kávě nebo mléku.

Chléb je jako život, život je jako chléb
Chléb provází člověka po celý život a je součástí jídelníčku i při těch nejvýznamnějších
příležitostech. Pouze ta úcta, která dle mého názoru chlebu, a nejen chlebu, náleží, se vytrácí.
S nadbytkem a snadnou dostupností potravin přišlo ke slovu i plýtvání. Zbytků jsou plné popelnice.
Je také pravdou, že průmyslově pečený chleba není tak kvalitní, často velmi šizený, rychle plesnivějící,
někdy rychle tvrdý, někdy drobivý a nekompaktní. A i vůně chleba se změnila. Je lahodná, ale je jiná.
Doma už nemáme slaměné ošatky, ve kterých by chléb kynul, ploché dřevěné lopaty s dlouhou násadou,
kterými se jednotlivé pecny sázely do pece, ani střapec z peří máčený do vody, kterým se upečený chléb
potíral, aby měl lesklou kůru. A ani děti nestojí uctivě u stolu a nečekají, až hospodář požehná pecen,
zakrojí, praskliny v kůrce se otevřou, krajíc se oddělí a jeho vůně zaplní dům.
Možná, že si čtenář říká, cože je to za téma před Vánocemi. Ale myslím, že tohle téma sem určitě
patří. Jen si vzpomeňme, kolik dobrot leží na štědrovečerním stole, kolik lahůdek, masa, salátu, ovoce,
cukroví, ořechů, různých druhů vín či jiného alkoholu. Ale neleží tam chléb. Dortů, mas, sladkostí
i všelijakých dobrot se člověk přejí, ale chléb je stále pokrmem, který může jíst člověk neomezeně.
Chléb si zaslouží ležet na svátečním stole už proto, abychom mu vyjádřili úctu, kterou si
po tisíciletí zasluhuje. Mnoho lidí ve světě hladoví, nemají často ani to nejzákladnější jídlo pro sebe a své
děti. My máme to štěstí, že žijeme v dostatku. Jistě, usilovně pracujeme a na svůj chléb vezdejší
každodenně vyděláváme. Ale nevážíme si ho. Tím si však nevážíme ani sebe samých, ani své práce
a úsilí . Pokloňme se chlebu, vzdejme úctu tomu daru, přejme si, aby jej v budoucnu neubylo, abychom jej
mohli jíst v klidu a míru, abychom jej vždy měli dost pro naše děti a vnoučata a abychom je úctou
ke chlebu učili úctě k rodné hroudě, rodné řeči, práci a rodině. Přeji Vám šťastné, požehnané , radostné
Vánoce, hodně zdraví, lásky a porozumění, radosti i dobrých zpráv, dobré sousedy a dostatek práce,
trpělivost a vše, co si můžete přát.
PaedDr. Jana Pilná

Možná přijde i Mikuláš!
Stalo se již tradicí, že první adventní sobotu se prostranství před místním kostelem rozsvítí
a rozzáří světly, provoní vůněmi a staročeské panny a dívky nabízejí příchozím něco pro oko a srdce
a něco do žaludku. Český svaz žen Jezinky již od listopadu pilně pracuje a vyrábí pro vánoční jarmark
krásné vánoční věnce, svícny, ozdoby a další vánoční dekorace, které si tu mohou všichni zakoupit.
A proto, aby návštěvníkům nebylo chladno a neměli hlad, jsou pro ně připraveny tradiční hody. Můžete
se těšit na vánočního kubu, klobásy, bramboráčky i pečené maso na grilu. Zapít to pak můžete grogem,
vínem či čajem. Staročeský jarmark začíná v sobotu 28.11.2015 od 15:00 hodin před košetickým
kostelem.
Vánoční náladu v nás vykouzlí
děti ze ZŠ Košetice, které pod vedením
paní učitelky Jarošové a za významné,
profesionální a krásné pomoci pana
Luboše Šedivého, který přislíbil svou
účast, zazpívají známé české písně
a koledy. Jejich vystoupení je
plánováno na 16:30 hodin v kostele.
Celou akci ozvučí košetická kapela
Katr.
V 17:00 hodin se pak slavnostně
rozsvítí vánoční košetický strom
a v 17:30 pak přijdou čerti spolu s anděli
a Mikulášem. Malé děti, které byly
hodné po celý letošní rok, se pak mohou
těšit na drobnou mikulášskou nadílku.

Vítání občánků...
Jako každoročně proběhne i letos vítání občánků do obce. V letošním roce přivítáme Davida
Nenadála, Adélu Zídkovou, Jakuba Nováčka, Anetu Reichlovou, Veroniku Chocholovou, Natálii
Dubecovou, Ondřeje Suka a Sandru Šádovou. Každé dítě od obce Košetice obdrží drobné dárky
a 2000,- Kč. Děti narozené v období od února 2015 do října 2015 přivítáme v neděli 6. 12. 2015 od
14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Košetice. Kulturní program
připravily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Vachulkové. Děkujeme již předem za jejich tradičně veselé a
krásné představení. Tímto zvu do zasedací místnosti i všechny
občany, kteří by se chtěli přijít na vítání podívat.

Výstava betlémů...
V zasedací místnosti OÚ Košetice proběhne v období od 7.12. do 13.12. 2015 výstava betlémů. Přijít,
prohlédnou si je a snad i inspirovat některými nápady se budete moci vždy odpoledne od 15 do 17 hodin.
Své výrobky můžete na OÚ Košetice přinést na výstavu od středy 2.12. do pátku 4.12., vyzvednout
vystavené exponáty budete moci od pondělí 14.12., tak abyste je měli na Vánoce doma. Děkujeme
všem, kteří se s námi všemi podělí o pohled na své krásné betlémy.

Posezení se seniory...
Rok se s rokem sešel a obecní úřad spolu se SDH Košetice organizuje tradiční setkání seniorů,
které je naplánováno na 8. 12.2015 od 14,00 hodin v hasičské zbrojnici v Košeticích. Pro seniory bude
jako vždy zajištěno kulturní vyžití, občerstvení – a pro ty, kteří byli v letošním roce hodní, je připraven malý
dárek. Přijďte všichni, je to příjemná a doposud vždy zdařilá akce.

Koncert v kostele...
Každoroční sváteční rozjímání nám v neděli 20. 12. 2015
od 17:00 hodin zpříjemní svým vystoupením pan učitel Kourek
spolu s košetickými dětmi ze ZUŠ Vlašim a učiteli ze ZUŠ Vlašim.
Zanechte pečení, úklidů a dalších předvánočních prací a přijďte
všichni na poslední koncert před Vánocemi do kostela sv. Jana
Křtitele v Košeticích.

Mše v kostele
sv. Jana Křtitele...
Pan farář zve všechny občany Košetic srdečně na mše,
které proběhnou během letošních vánočních svátků. Slouženy
budou v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích v těchto dnech
a hodinách:
24.12. od 16 hod.
31.12. od 8 hod.
25.12. od 8 hod.
1.1.2016 od 8 hod.

Novoroční varhanní koncert ...
Tu pravou vánoční atmosféru dotvoří novoroční varhanní koncert, který pro loňský velký úspěch pro nás
všechny připravil pan Petr Bloudek. Vystoupí na něm: Petr Žák – varhany, Martin Tůma – trubka, Vojtěch
Kudrna – klarinet a Petr Bloudek – klarinet. Koncert proběhne 1. 1. 2016 od 17:00 hodin v košetickém
kostele.

Senioři komunikují...
ATTAVENA o.p.s. pořádala v Košeticích ve dnech 2. - 11. listopadu 2015 pod záštitou Nadace
Livie a Václava Klausových a České spořitelny bezplatný počítačový kurz pro seniory.
Dvanáct uchazečů se denně od 9 do 12:30 hodin scházelo v zasedací síni OÚ Košetice, který byl
rovněž spolupořadatelem této zajímavé a prospěšné akce. Velice příjemný a trpělivý lektor pan Zbyněk
Smrž dokázal všechny zúčastněné vést krok po kroku problematikou techniky práce s počítačem,
seznámil nás s technikou korespondence
prostřednictvím e-mailu, také s možností
vyhledání a stažení obrázku a jeho uložení
do složek a souborů. Zábavnou formou
a mnoha užitečnými radami
přispěl
k osvojení a rozšíření základních a také
potřebných dovedností při práci
s počítačem. Všichni účastníci hodnotili
kurz velice kladně. Byli jsme všichni rádi,
že jsme se mohli zúčastnit.
Vzhledem k tomu, že se nakonec
přihlásilo více uchazečů, pokračoval kurz
ve výuce dalších adeptů na práci
s počítačem v Domově důchodců
v Onšově tytéž dny jako v Košeticích,
ale v odpoledních hodinách.
Vlasta Hanousková, účastnice kurzu

Územně plánovací dokumentace obce...
Ve čtvrtek 12.11. 2015 proběhlo v zasedací místnosti OÚ Košetice veřejné projednání ÚPD obce
Košetice. Na schůzi přišlo poměrně dost občanů, kteří živě diskutovali nad plány budoucího rozvoje
obce. Z jednání i mimo něj vzešlo několik připomínek a námitek, které musí projednat zastupitelstvo obce
a rozhodnout o nich. ÚPD obce Košetice se poté o tyto námitky a připomínky upraví a postoupí k dalšímu
schvalovacímu řízení dotčeným orgánům. Předpokládáme, že ke schválení dojde v létě příštího roku.

Oprava kanalizace a krajské komunikace
„Malá Strana“
V listopadu 2015 proběhlo výběrové řízení na společnou akci, kterou obec Košetice bude
provádět spolu s Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina. Zvítězila firma WHST s.r.o.
Pelhřimov s celkovou cenou 7 956 854Kč (z toho 4 372 280 Kč bude platit KSÚSV a 3 584 574 Kč pak
obec Košetice. Cena byla stanovena dle přesného rozpočtu sestaveného na danou stavební akci).
Firma nastoupí dle počasí v letošní zimě, případně na jaře příštího roku.

Co nového ve škole?
Od minulého vydání Zpravodaje je toho zase mnoho. Asi nejvíce vidět je nové hřiště u mateřské
školy. Po několikaleté snaze konečně vyšla žádost o dotaci na výstavbu nového hřiště a děti si tak užijí
krásných prostor. Vždyť dětí je stále mnoho a výhled také nevypadá špatně. Do školky chodí 60 dětí a do
školy dokonce 152 dětí. To jsou čísla, která nás naplňují optimismem a umožňují nám rozvoj školy dle
našich představ.
V současné době chceme žádat o nástavbu mateřské školy, protože nám naše prostory stačí již
jen sotva. Kdo chodí pro své ratolesti do školky, asi sám vidí, že dětí je ve třídách opravdu hodně, a že
práce s takto početnými třídami je velmi náročná. Navíc se musí každý den vyndávat a uklízet lehátka.
Potřebovali bychom tak nejen třídu, ale i ložnice. Věřím, že budeme úspěšní a dočkáme se větších
prostor pro naše nejmenší.
Úspěšní jsme byli i v žádostech o dotace na nejrůznější vybavení pomůckami, počínaje
pomůckami pro děti se zdravotním znevýhodněním a konče třeba vybavením pro pracovní vyučování.
Děti nás skvěle reprezentují v soutěžích nejrůznějšího zaměření. Zatím se soutěže jen rozjíždějí,
ale velké úspěchy sklidili žáci při soutěži v psaní na klávesnici, kde již tradičně obsadili kompletní stupně
vítězů, a to jak v Pelhřimově, tak jako hosté ve Vlašimi. Podobně si vedli i žáci hrající stolní tenis, když se
dvěma družstvům podařilo vyhrát okresní kola a postoupit do kol krajských. V konkurenci měst je to
veliký úspěch. Snažíme se poctivě pracovat a kromě
vyučování nabízet dětem velmi pestrou paletu
činností, ze kterých mají radost a ještě navíc jsou
užitečné. Zvyšující se počty žáků nám dodávají chuť
do práce a nový elán pro další aktivity. Vám všem,
kteří považujete školu za svoji, moc děkujeme.
Jaroslav Skolek

Zastupitelstvo přeje...
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům k vánočním
svátkům , zvláště v dnešní nebezpečné době, hodně klidu,
pohody a radosti, kterou dáváme sobě navzájem, v rodinách,
mezi sousedy i mezi přáteli.

Všechno nejlepší, dobrou náladu
a příjemný rok 2016.

Jezinky informují...
V roce 2015 jsme uspořádaly akce, které se již staly tradicí. Začínaly jsme v únoru masopustním
průvodem ulicemi Košetic. V březnu následoval dětský karneval. V červnu jsme se rozhodly vyzkoušet
něco nového a tak „Loučení s létem“ vystřídala akce „Řádí celá rodina“. Cílem bylo zapojit rodiče
i prarodiče. A to se povedlo. Doufáme, že se pobavili jak dospělí tak i děti.
V září to pak byla dětmi tolik oblíbená diskotéka.
V sobotu 21. listopadu jsme pořádaly posvícenskou zábavu v sále Agropodniku Košetice, a.s.
Hrála skupina STATUS M.
A co nesmí chybět? Samozřejmě tolik oblíbený vánoční jarmark. Od začátku listopadu se
scházíme, abychom měly vše včas nachystané k vaší spokojenosti. Vy nás vždy odměníte tím, že nám
zůstanou jen prázdné stoly, a to nás opravdu těší, když všechny naše výrobky jsou vyprodané a Vám
doma zpříjemní vánoční atmosféru.
Děkujeme všem, kdo se našich akcí účastníte, bez Vás by naše práce neměla smysl.
www. jezinky.webnode.cz
www.facebook.com/jezinky/
Jezinky (Beranová Pavla)

Český svaz chovatelů základní organizace Košetice...
Členové ČSCH Košetice vždy hodnotí celoroční práci a chovatelské
výsledky. Je tomu tak i v roce 2015. Chovatelská a šlechtitelská celoroční
činnost v tomto roce se i přes nepříznivé podmínky projevila ve velmi kvalitních
chovech a výsledcích na výstavách, předváděcích a propagačních setkáních.
Naši chovatelé získali velké množství čestných cen, šampiónů, vítězů
výstav a to jak na místních, v oblastních, okresních i republikových úrovních.
Tyto výsledky jsou v odbornosti králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva
a další méně rozšířené činnosti, jako jsou terarijní zvířata a akvaristika.
Základem úspěchů je kvalitní práce všech členů ZO – opět se rozrostla o dva
nové členy, kteří se aktivně zapojili do naší organizace.
Občany Košetic jistě bude zajímat, jaké složení chovných zvířat je v naší
základní organizaci.
Králíky mnoha různých plemen chová 10 - 12 členů. Několik našich členů je zastoupeno ve speciálních
klubech a další v roce 2016 budou žádat o vstup do dalších klubů. ZO celkově za chovatelský rok
registruje více jak 250 ks králíků. Z toho 2/3 králíků odchází do dalších chovů v celé republice a i do
zahraničí – Polsko, Slovensko, baltské republiky.
Drůbež hrabavou chová 8 členů a vodní 3 členové. Ve speciálním klubu jsou 4 členové. Klub plymutek
dosahuje výborných výsledků, tj. absolutní republikovou
extratřídu. Kroužkované drůbeže je za chovnou sezonu až
250ks. Velké množství zvířat jde do dalších chovů. Po
dlouhé době dva chovatelé chovají také kachny běžce,
a husy české.
Holuby několika plemen chová ve velmi dobré kvalitě a s
výbornými výsledky 4 – 6 členů. I zde máme zastoupení ve
speciálních klubech. Kroužkuje se cca 100 ks holubů a 50
až 70 jedinců kanárů.
Jako doplňující máme chovy ovcí, koz a taktéž chov
několika čistokrevných plemen psů.
Další členové se věnují chovu zvířat pro jatečné účely –
králičí maso, drůbež, vejce, křepelky.
Výsledků a úspěchů je dosaženo kvalitní prací chovatelů ve spolupráci s veterinárními lékaří, kvalitním
výběrem chovných zvířat, kvalitní krmnou základnou a péčí o čistotu a dezinfekci chovatelských
zařízení.
Naši členové dále pracují v jiných stupních řízení svazu – a to v OO Pelhřimov, KRK Pelhřimov,
KOR ČSCH Vysočina Jihlava, ve specializovaných klubech a jiných společenských složkách. Dále
máme člena ve sboru posuzovatelů králíků a v brzké době přihlásíme na tuto funkci dva adepty.
ZO Košetice je v počtu členů mezi prvními v okrese Pelhřimov a známá je též na úrovní krajské
i republikové. I to je důvodem, proč se k nám hlásí členové z dalekého okolí.
Přítel Tomáš Čermák se stará o webové stránky naší organizace.
Dle nové registrace má ZO ČSCH Košetice sídlo na obecním úřadě. Za veškerou podporu
a spolupráci s OÚ Košetice děkujeme, zvláště pak paní starostce Ing. Blance Veletové a vážíme si
návrhu možné spolupráce s místní ZO Českého svazu včelařů. Vždyť činnost obou organizací se váže
k přírodě.
Věříme, že v roce 2016 nám OÚ Košetice v rámci možností pomůže finančně k reprezentaci obce a tím
i k jejímu zviditelnění.
Dovolím si ještě poděkovat řediteli školy Mgr. Skolkovi jako
členovi ZO za vstřícný přístup pro uspořádání výroční schůze
v roce 2016. Na ni vás včas upozorníme a zveme všechny
zájemce, kteří chtějí mezi nás vstoupit. Vítáme vás!!
Chovatelé ZO ČSCH Košetice přejí všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí a úspěch v novém roce
2016.
Za ZO ČSCH Košetice
Josef Kratochvíl, předseda

Činnost SDH Košetice – červen/listopad 2015
Na začátek opět něco z činnosti výjezdové jednotky. K 19. 11. vyjela jednotka
JPO 3 Košetice celkem k 35 mimořádným událostem. Jednalo se o 10 požárů, 23
technických pomocí, 1 únik nebezpečných látek a jednu dopravní nehodu. Díky
tropickým teplotám v měsíci červenci a srpnu jsme vyjížděli zejména k požárům polních
porostů. Jednalo se o tyto požáry: 28. 7. požár stodoly v obci Vojslavice, kde byl
vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, 4. 8. požár obilí na poli u obce Staré
Vyklantice, 7.8. požár obilí na poli u obce Jiřičky, kde byl také vyhlášen druhý stupeň
požárního poplachu, 10. 8. požár lesního porostu u obce Vyklantice a 15. 8. požár stohu
slámy u obce Buřenice. Na všechny tyto jmenované výjezdy vyjížděla naše jednotka již
s opravenou TATROU i se zapůjčenou cisternou CAS 25 z Humpolce. Díky využití obou
cisteren naší jednotkou v těchto horkých letních měsících jsme velice efektivně
zasahovali a tímto včasným zásahem se nám podařilo zabránit rozšíření požárů z polí na přilehlé lesní porosty.
Ještě jednou děkujeme městu Humpolec za zapůjčení tohoto vozidla po dobu opravy naší tatry i po dobu
mimořádného sucha v letních měsících.
Asi nejvýznamnějším výjezdem byl dne 6. 11. požár haly s uskladněným papírem v areálu firmy Cerepa u
Červené Řečice. Při tomto mimořádně náročném zásahu pracovali naši hasiči 10 hodin. Na místě s námi
zasahovali profesionální hasiči z Pelhřimova a dobrovolní hasiči z Onšova, Hořepníka, Červené Řečice, Želiva
a Senožat.
Velikou událostí, kterou jsme organizovali celý rok, byla bezpochyby oslava sto dvaceti let od založení
našeho sboru, která byla spojena se sedmým ročníkem Feuershow. Chtěl bych poděkovat především všem našim
partnerům a sponzorům, kteří akci podpořili jak materiálně, tak finančně. Samozřejmě veliký dík patří všem, kteří
akci připravovali. Myslím si, že se nám podařilo oslavit naše výročí opravdu důstojně. Převzali jsme
zrekonstruovanou TATRU a přebrali vyšitý hasičský prapor – to jsou DVĚ významné události, které budou navždy
vepsány do historie sboru. V současné době zpracováváme záznamy z akce, ze kterých bude vytvořeno DVD,
které bude k dispozici vám všem, kteří na tuto akci budete chtít mít vzpomínku.
Další příjemná akce, kterou máme za sebou, je taneční zábava se skupinou Katr v hasičské zbrojnici
dne 14. 11. 2015. Na této akci pokřtila skupina Katr své DVD se záznamem výročního koncertu v Kulturním
zařízení AP Košetice, a.s. v loňském roce. Onu akci jsme loni pořádali my, dobrovolní hasiči, a velice se vydařila.
Roli kmotrů přijala pelhřimovská kapela CEZED, která zde také vystoupila.

A nyní několik akcí, které nás čekají:
Jsme rádi, že opět budeme moci v sále hasičské zbrojnice přivítat košetické seniory při jejich každoročním
setkání, letos to bude 8. 12.
Veliká událost nás čeká ve středu 9. prosince. Jak asi víte, náš sbor byl nominován za svou oblast mezi
5 sborů, které bojují o titul Dobrovolní hasiči roku. Právě dne 9. prosince odjedou zástupci našeho sboru na
slavnostní galavečer do Brna, který bude vysílat Česká televize, a tam se dozvíme konečné umístění. Je to pro nás
veliká čest, držte nám palce. I kdybychom se neumístili na prvních příčkách, už to, že jsme byli odbornou porotou
nominováni, je obrovský úspěch a ocenění nás všech.
Na závěr bych všechny naše členy rád pozval na výroční valnou hromadu sboru, která proběhne v pátek
11. prosince v hasičské zbrojnici. Na
této výroční valné hromadě zakončíme
celoroční oslavy 120 let od založení
sboru. K tanci a poslechu nám zahraje
Petr Bloudek a Katr. Celý rok žijeme
v duchu těchto oslav. Kde jinde tedy
zakončit tento pro sbor velmi významný
rok, než v prostorách naší hasičské
zbrojnice účastí na valné hromadě?
Přijďte tedy na tuto schůzi, máme co
oslavovat, těšíme se na vás.
Na závěr vám jménem celého sboru
přeji hodně zdraví, klidné prožití
vánočních svátků, pevné nervy,
protože to někdy opravdu nemáme
jednoduché .
Jsme tu pro vás! Vaši hasiči.
Za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel SDH+jSD

Napsali o nás...
„Převzato z Pelhřimovského deníku“

Je jen škoda, že nám utekl začátek sezony,
míní kouč Košetic Jiří Cerhan
KAMIL VANĚK

Fotbalisté ze západní výspy
Vysočiny končili výhrou
v Kostelci, tabulku I. B třídy
vedou s bodovým náskokem

Košetice – Fotbalisté Košetic stráví zimní
přestávku na špici tabulky I. B třídy. Potvrdili to v
předehrávce prvního odvetného kola, kdy
dokázali vyhrát na hřišti Kostelce 4:0.
„Domácí nebyli špatným soupeřem. V prvním
poločase hráli hlavně oni, byli častěji u míče, ale
my máme momentálně velmi kvalitní obranu.
Do větší šance jsme je nepustili,“ prohlásil
trenér Jiří Cerhan.
Košetičtí spoléhali na brejky a po necelé
půlhodině se jim povedlo zrealizovat parádní
akci. Přihrávku mezi stopery dostal Paťha a trefil
se přesně k tyči. Vedoucí gól hosty povzbudil a
dá se říci, že zápas kontrolovali, ačkoliv další
góly přidali až v poslední desetiminutovce. „Ve
druhém poločase už jsme hráli my. Domácí se sice snažili, ale postupně vadli. Překombinovali jsme je a v
závěru vítězství pojistili,“ dodal kouč lídra tabulky.
Posily se povedly
Podzimní půlmistr je překvapivý. Před soutěží se v souvislosti s atakem čela tabulky hovořilo
hlavně o Mírovce, Kostelci či juniorkách Humpolce a Chotěboře. Košetice mají silný tým, ale přece jen
měly být o kousek vzadu. S tím ale Jiří Cerhan až tak nesouhlasí. „Máme velmi kvalitní mužstvo a je jen
škoda, že nám utekl začátek sezony. Kdybychom v tu chvíli byli kompletní, mohli jsme mít ještě o čtyři pět
bodů více,“ domnívá se.
Sezona pro Sokol vskutku dobře nezačala. Po prohrách v Tisu a Chotěboři byl tým jen ve středu
tabulky. Zlomem byl zápas 5. kola. To se v Košeticích představila juniorka Humpolce, která přijela s
dlouhou sérií zápasů bez porážky. Výsledek? 7:1 pro domácí. Od té chvíle se datuje stíhací jízda, která
vyvrcholila ve 12. kole postupem na první příčku v tabulce.
Kvalitní výsledky Košetic ale nepřišly jako blesk z čistého nebe. Tým prokázal své fotbalové
možnosti už v minulé sezoně, ale ještě v ní tak úplně nezhodnotil svůj
potenciál. „Bylo to takové, že ten musel do práce, jiný stavěl dům, další
někomu s něčím pomáhal. Málokdy jsme hráli kompletní a na
výsledcích to bylo znát,“ vzpomenul Jiří Cerhan.
Tomu se teď prakticky ustálila sestava. „Po těch několika prvních
kolech si vše sedlo. Skvěle hraje obrana. Troufám si říci, že je nejlepší v
celé soutěži. Oporou je brankář, lídrem týmu je kapitán Tomáš
Vejsada,“ vyzdvihuje osobnosti. Košeticím se povedly i posily. Do
krátké pauze se v létě do týmu vrátil Pavel Papež, doslova „kaufem“ byl
příchod Zbyška Tržila. „Přestěhoval se sem z Prahy. Je to původem
brankář, ale je nesmírně šikovný při hře s míčem. Pro nás je nesmírně
platným hráčem,“ mne si ruce Cerhan.
Košetice vedou tabulku I. B třídy s jednobodovým náskokem před
Mírovkou, ale o jarních cílech nebo dokonce postupu o patro výše se
ještě nehovoří. „Teď chci, aby si hráči odpočinuli. V lednu začneme s
přípravou a co bude dál se uvidí,“ nepředbíhá zkušený trenér.

ce
i
t
e
š
o
K
SOKOL

Fotbalový podzim ...
Fotbalová sezóna odstartovala pro košetické fotbalisty duelem A-týmu
s nedalekým Pacovem v rámci poháru Krajského fotbalového svazu. V něm naši
hráči po tuhém boji s o třídu výše hrajícím soupeřem odešli bohužel poraženi.
Od začátku 1.B třídy prokazovalo naše první mužstvo výbornou formu na
domácím hřišti, kde vyhrálo všechna utkání. V průběhu soutěže začal A-tým vozit
body i z venku, vůbec první za remízu 1:1 ze Štok. Když k tomu připočteme 100%
bilanci na domácím hřišti a fakt, že od remízy ve Štokách A-tým do konce podzimu
prohrál pouze jednou, vzejde nám z toho krásné první místo v tabulce se ziskem
31 bodů a jednobodovým náskokem na druhou Mírovku.
Košetický B-tým se dostával do formy o poznání pomaleji a zejména v úvodu soutěže byly jeho
výsledky jako na houpačce. V druhé polovině podzimu se výsledky B-týmu přece jen trochu ustálily a
naši hráči našli přemožitele pouze jednou, přičemž v posledních třech zápasech soutěže získali sedm
bodů z devíti možných. B-tým se tak nakonec umístil na pátém místě tabulky se ziskem 14 bodů.
Nesmíme zapomenout ani na naše mladé naděje v podobě starších žáků, kteří se účastní
Okresního přeboru starších žáků. Našim chlapcům se rovněž velice dařilo a i oni se mohou vyhřívat na
prvním místě tabulky, když během celého podzimu ani jednou nezakusili hořkost porážky a inkasovali
pouhé čtyři branky. Na čele mají tří bodový náskok na hráče Nového Rychnova.
Na závěr je třeba poděkovat obci Košetice a všem sponzorům za finanční podporu košetického
fotbalu. Dále je třeba vyjádřit obrovský dík všem fanouškům košetického fotbalu, kteří vytváří našim
fotbalistům výbornou kulisu, kterou by nám určitě záviděly mnohé oddíly i z vyšších soutěží.
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Tabulka I.B třídy...

TJ START Lukavec a sjezdovka Křešín
Začnu ohlédnutím do roku 2014, kdy jsme začali, po několikaletém běhání po
úřadech, se zásadní modernizací sjezdovky v nedaleké obci Křešín. Zimu
loňskou jsme ještě nestihli, nebo nedokázali využít tak, abychom zasněžovací
systém představili širokému okolí.
Věřím, že zima nyní přicházející bude pro nás příznivá a Vás, občany obce,
rádi pozveme a uvidíme na zasněžené sjezdovce, upravené sněžnou rolbou, v
čase denním, nebo při večerním lyžování. To vše se nyní snažíme připravit.
Všechny aktuální informace najdete na našich stránkách(TJ START Lukavec),
nebo na stránkách vleku, www.vlek Křešín.cz.
Jelikož členů lyžařského oddílu při TJ není mnoho, rádi mezi s sebou
přivítají nadšence, není to možné nazvat jinak, kteří by chtěli strávit několik
nocí při zasněžování sjezdovky. Odměnou, kromě několika stokorun, jim bude
info na rádiu Vysočina, Region a Blaník. A tou největší, život na sjezdovce.
Mareš Vladimír
předseda TJ START Lukavec z.s.
mob. 732 529 234

Centrum LADA Pacov představuje nový projekt...
„Kdo jim pomůže, když máma ani táta už nemůže?“. Cílem našeho
projektu je dostavba trvalého bydlení pro lidi se zdravotním hendicapem.
Začali jsme opravovat starší domek v Pacově v ulici Pod Špejcharem, který
jsme dokázali za velké pomoci donátorů koupit. V první etapě se podařilo
opravit stávající část, v druhé se pracuje na přístavbě. Nyní je hotová hrubá
stavba se střechou a potřebujeme pokračovat uvnitř. Naše zkušenost z
Denního centra nás přivedla před tento velký úkol. Rodiče našich klientů
stárnou, jsou dlouhodobě nemocní, dokonce už některým rodiče zemřeli,
proto jim v této nelehké situaci chceme pomoci a nabídnout další pokračující
služby. Naším cílem je vytvořit nový domov a připravit je na život bez rodičů.
Jsme si vědomi, že nemůžeme nahradit jejich pečující rodiče. Věříme však, že když jim dáme jistotu, že
budou moci zůstat ve známém prostředí a blízko lidí, které znají a potkávají, pomůže jim to ulehčit tuto
pro ně neuchopitelnou situaci.
Protože se nám podařilo dostat mezi čtyři
organizace v regionu Vysočina, které byly
vybrány do dárcovského programu ERA
pomáhá regionům, věříme, že k dostavbě
„Domečku“ budeme opět blíž. Pomoci nám
můžete i Vy.
Více se o naší činnosti a o projektu dozvíte
na www.centrumlada.cz. nebo v krátkém
videospotu na www.erapomaharegionum.
Za Centrum LADA Miluše Jílková

Buďte obezřetní

Policie radí, informuje...

Kraj Vysočina: Policisté v souvislosti s blížícím se adventem a nákupy dárků pod stromeček vyzývají
všechny občany kraje Vysočina ke zvýšené obezřetnosti.
Blíží se opět adventní čas spojený s nákupy dárků a ostatních náležitostí spojených s vánocemi.
Předvánoční shon je ale také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se
pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamžitě zmizet v davu.
Obrovskou příležitost mají v nákupních centrech a při ostatních akcích, kde se schází větší množství lidí,
třeba rozsvěcení vánočního stromečku.
Ke krádeži využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom, že jste se stali
obětí zlodějíčka, se většinou dozvíte až u pokladny, kdy zjistíte, že nemáte nákup čím zaplatit. Mnohdy
jim to však sami příliš usnadňujete – batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách,
odložené kabelky a peněženky na pultech, v nákupních vozících.
O své věci však nemusíte přijít jen uvnitř nákupních center. Dalším rizikovým faktorem je i vozidlo, které
zaparkujete na parkovišti a po dobu nákupu jej nemáte pod kontrolou. Základním pravidlem je
nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by
neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout. V žádném případě byste se neměli při
zamykání svého miláčka spoléhat na dálkové ovládání, ale vždy se fyzicky přesvědčit, že je uzamčen.
Nezapomínejte, že šikovný zloděj bude krok před vámi a pomocí zvláštního přístroje docílí toho, že
vozidlo zůstane odemčené a vše co v něm necháte, bude pro něj levný nákup za pět prstů. Pozorní byste
měli být i při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo při odvezení nákupního
vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik.
V žádném případě nenechávejte vozidlo odemčené a své věci bez kontroly.
Mějte proto neustále své věci pod kontrolou!
tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte,
svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně
odděleně od samotné karty,
kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích,
ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů,
fyzicky se přesvědčte, že máte auto uzamčeno,
buďte obezřetní a všímaví.
Trendem současné doby není jen nákup v tzv. kamenných obchodech, ale čím dál častěji dochází k
nákupu dárků pro vaše nejbližší přes internetové portály. Internet je bezesporu velice užitečné médium,
na kterém se dozvíte spousty informací a třeba receptů
na vánoční cukroví, ale můžete tam také narazit na
spousty podvodníků. Mnozí z vás budou využívat
nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím
internetového nakupování. V tomto nakupování lze
jistě najít 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 spojená s
těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte
předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že
v některých případech neuvidíte ani výrobek a ani
peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně
výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v
porovnání s běžnou cenou v obchodech.

Policie radí, informuje...
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
por. Mgr. Tomáš Procházka
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA
Tel.: 974 261 483
Fax: 974 261 700
Mob.: 725 868 475
E-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

Trestné činnosti na seniorech neubývá
Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, jejíž obětí se stávají
senioři. Jedná se o různé podvody a krádeže, kdy pachatelé přicházejí do obydlí seniorů pod různými smyšlenými
legendami, případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř vniknou bez pozvání. Poškození pak přicházejí o
své úspory a cenné věci. Je proto nutné této trestné činnosti předcházet dodržováním základních pravidel.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si
nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní.
Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě byste neměli
neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu za sebou uzamkněte dveře, přestože jdete
třeba jen na zahrádku za domem. Pokud žijete v rodinném domě, je vhodné zamykat už vstupy na pozemek,
branky a podobně. Zamykejte vstupní dveře i v době, kdy jste doma. Drzost zlodějů nezná mezí a mnohdy je lidé
přistihnou uvnitř domu, když už některé místnosti prohledali. Dveře otevřete až po zjištění, kdo za nimi vlastně je, a
to dotazem nebo pohledem z okna. Pachatele, kterých je v mnoha případech větší množství, nemáte šanci uhlídat,
pokud vám už vniknou do domu.
Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že potřebují vodu k napití či do
vozidla, využít toaletu, poskytnout péči svému dítěti či peníze pro kamaráda, který je zraněný v nemocnici.
Pokud vás telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte na tom, aby za vámi přišel osobně.
Peníze nedávejte cizímu člověku, i kdyby tvrdil, že se tak s vaším příbuzným domluvil.
V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník nějaké organizace, úřadu či služeb, si nechte předložit
průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se odvolává. Po dobu ověřování údajů je nutné, aby
neznámá osoba zůstala v každém případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor.
Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby nebo výhodné nákupy například
nádobí, pomůcek pro odpočinek a relaxaci. Pozor je nutné si dát u nabízených služeb jako například broušení
nožů a u osob, které nabízejí výkup železa, peří, domácích zvířat.
Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní jednatel spěchá a neumožní jim
důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy. Smlouvy proto raději uzavírejte po předchozím rozhodnutí a
promyšlení nejlépe přímo na pobočkách institucí.
Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na linku 158. Pokud se
stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis osoby a typ vozidla, jeho registrační značku a barvu. Při pátrání po
pachateli jsou takovéto indicie velice důležité.
Současné počasí zve také k procházkám do přírody. I zde je dobré dodržovat několik zásad, abyste se v pořádku
vrátili domů.
Na procházky do lesa se pokud možno vydávejte do míst, která znáte. Pokud jste v neznámém lese, snažte se
zapamatovat si orientační body, podle kterých najdete cestu zpět.
Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete jím přivolat pomoc.
Pokud trpíte vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné léky. Je dobré, aby rodina, případně známí,
věděli, v kterých místech se přibližně pohybujete.
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