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Zamyšlení na začátku roku
Tentokrát jsem už chtěla odmítnout. Bojím se,že se budu opakovat, že nic jiného ani nového už
nevymyslím, vždyť nejsem žádný profesionál, jen se někdy s vámi se všemi podělím o myšlenky, které
mě napadnou, nebo o věci, které jsou důležité.
Velikonoce jsou vlastně již za námi , ale máme je ještě v živé paměti. Letos byly o jeden sváteční
den delší a musím říci, že zrovna ten pátek se mi opravdu hodil. Pozor, neuklízela jsem nějak zuřivě,
spíše jsem vařila a pekla, protože k téhle činnosti se poslední dobou moc nedostávám. A zase po dlouhé
době jsem barvila vajíčka a zjistila jsem, že se mi tahle činnost moc líbí, že se při ní trochu přihlouple
usmívám, asi proto, že ty veselé barvičky mi skutečně připomněly časné svěží jaro. A kupodivu, asi pod
vlivem poslechu rozhlasových pořadů, jsem se zamyslela i nad významem tohoto zvláštního dne – dne,
kdy dle evangelií ukřižovali Krista. Nechci se zabývat myšlenkami náboženskými, věroučnými, či
otázkou víry nebo nevíry. To je, myslím si, zcela osobní záležitostí každého z nás. Spíše jsem se
zamyslela nad silou lidskosti, odvahou ducha, nad neodbytností přesvědčení, které v tomto člověku bylo.
Trochu jsem srovnávala, v čem se odlišovalo myšlení Krista od myšlení dnešního člověka? Co jej
vedlo po trnité a nesnadné cestě, kdy poznal, že cílem jeho putování a konání bude smrt na kříži? Na
takové otázky nelze odpovědět na jedné strojopisné stránce, jsou předmětem zkoumání a bádání již
stovky let. Já chci v celém příběhu vidět především člověka. A tím Kristus jistě byl, byl především myslící
bytostí, mužem, který si velmi konkrétně uvědomoval politickou a společenskou situaci v regionu, ve
kterém se pohyboval. Patřil k ujařmenému národu okupovanému Římany, k národu s vypjatou, až
excentrickou věroukou, k národu, který o sobě hovoří jako o vyvoleném, a přece se musel sklonit před
dobyvateli, vojáky a úředníky cizí moci. Kristus prošel pěšky celou oblast dnešního Izraele i přilehlých
končin, setkal se s příslušníky mnoha národů, vyznavači mnoha náboženských kultů. S kolika
nejrůznějšími bohy a bohyněmi se seznámil, s mocí, kterou jim věřící přisuzovali, s jejich častou
krvelačností, krutostí, záludností a mstivostí. Prostor, ve kterém se utvářely Kristovy ideje, nebyl žádnou
růžovou zahradou, byl to vroucí kotel plný mocenských plánů, zrady, úskoků, udavačství, bojů o trůny a
přízeň těch nejmocnějších.
Řeklo by se, v takovém prostředí se člověk musí přetavit v dravce, aby obstál. A přece, Kristus
stanovil myšlenky zcela opačné. Myšlenky vzájemné lásky, dobroty, odpuštění a pomoci, myšlenky
neodplácení zla zlem, tolerance, pochopení chyb a slabostí druhých. Myšlenky křesťanství se staly
jedním ze základních stavebních kamenů evropské civilizace. Podporované starořeckou demokracií a
římským právem se staly podstatou současné evropské společnosti. Jestliže Kristus pochopil, že člověk
může zvítězit pouze láskou a dobrotou, pochopil jistě také, že on sám bude muset přinést pro důkaz
těchto myšlenek oběť nejvyšší. Svou vlastní lidskou pozemskou existenci, svůj život. To nebyl bleskový
výplod jeho myšlenek, jistě šlo o zdlouhavý a možná i bolestný proces pochopení nutného, o sílu smířit se
s neodmyslitelnou bolestí zdlouhavé kruté smrti, o sílu rozloučit se a vzdát se pozemského žití a jeho
příjemných stránek ve prospěch ostatních tápajících, bloudících, trpících a hledajících.

Nevím, zda jsme dnes schopni takových obětí. Určitě existují lidé, kteří pro dobro druhých obětují svůj
čas, pohodlí, klid, bezpečí a někdy také život. Nejde o žádné fanatiky s vymydlenou dutinou lebeční, jde
o ty, kteří jsou přesvědčeni, že pracují a jednají pro dobro druhých, ne pro jejich zkázu.
Proto mě letošní Velký pátek oslovil. I při obyčejných denních činnostech můžeme uvažovat o
velikých událostech, velikých lidech a velikých skutcích. Můžeme se i zamyslet sami nad sebou a možná
i trochu sebekriticky si přiznat, kam až jsme ochotni vyjít vstříc. Nejsem žádný hrdina a co bych udělala
ve vypjaté situaci, to opravdu nevím. Ale
alespoň jsem se nad tím o letošních
Velikonocích zamyslela.
Milí sousedé,
spoluobčané, i když je již po Velikonocích,
myslím, že přáním pevného zdraví a všeho
dobrého nemůžeme nic pokazit ani dnes.
Se srdečným přáním obojího Jana Pilná

Závěrečný účet obce Košetice za rok 2015
a rozpočet roku 2016
Rozpočet obce Košetice na rok 2015 byl koncipován jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů i
výdajů 10 450 710,- Kč. Skutečné celkové příjmy za rok 2015 činily 12 286 520,- Kč, výdaje 9 615 300,Kč a splátky úvěrů činily 544 490,- Kč. Celkově jsme tak skončili s přebytkem hospodaření ve výši
2 126 730,- Kč. Tyto prostředky a přebytek roku 2014 budeme v letošním roce potřebovat na úhradu
budovaného kanalizačního řadu v ulici Malá strana. To je také letošní největší investiční činnost, se
kterou souvisí příprava opravy chodníků a veřejného osvětlení v této ulici. Tímto také žádáme občany
bydlící v této ulici o shovívavost a pochopení potíží spojených s výstavbou kanalizace a opravou
komunikace. Další investiční akcí v letošním roce je oprava příjezdu k čp. 249 a čp.250 a oprava části
místní komunikace vedoucí statkem (od hasičárny ke staré MŠ). Na budoucí roky připravujeme několik
dalších staveb – největší je nástavba a přístavba mateřské školy, pro kterou se v současné době
připravovala projektová dokumentace a v tomto měsíci se bude podávat žádost o dotaci. Projektová
příprava se dokončuje v těchto dnech rovněž na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice.
Projekt se bude realizovat za předpokladu finanční dotace. Zároveň se připravuje projektová
dokumentace i na přístavbu kabin u fotbalového hřiště. Rozvojových plánů by bylo ještě mnoho, ale
prostředky obce jsou omezené, a proto musíme postupovat dle možností, které obec naší velikosti má.
Zveme Vás na veřejné projednání rozpočtu obce Košetice dne 14. 4. 2016 od 19,00 hodin do zasedací
místnosti OÚ Košetice.

Rozpočet obce Košetice na rok 2016
N á ze v

Rozpočet
roku
2016
v tis. Kč

N áz ev

Rozpočet
roku
2016
v tis. Kč

Příjmy
- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických
osob ze
samostatné
výdělečné činnosti a kap. výnosy
- právnických osob
- práv. osob - obec

Výdaje
1 750,00 Lesní hospodářství
280,00 Silnice
1800,00 Ostatní záležitosti poz. kom.
10,00 Dopravní obslužnost

382,00
1484,84
23,00

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF
Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl. za užívání veřejného prostranství

3900,00
2,00
376,00
18,60
2,00

400,00
4700,00
1607,00
101,40
41,00

Správní a soudní poplatky, odvody za
výherní hrací automaty
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Pronájem polí

85,00
780,00
259,20
0
26,78

Voda
Nájem – O2
Místní knihovna a drobný prodej
Tělovýchova a zájm. činnost
Ambulantní péče j.n.
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Internet
Pronájem nebyt. Prostor a ostat.
pozemků
Prodej parcel a ost. příjmy
Ost. drobné příjmy
Obecné příjmy z finančních operací

Pitná voda
Odpadní vody
Právní subjekt - ZŠ
Místní knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas
Dárkové bal., SPOZ
Hřiště, přísp. obč. sdružením
Zájmové spolky
Zdravotnické zařízení

35,00
70,00
3,50
25,00
30,00
155,00
15,00
100,00

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz kom. odpadu
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa a
22,50 služby
0,00 Zastupitelské orgány

140,00 Bankovní poplatky
7,00 Platby daní a poplatků

Úhrn příjmů
Převod z minulých let

9892,58 Územní plánování
3500,00 Pojistné

Splátky úvěrů

-473,64 Církve

Příjmy celkem

12918,94 Úhrn výdajů

30,00

23,70
60,00
245,00
15,00
26,00
35,00
540,00
41,50
293,40
428,00
175,00
0,00
259,00
1249,30
670,00
8,00
10,00
20,00
50,00
100,00

12918,94

Co nového ve škole?
Mám pocit, že pokaždé bychom si mohli rezervovat ne jednu, ale hned
několik stran Košetického zpravodaje, protože ve škole to opravdu žije. Ale asi
to bude trochu i tím, že jsme do své práce zahleděni a považujeme za zajímavé
a důležité i to, co ostatní třeba ne.
Začněme výsledky soutěží, které se nám letos zase opravdu vedou. Vždyť v
okresním kole Dějepisné olympiády naše žákyně obsadila 3. místo a
postoupila do kola krajského. V konverzační soutěži v německém jazyce jsme
získali 1. a 3.místo a v anglickém jazyce v kategorii jak mladších, tak i starších
žáků shodně 2. místa. A recitační soutěž v Pacově jsme vybrali téměř komplet,
protože naši žáci zvítězili ve třech kategoriích a k tomu přidali ještě jedno třetí
místo. A to je soutěžní sezona zhruba v polovině…
Naši žáci se opět zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Krkonoších, letos ve velmi hojném
počtu. Jsme rádi, že jsme se dokázali poměrně slušně vybavit, a mohli jsme tak žákům poskytnout
lyžařské vybavení v dostatečném množství. Chtěli bychom ve vybavování lyžařského kabinetu
pokračovat. Momentálně se připravujeme na plavecký kurz na Srní na Šumavě. Děti tam budou celý
týden, přesněji řečeno od pondělí do pátku, a absolvují celkem 20 hodin plaveckého výcviku. Vždy se
všichni naučí plavat, což při desetitýdenním ježdění do Pelhřimova nebývalo. Není od věci, že si většina
dětí ze 3. a 4. tříd zkusí být týden bez maminky a tatínka. Třeťáci to nesou hůře, ale čtvrťáci již napodruhé
vědí, co je čeká, a snad všichni se těší.
Pro děti je kromě vyučování připravena řada menších projektů, exkurzí a přednášek či kulturních
pořadů, jejich výčet by byl asi už přespříliš na formát tohoto zpravodaje.
S přáním hezkého jara

Snažíme se už šest let,
aby vás s námi bavil svět.
Převzaly jsme štafetu
a pokračujeme v rozletu.
Pořádáme akcičky
pro vás i vaše dětičky.
K naší velké radosti,
máme hojné účasti.
Snažíme se, věřte nám,
co nám síly stačí.
Dělat dětem, rodičům,
správnou show, která sem patří.
Patří vám za nás velký dík,
že vás to s námi baví.
Vždyť s úsměvem jde všechno líp
a dobrá nálada vše spraví.

Jaroslav Skolek

něco málo od Jezinek ...

Letošní rok jsme zahájily dětským karnevalem, který se konal 6. 3. 2016 v sále Agropodniku
Košetice. Nedělním odpolednem provázel moderátor, kouzelník a klaun Milan Fugas Pinder
s moderátorkou Alenou Velikou. Své vystoupení předvedly děti ze ZŠ Košetice, taneční skupina
Hodiny H a na závěr zatančily i Jezinky. Pro děti byla připravena bohatá tombola. Věříme, že se karneval
líbil a všichni se dobře bavili.
Děkujeme za hojnou účast a na příští setkání s Vámi se těší Jezinky.
www.jezinky.webnode.cz
https://www.facebook.com/jezinky/

Činnost jednotky SDHo Košetice
prosinec 2015 - leden 2016
V roce 2015 naše jednotka SDH zasahovala celkem u 37 zásahů – 24x technických pomocí, 11x požárů,
1x dopravní nehoda a 1x únik nebezpečných látek (únik oleje).
V posledním měsíci roku 2015 to byl dne 10. 12. požár schodiště v RD v Senožatech a 23. 12. technická
pomoc – pročištění kanalizace v Košeticích.
Výjezdová činnost v roce 2016 začala hodně brzy. A to hned 1. 1. v 00:09 byl vyhlášen poplach na požár
stromu Košetice 163. Naštěstí se požár nerozšířil na okolní stromy. Dalším výjezdem byl dne 15.2.2016 v 07:13
požár haly ve firmě CEREPA v Červené Řečici. Zde jsme zasahovali pomocí dýchací techniky a na základnu jsme
se vrátili ve 12:47. Dále jsme zasahovali dne 19. 3. – technická pomoc Košetice, odstranění nebezpečných dřevin.
Posledním výjezdem byl dne 27. 3. – požár velkokapacitního kontejneru v Křelovicích.
Za jednotku SDH Košetice:
Vladislav Jaroš
velitel jSDH a SDH

Činnost SDH Košetice
prosinec 2015 - leden 2016
Činnosti v tomto období bylo mnoho hlavně v začátku měsíce prosince.
Dne 8. 12. jsme pomáhali obecnímu úřadu při Setkání seniorů Obce Košetice v sále hasičské zbrojnice.
Naši členové zajišťovali občerstvení a prezentovali jsme činnost SDH a jednotky SDHo za rok 2015.
Dne 9. 12. jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2015, které se konalo v
brněnské Laser Show Hall. Do ankety jsme přihlásili jak sbor tak jednotku. Odborná porota ale vybrala jen sbor,
který dál bojoval o přední místa v anketě. Nakonec náš sbor v anketě skončil na krásném 5. místě (v regionu jih
Moravy – Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Slavnostního vyhlášení se za sbor zúčastnil Tomáš Smetana –
starosta SDH, Vladislav Jaroš – velitel SDH a JSDH, Miroslav Bloudek st. – starosta okrsku č. 11, Miroslav
Bloudek ml. a Jan Vávra – členové výboru SDH.
Dne 11. 12. proběhla výroční valná hromada, která byla závěrem oslav 120. výročí založení SDH Košetice.
V rámci slavnostní valné hromady předal sbor čestná uznání,
medaile a pamětní mince k výročí sboru členům SDH. Ještě jednou
bych rád všem oceněným pogratuloval a všem partnerům
120. výročí poděkoval za finanční a materiální pomoc.
Dne 30. 1. 2016 jsme uspořádali od 13 hod. MASOPUSTNÍ
PRŮVOD ULICEMI KOŠETIC. Masek se letos sešlo hodně. K
vidění byli například řezníci, rodina Smolíků, jezinky, smrtka,
ježibaba, jeptiška a další. K veselení nám u Jednoty hrál Petr
Bloudek a Jaroslav Křiklava. Po předání vlády nad obcí od starostky
Obce a společné fotce vyrazil průvod masek do ulic. Večer pak
pokračovala veselice v hasičské zbrojnici, kde hrála místní kapela
KATR.
12. 2. jsme pomohli okrsku č. 11 – Košetice se zajištěním
výroční valné hromady okrsku v sále hasičské zbrojnice Košetice.

Činnost SDH Košetice
Dne 27. 2. jsme uspořádali TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL v sále Agropodniku Košetice a.s.. K tanci a
poslechu hrála kapela DOHODA a samozřejmostí byla i tombola. Novinkou byl po dohodě s firmou FERNET
STOCK uvítací drink a účast jejich hostesek na našem bále. Další novinkou bylo taneční vystoupení JEZINEK
Košetice. Děkujeme všem, kteří se na bál přišli pobavit a samozřejmě velké poděkování patří všem partnerům,
kteří přispěli cenami do tomboly, a všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu sálu. Termín hasičského bálu v roce
2017 je pátek 27. 1. K tanci a poslechu zahraje kapela DOHODA.
A poslední akcí v tomto období bylo spolupořádání školení a zkoušek odbornosti PREVENTISTA
III. stupně, které se konalo 5. 3. v sále hasičské zbrojnice. Akci pořádal okrsek č. 11, okresní odborná rada
prevence a SDH Košetice. Tohoto školení se zúčastnilo celkem 35 členů SDH okrsků Košetice, Lukavec, Hořepník
a Velká Chyška.
Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které nás čekají.
Dne 30. 4. opět uspořádáme PÁLENÍ ČARODĚJNIC a lampionový průvod od hasičské zbrojnice. Letos
jako novinka bude lampionový průvod v maskách čarodějnic a čarodějů. Proto prosíme rodiče, aby děti takto
ustrojili.
Dne 25. 6. v rámci košetického pouťování proběhne opět DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ
ZBROJNICE KOŠETICE.

Malé zamyšlení nad subjekty JSDH a SDH. Je v tom vůbec nějaký rozdíl?
Vždyť to přece je Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce. A Sbor Dobrovolných Hasičů. Samý
dobrovolný hasič. V čem je tedy rozdíl, tedy, pokud vůbec je v tom rozdíl? Ano, rozdíl v tom je. Nelze se divit, že
znám moc není, protože na první pohled není vidět. Důležitější přece je výsledek činnosti dobrovolného hasičstva.
Pomoc. Pomoc při požáru, záplavách či dopravní nehodě. A pomocí bližnímu svému se vyznačuje každý hasič, ať
je členem SDH či JSDH.
Ale teď už k vysvětlení samé podstaty rozdílu mezi těmito dvěma subjekty.
Sbor dobrovolných hasičů – SDH je organizační článek občanského sdružení (jako například TJ Sokol,
zahrádkáři apod.), které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při
zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí. Jako občanské sdružení se velkou měrou podílí na společenském,
kulturním i sportovním dění dané obce. Na všechen provoz si musí vydělat samo. Třeba jako u nás pořádáním
plesů, sběrem železného šrotu a jiné akce. Finančně částečně pomáhá i sama obec. Sponzorské dary od
podnikatelských subjektů a fyzických osob pomáhají sboru k jeho udržení.
Jednotky SDH obcí – JSDH podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, dle §
29 a § 68, je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který
je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce viz právě § 29. Veškerá
technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky jsou majetkem obce! Vždy byly a jsou pilířem, který
zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech. K zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou
často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Protože být
dobrovolným hasičem není nutnost či povinnost. Je to čest.
Většina členů JSDH je zároveň členy SDH. V drtivé většině případů sídlí oba subjekty na stejné adrese. A potkávat
je můžete především na místě pro ně tak typickém, ve zbrojnici. Nutno poznamenat, že členství v jednom subjektu
není podmíněno členstvím v subjektu druhém.
Na závěr bych rád jak jménem svým, tak jménem výboru SDH Košetice poděkoval všem členům SDH
za odvedenou práci a partnerům za podporu našeho sboru.
Za SDH Košetice Tomáš Smetana DiS.
starosta SDH

Střelecká soutěž...
Letos na Bílou sobotu se uskutečnil již 14.
ročník střelecké soutěže ve střelbě vzduchovkou
nazvaný „O velikonočního zajíce“. Střílelo se
jako obvykle na pevný terč, na „panáčky“ a na
běžící terč. Dopoledne střílely děti do 16 let a
odpoledne pak dospělí. O soutěž je velký zájem,
a tak si rozhodčí nestačili v poledne ani odběhnout
na oběd. Celá akce skončila až v podvečerních
hodinách, v půl sedmé.
Již druhý rok doprovází soutěž ve střelbě
velikonočně laděná akce v jídelně ZŠ, uskutečněná
pod záštitou školy - velikonoční tvoření. Děti si
mohou obarvit a ozdobit vajíčko různými
technikami a naučí se si uplést pomlázku. Hotové
výrobky si každý odnese domů.

Výsledky:
Chlapci
d o 10ti let
Chlapci
d o 16ti let
Mu ži

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Vondrák Tomáš
Bui ANH-QIAN Tomáš
Žáček Adam
Lho tský Da niel
Pinkas Ma rtin
Radosta Filip
Kašák Karel
Bárta Petr
Veleta Tomá š

Děvčata
d o 10 ti let
Děvčata
d o 16 ti let
Ženy

1.místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Svobodová Lenka
Sov ková Vero nika
Kubíková Eliška
Tiho nová Kristýna
Lhotová Lenka
Pípalová Adriana
Veletová Zuzana
Zajíčková So ňa
Kautská Ka teřina

začalo fotbalové jaro
komentáře k zápasům a aktuální tabulky najdete na
www.sokolkosetice.cz

Rozpis domácích zápasů jaro 2016
Datum

Domácí

Hosté

09.04.16 15:30
17.04.16 16:00
23.04.16 16:00
24.04.16 10:00
01.05.16 16:30
07.05.16 16:30
08.05.16 10:00
14.05.16 16:30
15.05.16 10:00
21.05.16 16:30
28.05.16 16:30
04.06.16 16:30
05.06.16 10:00
12.06.16 16:30

Košetice A
Košetice B
Košetice A
Košetice žáci
Košetice B
Košetice A
Košetice žáci
Košetice B
Košetice žáci
Košetice A
Košetice B
Košetice A
Košetice žáci
Košetice B

Tis
Plačkov B
Štoky
SK Jiřice
Častrov
Mírovka
Červená Řečice
Hněvkovice
Nový Rychnov
Budíkov
Horní Ves
Lípa
Horní Cerekev
Horní Cerekev B

divadlo...
„Ve škole je bomba”
Nejedná se o teroristický útok ani špatný vtip žáků, ale o představení želivských ochotníků, které
zaručuje vždy dobrou zábavu. Také pro letošní rok si připravili představení s názvem „Ve škole je
bomba“, které už samým názvem evokuje mnoho humorných zápletek a zábavy. Odehrají jej pro nás v
základní škole 9. 4. 2016 od 19,30 hodin. Přijďte se všichni pobavit a zasmát na jejich tradičně dobré
divadlo.
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