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Krásné a opojné léto...
Zase se blíží léto, někteří z nás si dokonce myslí, že už je tu. Letos se mi zdálo, že je úplně
úchvatné jaro. Přesně takové, jaké nabýt, vlaho voňavé, barevné i zákeřně chladné, syté barvami
a zvuky, dravé prameny a pupeny, živoucí mláďaty, radostné budoucností a krásou. Především květen
se předvedl v nádherné róbě, jakou ani malíř nevymyslí. Po dlouhých letech jsem ve vsi zaslechla velmi
brzy ráno vydatně kukat kukačku. Létala z místa na místo a hlásila, kolik let tu ještě pobudeme. Na jaře se
chce nejvíc žít, nejvíc si užívat, nejvíc milovat, navíc se toulat, hledat a nacházet, soutěžit a vítězit, nejvíc
získávat a nejvíc mít naději. Prostě všechno nejvíc. Jaro je nadějí samo o sobě, život se dere na svět
všemi způsoby. Zrod a zmar jsou pouze dvě různé strany jedné mince a někdy padne orel a někdy zase
panna. I když je jaro nesmírně silné a vše živé vydává do světa, tak také povolává zpět. Je těžké se smířit,
síly přírody však nelze obejít.
Jaro a léta znamenají toulání, toulání venku i v sobě. Toulání v sobě je často složitější, možná
bolestnější, možná radostné, někdy lživé a málokdy pravdivé. Jak si přiznat vlastní chyby, jak si přiznat
vlastní viny a nespravedlnosti, chce to sílu a odvahu provést očistu zevnitř, vejít do duše a vyjít o poznání
lepší než před okamžikem. Na očistu těla pomůže čaj z kopřiv, ale na očistu duše, co pomůže? Lahvinka
vína? Kamarádovo rameno, na kterém se tak dobře pláče? Anonymní diskusní fórum, kde se nikdo
nebude přehrabovat ve smetišti našich duší? Rameno je dobré, smetiště moc nefunguje, chci říci, že co
duše, to jiný způsob očisty. Je to takové „otevřeno zevnitř“, taková potrubní pošta ze srdce do hlavy
a zpět.
Nejlepší toulání je kolem vody. Voda je balzámem duše, odnáší vše nepotřebné, nechtěné, nemilé
a nemilované. Dodává ticho hukotu jezů, dodává bouři peřejí, mazlivý klid pomalého toku řeky
v dolinách, má v sobě drama hlubin neobjevených a záludných tůní, ale i klid a rozvahu širokého toku
nebo lesklé hladiny rybníka těsně před bouří, než se zvedne vítr výčitek, obav nebo náhlé radosti
a nezčeří hladinu duše do vln představ, nadějí nebo obav.
Mělo to být optimistické zamyšlení nad počátkem léta a končícím jarem, ale nejsem si tak úplně
jistá. Asi nejde oddělit radost a smutek, bázeň a nadšení. Jsou to spojité nádoby a myslet si, že můžeme
být navždy šťastní , je holý nesmysl. Kdybychom nepoznali neštěstí a smutek, jak bychom věděli, jak
bouřlivé je štěstí a jak opojná radost. Jedno podmiňuje druhé. Jedno bez druhého nemůže být. A tak
budeme i nadále čistit svá nitra, abychom jim ulevili a vydolovali kousek životního prostoru pro radost,
lásku, štěstí a pochopení. Hezky čistěme, ať máme světlo v každém kousku té komůrky, které bez
dostatku reálných představ říkáme duše a do které se běžíme schovat, když nechceme nebo nemůžeme
unést tíhu reálného světa.
Přeji vám krásné a opojné léto.
Jana Pilná

Košetická střelnice
s novými bezpečnostními prvky
I když při střelbě na košetické střelnici nikdy nedošlo k žádnému zranění způsobenému palnou
zbraní, nevyhnuli jsme se vybudování bezpečnostních prvků, které pro venkovní střelnice nařizuje
zákon. V minulých týdnech jsme intenzivně pracovali, abychom patnáctý ročník střeleckých soutěží
mohli zahájit ještě bezpečněji než v letech minulých. Vytvořili jsme dvě bezpečnostní clony, přes které se
střely z pistolí nedostanou mimo střelnici. Pro dlouhé zbraně je střelnice nově vybavena náměrovými
latěmi, které nedovolí zvednout hlaveň tak, aby mohlo dojít k přestřelení záchytného valu. Tato
bezpečnostní opatření stála mnoho finančních prostředků, fyzických sil, ale i jiné podpory. Za velkou
podporu patří poděkování především Obecnímu úřadu Košetice a Agropodniku Košetice, a.s. Dík patří
rovněž všem členům AVZO Košetice p.s., kteří přiložili ruku k dílu, na kterém bylo odpracováno 378
hodin. Nyní je střelnice po prohlídce soudním znalcem z oboru balistika ing. Josefem Čermákem, který k
provozování střelnice nemá námitek. Teď nás čeká ještě kontrola Policie ČR a její schválení provozu.
Věřím, že jsme udělali vše správně a s povolením provozu nebude problém. Dovoluji si vás pozvat na
tradiční soutěže, které letos připadly na den 25. 6. 2016. Přijďte si zastřílet a uvidíte, jak se střelnice
změnila.
Za AVZO Košetice p.s.
František Daniel

Poplatek za odpad...
Upozorňujeme občany, že 30. 6. 2016 je poslední den pro doplacení
II. splátky poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2016.

Sběr upotřebeného oleje...
Od letošního roku začala obec sbírat upotřebený jedlý olej v pevně uzavřených plastových
obalech. Odložit jej je možné do zelené označené popelnice u OÚ s nápisem - Sběr upotřebených olejů
a tuků v PVC obalech.

Co nového ve škole?
V minulém vydání jsem se zmínil o soutěžích s konstatováním, že
soutěžní sezona je ve své polovině. A i v té druhé jsme sklízeli úspěchy.
Výborně se dařilo zdravotníkům, kteří ve starších žácích obsadili 2. místo a
v mladších 4. místo v okresní konkurenci. V dopravní soutěži obsadili starší
žáci 3. místo v okresní soutěži a v soutěži krajské jeden z našich žáků zvítězil
v kategorii jednotlivců. Tradičně úspěšný je náš školní časopis Ámosek, který
v krajském kole soutěže o nejlepší časopis obsadil 2. místo. V pěvecké soutěži
v Pacově obsadili naši žáci nejvyšší příčky, byli dvakrát absolutně první ve
svých kategoriích a pak ještě druzí a třetí.
Mnohé děti získávají velmi kladný vztah ke sportu a v tomto ohledu
odvádí mimořádnou práci paní učitelka Pavlína Zajícová, která je duší většiny
sportovních aktivit přesahujících hodiny tělesné výchovy. Myslím, že budeme asi jedinou školou
v republice, kterou navštívila olympijská hlídka s reprezentanty třikrát!!! V rámci projektu Sazka
olympijský víceboj plníme vždy předem daný úkol, naposledy se vybíral videoklip na basketbalové téma
a vybrána byla naše škola jako jediná z celého kraje. V pondělí 30. 5. 2016 se pak uskutečnila
basketbalová show v sále Agropodniku Košetice, a.s. Jsme rádi za takto mimořádné výsledky a paní
učitelce patří náš dík. Podobně úspěšná byla naše účast ve štafetovém poháru, kde jsme opět
reprezentovali na krajské úrovni.
Momentálně probíhají školní výlety a nejrůznější projektové dny. Poděkovat musím i za skvěle
připravený Agrární den v prostoru výstaviště Agropodniku Košetice, a.s. Děti si tento den opravdu užily. Ti
nejmenší si užívali i na odložených hrách při Čarodějnickém odpoledni na novém dětském hřišti při
mateřské škole.
Děti se umí samozřejmě nejen bavit, ale je-li potřeba, přiloží i ruku k dílu. I letos jsme se zapojili do
úklidu při akci Čistá Vysočina a uklidili jsme nejen obec, ale také komunikace ve všech směrech v okolí
Košetic.
Školní rok opět utekl jako voda a blíží se prázdniny. I letos jsme připravili prázdninový provoz
v mateřské škole. Všem dětem a všem kolegům pak přeji hezké léto, naplnění všech plánů a pořádný
odpočinek, protože než se nadějeme, budeme zase společně zahajovat další školní rok.
S přáním hezkého léta všem obyvatelům Košetic a okolí
Jaroslav Skolek

Pasování na čtenáře...
Krásné květnové pondělí 16. 5. 2016 bylo věnováno slavnosti, která zasvěcovala děti z první třídy
na čtenáře košetické knihovny. Děti pod vedením paní učitelky musely přečíst text a složit slib
královskému rytíři, který je po splnění úkolu pasoval na čtenáře. Děti obdržely pamětní listy a čtenářské
průkazy. Na závěr navštívily knihovnu, prohlédly si pod dohledem paní knihovnice Boženy Duffkové
dětské knihy a některé si rovnou půjčily domů.

Činnost SDH Košetice
duben 2016 - červen 2016
Dne 30. 4. jsme opět uspořádali PÁLENÍ
ČARODĚJNIC a lampionový průvod od hasičské
zbrojnice. Jako každý rok se sešlo velké množství
dětí s rodiči. Po průvodu ulicemi Košetic za
doprovodu hudby z místního rozhlasu se dorazilo
k vatře, na jejímž vrchol byla umístěna slaměná
čarodějnice, kterou vytvořily děti z kroužku mladých
hasičů. Poté byl proveden podpal. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě akce, při
obsluze a úklidu po akci. Dále bych chtěl poděkovat
Obci Košetice a Agropodniku Košetice, a.s.
Dne 21. 5. se naši nejmladší hasiči zúčastnili
okresní soutěže – jarního kola hry Plamen na
lehkoatletickém stadiónu v Pacově. Zde byly tyto
disciplíny – štafeta CTIF, štafeta 4 x 60, požární útok a kronika. Naši mladí hasiči všechny disciplíny
splnili v dobrých časech, ale na vítězství musí ještě pilně trénovat.
Dne 28. 5. proběhla okrsková soutěž okrsku č. 11 – Košetice v Chýstovicích. Zde náš sbor
reprezentovala družstva mladí hasiči, mladší, starší a muži. Mladí hasiči skončili na 3. místě v obou
kategoriích a muži skončili na 6. místě. Ještě jednou bych chtěl všem soutěžícím poděkovat za
reprezentaci sboru.
Dne 18. 6. proběhl v Martinicích v rámci Mikroregionády přespolní běh pro děti, který pořádal
okrsek č. 11 – Košetice.
Pozvánka na připravované akce:
Dne 25. 6. od 10 hod. Vás všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ
ZBROJNICE KOŠETICE v rámci košetického pouťování. K vidění budou hasičské modely, výstroj,
výzbroj a mnoho dalšího. Občerstvení bude zajištěno během celého dne.
Tomáš Smetana DiS. – starosta SDH

Činnost jednotky SDHo Košetice –
duben 2016 / červen 2016
V tomto období jednotka zasahovala u 8 výjezdů , sedmkrát šlo o technickou pomoc a jedenkrát
o únik nebezpečné látky (provozní náplně vozidla) na komunikaci – parkoviště naproti MŠ v ulici
Za Humny.
Dále se členové naší jednotky zúčastnili školení :
19. 5. plnění podvěsného vaku bambi pod vrtulníkem v katastru obce Senožaty. Zde si členové jednotky
vyzkoušeli, jak náročné je plnit tento vak, když
pár metrů nad hlavami hasičů je vrtulník.
Dále proběhlo
školení na otvírání
uzavřených prostor a školení na likvidaci
nebezpečného hmyzu na stanici HZS
Pelhřimov.
Za SDH a JSDHo Košetice
Tomáš Smetana DiS. – starosta SDH

Ulice Malá strana
Tak to konečně skončilo. Tak si jistě oddechli mnozí
občané Košetic, zejména ti, kteří bydlí přímo podél výše
zmíněné komunikace. Bohužel to ještě není zcela pravda. Na
stavbě budou ještě nadále probíhat drobné dokončovací
práce na zeleni, bude se dále zalévat betonem stará
kanalizace a bude ještě doasfaltovávána část místní silnice
pod statkem. Zároveň, jak jste si jistě všimli, dochází k
výstavbě osvětlení přechodů pro chodce a dodláždění
chodníků k přechodům tak, aby chodci mohli pohodlně
přecházet silnici. V příštím roce se pak plánuje položení
elektrického vedení do zeleného pásku při pravé straně silnice při pohledu zespodu a vydláždění
chodníku po pravé straně v celé délce a nalevo po autobusovou zastávku. Přitom bude osazeno nové
veřejné osvětlení v celé ulici.
V současné době probíhá vyčíslování celkových nákladů, o které se budeme dělit s Krajskou
správou a údržbou silnic. Stavba nebyla levná, i když ji výběrové řízení výrazně zlevnilo oproti
plánovanému rozpočtu. Přesto obec Košetice vyjde na cca 4 milióny Kč. Doufáme, že nám vše bude
dobře a dlouho sloužit.

Košetické pouťování ...
Sobota 25. 6. 2016
8:30 – 12:00 O pohár Obecního úřadu Košetice – střelecká soutěž na
košetické střelnici.
Tradiční v letošním roce již 15. ročník této amatérské soutěže
započne na nově opravené košetické střelnici v půl deváté ráno. Střelci
v kategoriích muži a ženy budou soutěžit na střelnici ve střelbě malorážkou na
terč ve vzdálenosti 50 m. Soutěžit mohou všichni, kterým je více než 15 let.
Vítězové v jednotlivých kategoriích si odnesou své výhry ze soutěže dle
dosaženého bodového zisku. Je připraveno mnoho zajímavých a hodnotných
cen i velmi chutné občerstvení. Zváni jsou všichni bez ohledu na zkušenosti.
Všem pomohou odborní asistenti soutěže. Připomínáme, že podle nových
předpisů se musí soutěžící prokázat občanským průkazem. Přineste si ho
tedy prosím s sebou.
10:00 – 16:00 Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Již tradičně se o pouťové sobotě otevřou dveře hasičské zbojnice.
Návštěvníci budou vřele přivítání a občerstveni.

Vítěz loňského ročníku
Mgr. Zdeněk Duffek ml.

Od 16:30 nám pouťové odpoledne zpříjemní fotbalový zápas
Košetice - Červená Řečice (staré gardy)
20:00 taneční zábava - hraje skupina Orchidea

Neděle 26. 6. 2016
Od 11:00 hodin bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích

Veleúspěšná sezóna
košetických fotbalistů
Fotbalové boje skončily a před nedávnem se pro všechny košetické týmy
uzavřela sezóna 2015/2016. Tento ročník se vepsal zlatým písmem do historie
košetického fotbalu, a proto si pojďme připomenout, cože se to během sezóny
událo.
Doma nepokořeni
To, co se na začátku sezóny zdálo jako naprostá utopie a leckdo by si při tom
pomyšlení klepal na čelo. To, co po podzimu znělo jen šeptem a ještě hodně tichým,
abychom paní štěstěnu neurazili. To, co mělo být pouhou snahou o co nejdelší
natažení série domácí neporazitelnosti v této sezóně 1.B třídy. To, co postupem
jara s každým dalším zápasem nabíralo stále reálnějších a jasnějších obrysů. To, v co nakonec jako
jeden muž, žena či dítko doufal každý košetický fotbalový fanoušek. To všechno se nakonec splnilo
a s hrdostí a obrovskou radostí je možné do světa vypustit zprávu, že košetický A-tým se stal vítězem
ročníku 2015/2016 1.B třídy, skupiny A, Kraje Vysočina. Tohoto úspěchu jsme dosáhli po pětiletém,
nepřetržitém působení v této krajské soutěži, kdy jsme se dokázali i mnohem větším městům nejen
vyrovnat, ale v řadě případů je i předčít. Jasným důkazem budiž naše domácí neporazitelnost v průběhu
celé sezóny, kdy jsme ztratili pouze dva body ze 13 zápasů.
Co však člověka může těšit možná ještě trochu více než samotné vítězství, které samo o sobě
může být pomíjivé, je způsob, jakým jsme k němu dospěli. Nemluvím teď vůbec o výkonech na hřišti,
nýbrž o tom, že jsme tohoto úspěchu dosáhli jako jeden celek, jako dobře namazaný stroj, kde každé
kolečko je stejně důležité jako všechna ostatní, jako jedna velká fotbalová rodina.
Zásluhu na tom nemají jen hráči, ale, a to především, každý z činovníků a funkcionářů, kteří se
starají o to, aby se vůbec pár bláznů mohlo jít honit za kulatým nesmyslem a aby to měli kde dělat. Dále
pak nelze nezmínit to, co tiše závidí každý celek, který zavítá do Košetic, nehledě na velikost města či
vísky, odkud přijel. To, co řada soupeřů pozná i na svém hřišti – košetické fanoušky. Ti dokáží z každého
hřiště vytvořit naše domácí prostředí, za každé situace nás ženou vpřed a především, slaví s námi naše
úspěchy a stojí po našem boku při našich nezdarech. V neposlední řadě je třeba zmínit sponzory
košetického fotbalu, bez kterých bychom rovněž nebyli tam, kde jsme, v radostné náladě, v jaké jsme.

Veleúspěšná sezóna
košetických fotbalistů
I žáci vítězi své soutěže
Nejen A-tým zaznamenal velký úspěch v této sezóně. Košetičtí žáci bez porážky a navíc
s velkolepým skóre 101:11 dokráčeli k prvenství v Okresním přeboru starších žáků. Ani naši mladíci
během celé sezóny nepoznali hořkost porážky na domácím hřišti, což bylo i v jejich případě základem
úspěchu. Stojí za to zmínit, že přízeň fanoušků se v Košeticích netočí jen kolem týmů mužů, ale i naši
nejmladší reprezentanti si mohli během celého ročníku užívat podporu košetických příznivců.
Ani B-tým se neztratil
Ani košetický B-tým nehrál ve své soutěži druhé housle a odehrál řadu velmi pěkných
a podařených zápasů. Bohužel však se našim hráčům nevyhnuly drobné výkyvy formy, které zapříčinily
to, že se naši borci umístili na celkovém 5. místě. I toto umístění můžeme považovat za úspěch, jelikož
jde o pozici v horní polovině tabulky, což je pozitivní.
Všem, kteří se podíleli na úspěších košetického fotbalu v této sezóně, je třeba vzdát hold
a poděkovat jim za skvěle odvedenou práci. Rovněž je třeba poděkovat za podporu všem sponzorům
Sokola Košetice, bez kterých by košetický fotbal nemohl fungovat. Zvláštní dík pak patří obci Košetice.
Věřme, že se košetičtí fotbalisté i nadále ve svých soutěžích neztratí a budou zdatně reprezentovat obec
po celém kraji.

Zprávy ze zastupitelstva obce ...
Usnesení ze 14. jednání zastupitelstva obce Košetice ze
dne 10. 12. 2015
ZO schválilo:
- rozpočtové provizorium do platnosti nového
rozpočtu obce na rok 2016. Obec Košetice bude
financovat své výdaje dle rozpočtového provizoria
stanoveného ve výši 1/12 neinvestičních výdajů
roku 2015
- žádost Sokola Košetice na příspěvek v roce 2016 ve
výši 120.000,- Kč
- smlouvu č. 109/2016 s ICOM transport a.s. na
spoj č. 27 linky č. 350290, v rozsahu 4 km.
- příspěvek na činnost TJ Start Lukavec ve výši
7000,-Kč
- příspěvek pro ZO ČSCH Košetice ve výši 4000,- Kč
- podání žádosti na dotaci v rámci programu POV na
rekonstrukci příjezdové komunikace k bytovkám
čp. 249 a 250
- rozpočtové opatření č. 8
- příspěvek římskokatolické církvi na její činnost ve
výši 45.000,- Kč
- dodatek č. 1 pro pronájem nebytových prostor pro
A) DTMedic,s.r.o – MUDr. Vladimír Tůma a B) pro
MUDr. Bohdanu Nesvačinovou, ve kterém je
specifikována změna ceny pronájmu nebytových
prostor sloužících k poskytování zdravotnických
služeb (ordinace, čekárna + příslušné prostory) za
cenu 0,- Kč ročně
- projektovou dokumentaci pro projekt nástavby MŠ
a schválilo podání žádosti o dotaci
- sídlo HC Bupi na OÚ Košetice čp. 146
- členy inventarizačních komisí, členové
a předsedové inventarizačních komisí byli
proškoleni, byl projednán plán inventur
ZO bere na vědomí:
- cenu na odvoz komunálního odpadu pro rok 2016
předloženou firmou SOMPO
- informaci o předání staveniště pro opravu
kanalizace a silnice firmě VHST Pelhřimov
- umístění SDH Košetice v soutěži Dobrovolný hasič
roku 2015
- průběh letošního setkání seniorů v hasičské
zbrojnici
Usnesení ze 16. jednání zastupitelstva obce Košetice ze
dne 18. 2. 2016
ZO schválilo:
- podání žádosti o dotaci na hasičské auto
- zrušení předkupního práva u pozemku st. p. č. 559
a p. č. 761/28
- darovací smlouvu pro HC Košetice ve výši 5000,- Kč
- připomínky a námitky předložené v řádném
termínu po veřejném projednání ÚPD obce

Košetice konaném dne 18. 2. 2016
- darovací smlouvu pro Ladu Lukavec ve výši
10000,- Kč
- darovací smlouvu pro SDH Košetice ve výši
1000,-Kč
ZO bere na vědomí:
- informaci o dotaci na výstavbu a rekonstrukci
hasičské zbrojnice a na nákup nového hasičského
automobilu
- finanční vypořádání za rok 2015 s firmou Vodak
ZO zamítlo:
- prodej pozemku st. p. č. 201 v k.ú. Křelovice u
Pelhřimova Pevaku Pelhřimov
- darovací smlouvu pro Ladu Pacov
Usnesení z 18. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne
14. 4. 2016
ZO schválilo:
- výměnu přímotopných panelů ve zdravotním
středisku u MUDr. Tůmy za akumulační vytápění
- projednalo návrh projektové dokumentace na
hasičskou zbrojnici, projednalo i rozpočet a
schválilo podání žádosti o státní dotaci za
předpokladu, že rozpočet nepřesáhne 9 miliónů Kč
včetně DPH
- projednalo projekt přístavby a nástavby
MŠ Košetice a schválilo podání žádosti o dotaci v
rámci programu IROP. Celkové výdaje budou činit
19.053.185,34Kč včetně DPH. Akce se bude
realizovat pouze za předpokladu zajištění dotace
- instalování 5 ks sloupů a světel v lokalitě „Pod
statkem.” Led světla byla vybrána od firmy
Helux – typ 135
Usnesení z 19. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne
26. 5. 2016
ZO schválilo:
2
- nákup zámeckého parku za cenu 64,- Kč/m
- darovací smlouvu pro AVZO Košetice ve výši
50000,- Kč
- žádost pana P. Š. na rušení klidu u fotbalového
hřiště. ZO schválilo dodatek k nájemní smlouvě,
která je sepsána se Sokolem Košetice. Dodatek
zakazuje používání hlučných nástrojů mimo
fotbalový zápas a omezenou dobu jejich používání
před zápasem a po něm
- připomínky k návrhu pokládky podzemního vedení
NN předložené KPM Maršík Pacov. Námitky budou
s firmou projednány
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030031307/001 na pozemky p. č.
171/8,171/10,2202/61,2202/62 a 2301/5 v k. ú.
Košetice pro vedení kabelu NN

Zprávy ze zastupitelstva obce ...
Usnesení z 19. jednání zastupitelstva obce Košetice ze
dne 26. 5. 2016
ZO schválilo:
- přípravu PD na vestavbu specializovaných učeben do
půdního prostoru nad II. stupeň ZŠ Košetice
- odprodej pozemku vedoucího podél nemovitostí
manželů S., manželů S. a manželů N. Podél
komunikace zůstane volný pruh v šíři min. 1,5 m na
plánovaný chodník a zbývající pruh se odprodá k
příslušným přiléhajícím nemovitostem. Výše
uvedení majitelé sousedních nemovitostí zajistí na
2
svůj náklad zaměření, zaplatí obci 60,- Kč/m
pozemku a zaplatí vklad do KN
- odprodej stavební parcely p.č. 754/8 o výměře 1438
2
m pro slečnu Č. a pana T. ZO souhlasí s odprodejem
parcely za cenu a podmínek platných pro prodej
2
stavebních parcel. (250,- Kč/m , předkupní právo
2
pro obec, smluvní pokuta 250 Kč/m v případě, že
nepostaví do 4 let od podepsání kupní smlouvy.)
- opravu vydláždění před kostelem z kamenů, které
byly získány při opravě komunikace v ulici Malá
strana. Věc bude projednána s památkovou péčí

ZO vzalo na vědomí:
- informaci o finančním hospodaření obce
za I. – IV. 2016
- seznámení se stavem prací na silnici a
kanalizaci v ulici Malá strana
- návrh ceny za položení obrubníků a asfaltování
obecních ploch
- informaci o hranicích pozemku mezi obecní cestou
vedoucí k Oboře a pozemkem pana F. N. (zahrádka
směrem k Oboře). Pozemek pana N. zasahuje
malou částí do komunikace. ZO schválilo jednání o
odkupu pozemku zasahujícího do komunikace
- žádost pana P. H. o dělení pozemku za zahradami
p. K. a H. Návrh spočívá v zohlednění možného
přístupu zezadu na jejich parcely
ZO zamítlo:
koupi zámeckého parku spolu s budovou zámku.
Obec nemá dostatečný rozpočet na udržování,
případně opravu zámku

POLICIE informuje...

Tisková zpráva – 14. červen 2016
Na silnicích Vysočiny zemřelo od začátku roku devět osob
Policisté vyjížděli za prvních pět měsíců letošního roku k 1 572 dopravním nehodám
KRAJ VYSOČINA – V průběhu prvních pěti měsíců letošního roku šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina na silnicích v našem kraji celkem 1 572 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se
počet dopravních nehod zvýšil o čtyři procenta.
Letošní nehody si vyžádaly již devět obětí, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o pět obětí méně. Celkem 44
účastníků se při letošních nehodách těžce zranilo, což představuje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 26
procent. Dalších 468 účastníků utrpělo při letošních nehodách lehké zranění. Toto číslo je ve srovnání s počtem lehce
zraněných za leden až květen roku 2015 o pět procent nižší. Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku se
vyšplhala na částku převyšující 88 846 000 korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je o čtrnáct procent nižší.
V 69 případech policisté při šetření nehody zjistili, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje a ve dvou případech byl pod
vlivem omamných a psychotropních látek. Počet podnapilých řidičů, kteří havarovali, se meziročně zvýšil o šest procent.
Policisté v letošním roce dokumentují i několik dopravních nehod, kdy řidiči, kteří s vozidlem havarovali, usedli za volant v
silně podnapilém stavu, kdy výjimkou nejsou hodnoty přesahující tři promile alkoholu.
Proto policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina věnují, a v dalším období budou věnovat, zvýšenou pozornost v
rámci běžného výkonu služby i v rámci vyhlašovaných dopravně bezpečnostních akcích kontrolám řidičů, zda nejsou pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Rozsáhlé dopravně bezpečnostní akce budou probíhat na přelomu června a
července, kdy končí školní rok a začínají dvouměsíční letní prázdniny. V červnu se policisté také zaměří na častější kontroly
motocyklistů a cyklistů.
Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v Kraji Vysočina můžeme od začátku letošního roku zařadit způsob jízdy a rychlost
jízdy – tyto dvě příčiny mají na svědomí celkem 987 nehod. Poté následuje nedání přednosti v jízdě (92) a nesprávné
předjíždění (32). Nejčastějším viníkem letošních dopravních nehod, jsou řidiči osobních vozidel. Po nich následují řidiči
nákladních vozidel.
Od ledna do konce května letošního roku jsme vyjížděli k 33 dopravním nehodám, při nichž byl účastníkem chodec, z tohoto
počtu se jich 26 stalo za denního světla. Jeden chodec při nehodě zemřel, sedm jich bylo těžce zraněno a 24 chodců utrpělo
lehké zranění.
Výrazný nárůst počtu dopravních nehod je způsoben vysokým počtem střetů vozidel s lesní zvěří. Za pět měsíců letošního
roku policisté vyjížděli celkem k 426 dopravním nehodám, při nichž se vozidlo střetlo s lesní zvěří. Střety s lesní zvěří tak
tvoří téměř jednu čtvrtinu ze všech policií šetřených dopravních nehod.

Milí kamarádi, známí a sousedé, i vy přeshraniční,
dovolujeme si Vás pozvat na cyklo – turistickou akci „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA, aneb putování s Poutníkem“, která se bude
konat v sobotu 27. 8. 2016 od 9:00 do 17:00 hod. Udělejte si čas a přijďte s námi strávit příjemný den s rodinou, kamarády, známými a sousedy,
trochu si protáhnout tělo, dobře se najíst a napít a pobavit se. Zvolte si jednu z doporučených tras po mikroregionu Košeticko a projděte se,
proběhněte se nebo se projeďte na kole, koloběžce či v kočárku s rodinou nebo partou známých. Nejde o žádný závod .
Informace k průběhu akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA, aneb putování s Poutníkem“
·

Termín konání: 27. 8. 2016 od 9:00 do 18:00 hod.

·

Start akce: v kteroukoli hodinu od 9:00 do 16:00 hod, z kterékoli občerstvovny tzn. z fotbalového hřiště v Košeticích, z Křešína, z
Chyšné, z Martinic, z Onšova

·

Konec akce, závěrečné slosování o ceny, taneční zábava: v 17:00 hod na fotbalovém hřišti v Košeticích

·

1. Doporučená trasa pro malé děti, seniory, kočárky – Košetice fotbalové hřiště – Obora – letiště – autobusová zastávka Martinice –
Martinice – Chyšná – Martinice – Onšov – Košetice fotbalové hřiště (cca 7 km)

·

2. Doporučená trasa pro pěší – Košetice fotbalové hřiště – obora – hydrometeorologická stanice - Chyšná – Martinice – Onšov –
Košetice fotbalové hřiště (cca 10 km)

·

3. Doporučená trasa pro cyklo a zdatné turisty – Košetice fotbalové hřiště - Buřenice – Vyklantice – Svatá Anna – Kramolín – Blažnov
– Křešín - Mohelnice – Staré Práchňany - Sudislavice – Malá Paseka – Růžkovy Lhotice - Krčmy – Chyšná – Popovice – Martinice –
Onšov – Košetice fotbalové hřiště (cca 30 - 33 km)

·

Všechny trasy jsou vedeny mimo hlavní komunikace, proto je třeba počítat i s horším terénem (lesní, polní cesty, lesní pěšina).

·

Účastníci nemusí projet/projít celou trasu, mohou si ji zkracovat nebo prodlužovat dle vlastních sil a možností a povětrnostních
podmínek. Jde pouze o doporučené trasy .

·

V Křešíně v restauraci, v Chyšné u koupaliště, v Martinicích u hasičské zbrojnice, v Onšově u hasičské zbrojnice a na fotbalovém hřišti
v Košeticích budou fungovat „občerstvovny“ s nápoji a občerstvením, kde se mohou účastníci občerstvit, odpočinout si, popovídat a
dostanou razítko do startovací karty.

·

Pokud účastník akce (dospělí a děti od 15 let) zaplatí dobrovolné startovné 100,- Kč, obdrží startovací kartu s mapkou vyznačených
doporučených tras. V každé „občerstvovně“ dostane do startovací karty razítko obce a jeden alko nebo nealko nápoj (pivo, limo)
zdarma. Další nápoje a občerstvení si platí.

·

Pokud účastník nezaplatí startovné, může se účastnit akce, ale nedostane startovací kartu, nepostupuje do závěrečného slosování o
ceny a nedostane nápoje v „občerstvovnách“ zdarma, vše si platí sám.

·

Děti do 15 let nedostávají startovací kartu a jedno limo mají na každé „občerstvovně“ zdarma.

·

Do závěrečného slosování o ceny, které proběhne v 17:00 hod na fotbalovém hřišti v Košeticích, postupují pouze vyplněné startovací
karty opatřené razítky ze všech „občestvoven“ nacházející se na Vámi zvolené trase.

·

K tanci a poslechu hraje od 18:00 hod na fotbalovém hřišti v Košeticích hudební skupina KAREL A MY. Vstup je zdarma.

·

Děti mají k dispozici na fotbalovém hřišti v Košeticích skákací hrad.

Těšíme se na Vás a doufáme, že nás v naší snaze uspořádat další příjemnou akci v rámci mikroregionu Košeticko podpoříte svojí
hojnou účastí.

Spolek přátel mikroregionu Košeticko

Čarodějnické odpoledne
pro děti a jejich rodiče
V úterý 7. června se uskutečnilo v mateřské škole v Košeticích již poněkolikáté Čarodějnické
odpoledne pro děti a jejich rodiče. Na školním hřišti, jehož součástí je Komunitní centrum pro děti
a matky s dětmi, se ho zúčastnilo skoro sto dětí spolu se svými rodiči či prarodiči.
Úkolem dětí bylo pomoci čarodějnicím na patnácti stanovištích se zamilovat. Za splnění úkolů si
děti do tabulky lepily k obrázku čarodějnice daný obrázek čaroděje. Některé úkoly děti plnily samy –
prolézání pavučinou, poznávání bylinek, navlékání těstovinových korálů či létání na čarodějnickém
koštěti, u jiných byla nezbytná pomoc jejich rodičů – slalom mezi netopýry v zahradním kolečku, běhání
s dětmi ve dřevěné nůši na zádech aj.
Na posledním stanovišti děti odříkaly kouzlo, které se během odpoledne naučily, obtiskly prst do
čarodějnické knihy a obdržely na památku dřevěnou medaili. Zakončením Čarodějnického odpoledne
bylo opékání párků a posezení v nové pergole. Děti tento čas využily i k hraní na nových herních
prvcích či vzduchové trampolíně. Věříme, že si všichni zúčastnění odpoledne užili.
Jaroslava Vachulková, mateřská školka

Košetický zpravodaj
Občasník obce Košetice
Ročník 10
číslo 2/2016
datum vydání: 20. června 2016
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

