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„V sobotu odpoledne oschnou polní cesty.
Od lesa přijde do dědiny jaro.
Pod paží ponese si skřipky,
prastarý nástroj z trojitého dřeva.
Některý večer pak se ozve v sadech píseň.
A dlouho do noci a na jediné struně
neznámý hudebník nám bude vypravovat tu prostou věc.“
Jan Skácel
Ano, už je tady a přihlásilo se o svá práva silně a důrazně. Na polích se už zase práší a všechna
voda, která jako životodárná krev proudila do země ze sněhu i březnových dešťů asi nestačí napojit
žíznivé prameny, které byly tak těžce sužovány v minulých letech, ale zatím živí novou trávu i rostliny,
obilí na polích dostalo úžasnou smaragdovou barvu a svět září. Znovu se ozývá ptačí zpěv, příroda
procitla a raší, raší.
Když poslouchám, co si lidé povídají, slyším, že se všichni těší z krásného počasí, z každého
pokroku, který pozorují v přírodě, i z té práce na zahradě. Už je zase třeba pohrabat, uklidit, zamést,
vysadit a prostříhat všechno to, co znají zapálení zahrádkáři a fandové všeho pěstování.
Vrátím se však ještě jednou myšlenkou k letošní zimě. Oproti několika předchozím byla bohatší
na sníh, slušný mráz dovolil všem, kdo o to stáli, prohánět se po ledě zamrzlých rybníků. Po mnoha
letech jsem zase viděla chodit obyvatele Jindřichova Hradce po rybníku Vajgar a zkracovat si tak cestu
ze starého města na sídliště, viděla jsem děti bruslit a hrát hokej na rybnících a všechny užívat si bělosti
zimy. Ve své práci se denně setkávám s řidiči. A představte si, za celou zimu nikdo z nich nehartusil,
nezlobil se na napadaný sníh, všichni si to vlastně skvěle užívali (řidiči kamionů by asi nesouhlasili)
a pochvalovali si, že konečně zase přišla ta správná zima ve správný čas. Pochopila jsem, že tohle
správné načasování nám dalo jistotu pravidelnosti a stálosti, je zima, ano, tak ať je, tak to má být, je to tak
správně, všichni si potřebují odpočinout, i příroda. A po zimě se o to více radujeme z přicházejících
krásných slunných dní. Naši předkové byli velmi moudří a věděli, že jaro je nestálé a především duben
často ukazuje, co umí. Však také říkali: „Duben je napůl březen a napůl máj. Jaro má sedmero druhů
počasí, v dubnu však žádné neschází.“ Jsme na počátku tohoto měsíce. Letošní Velikonoce byly určeny
na jeden z nejzazších termínů, a tak je docela dobře možné, že si je užijeme v krásné pohodě tepla
a slunce. Každý z nás si z velikonočních tradic vybere to své, věřící si připomenou nesmírnou oběť
Ježíše na kříži i jeho zmrtvýchvstání třetího dne a my všichni se možná alespoň zamyslíme nad během
událostí, jejich příčinami i souvislostmi, nad tím, co dokážeme, co opouštíme, po čem toužíme, čeho se
vzdáváme a co získáváme, čeho se bojíme i v co doufáme. Protože sny a touhy jsou věčné. A jsou nám
výzvou k cestě dál, pořád se chceme podívat, co je tam za tím vyšším a vyšším pohořím, vzdálenějším
a vzdálenějším obzorem, touha je síla, která nám pomáhá žít a konat. Chtělo by se říci konat jen to dobré,
ale všichni víme, že je pácháno i mnoho zla. Každý z nás má naštěstí možnost výběru. Přejme si,
abychom k tomu dobrému konání měli ještě dost času, aby čas, který máme, byl ještě velmi, velmi
dlouhý.

Stydím se to přiznat, ale v posledních letech se moc nedostanu k tomu, abych se prošla vesnicí
a prohlédla si, co je kde nového, jak se Košetice mění. A ony se opravdu mění. Nad Novým rybníkem se
vesele staví, nové domky tam přibývají jako houby po dešti, stejně mi připadají v té stráňce nad rybníkem
jako chaloupky v mechu a kapradí. Je to velmi malebné místo. Vidím opravy i ve staré zástavbě. Změnu
by si zasloužil i střed vesnice kolem obchodu, poté, co roztál sníh, se ukázalo, kolik výmolů je
v komunikacích , skla kolem kontejnerů , zkrátka jaro vždy ukáže, co snížeček schoval. Pořád je potřeba
tu něco opravit nebo rekonstruovat nebo také zachránit. Snad se podaří takové obci jako jsou Košetice
udržet i budovu místního hostince a zachovat ji původnímu účelu, to jest pohostinství. Vždyť jsme přece
velká obec, kterou si bez řádného hostince ani neumím představit. Pamatuji si na vyprávění panímámy
a pantáty Pilných, kteří vzpomínali s úctou na rodinu Piškových, hostinských, jací se už dnes možná ani
nerodí. Oni skutečně sloužili lidem, každý den, v pátek i svátek bez ohledu na oddech. Já vím, že se
doba změnila, ale některá pravidla by se ztratit neměla. Snad se najdou lidé, kteří si tu naši hospodu
vezmou za svou a budou sloužit, sloužit v tom nejlepším smyslu slova s hrdostí odpovídající stavu
hostinskému.
Milí spoluobčané, sousedé, přeji Vám šťastné a požehnané Velikonoce, radost, zdraví, štěstí,
spokojenost i lásku. A dovolte mi ukončit tohle povídání jednou velmi příjemnou, trochu rozvernou
myšlenkou, o níž se domnívám, že zcela přesně vystihuje podstatu jara: „Jaro je roční doba, v níž se
fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již celou zimu.“ Pánové, donuťte svou fantazii
pracovat rychleji, protože ženy jsou stvoření netrpělivá a protože jaro, co si budeme povídat, netrvá
věčně!! Krásné jaro a celý rok všem.
J. Pilná

Činnost knihovny v roce 2016 ...
Ráda bych poděkovala za přízeň a návštěvnost čtenářům.
Stav registrovaných čtenářů zůstává stále stejný. V roce 2016 to bylo 134 čtenářů, z toho 37 dětí do
15-ti let.
Dne 9. 5. 2016 proběhlo v knihovně slavnostní pasování na čtenáře 17-ti prvňáčků. Děti se seznámily
s prostředím knihovny, umístěním knih pro malé čtenáře se širokou nabídkou. Od paní starostky každé dítě
obdrželo čtenářský průkaz a zástupkyně ředitele školy jim předala pamětní listy.
K dnešnímu dni má knihovna k dispozici 7740 knih ve volném výběru s naučnou a zábavnou tématikou.
Knihovnu v roce 2016 navštívilo 1414 čtenářů s celkovým počtem výpůjček 4227 knih a časopisů.
Uživatelé knihovny jsou nejen čtenáři místní, ale i návštěvníci z okolních vesnic tj. z obcí Studený, Buřenice,
Onšov, Chyšná, Martinice a v letních měsících i rekreanti.
V roce 2016 bylo nakoupeno 102 nových knih. Knihy a časopisy jsou financovány z rozpočtu obce Košetice roční
částkou 20 000,- Kč.
Pro rozšíření nabídky čtenářům si knihovna půjčuje knihy z regionálního oddělení knihovny Pelhřimov,
aby tak uspokojila požadavky dospělých, žáků a studentů a to ročně počtem cca 300 svazků.
Knihovna má k dispozici 3 počítače s bezplatným přístupem na internet. Zájem o internet je ze strany
návštěvníků oproti minulým letům nižší, neboť hodně domácností je počítači s internetem již vybaveno.
Provozní doba knihovny zůstává stále stejná:
pondělí 9 - 12 hod a 12,30 - 16 hod,
sobota 9 - 13 hod.
Poplatek za půjčení knih se nemění, tj. 20,- Kč výdělečně činní,
10,- Kč studenti a důchodci, 4,- Kč děti do 15 ti let.
Navštěvujte knihovnu, budete vítáni. Jsme tu pro Vás.
Božena Duffková, knihovnice

Co nového ve škole?
Jsou události, které rychle přijdou a rychle odejdou. Některé se zdrží déle a
některými žijeme i roky. Takovým případem je i nástavba mateřské školy. Po
létech snah a papírové války jsme před branami toužebně očekávané stavby.
Copak o to, papírová válka se vede dál, ale teď začínají události nabírat na
tempu. Posuďte sami, osm let příprav (včetně neúspěšných pokusů) a teď do
konce kalendářního roku má být stavba předána k užívání.
Pevně doufáme, že se všechny náročné práce spojené s hrubou stavbou
podaří uskutečnit do konce prázdnin. Jde nám zejména o co nejmenší
narušení provozu mateřské školy. Máme sice vyjednány podmínky pro
náhradní prostory v základní škole, ale jistě by to nebylo ideální řešení. I tak
bych chtěl všechny rodiče poprosit o mimořádnou trpělivost v tomto náročném
období.
Další událostí, o které se hovořilo delší dobu a stále ještě doznívá, byla návštěva ministryně školství,
Kateřiny Valachové, v naší škole. Byla pro nás čest přivítat paní ministryni právě u nás a musím říci, že to
byla návštěva velmi příjemná a věcná. Důležitost návštěvy podtrhla i účast hejtmana Kraje Vysočina,
Jiřího Běhounka. Probrali jsme aktuální témata školství a jediným nedostatkem byl příliš krátký čas
vyhrazený našemu zařízení.
Nejvíce paní ministryni asi zaujal systém naší plavecké výuky ve 3. a 4. třídě. Považuje jej za zajímavý
a efektivní a její zvědavost jde tak daleko, že naše žáky navštíví jedno odpoledne přímo při výuce plavání
na šumavském Srní.
S přáním veselých Velikonoc
Jaroslav Skolek

ČSŽ Jezinky informují ...
Letošní rok náš svaz zahájil uspořádáním „Masopustního průvodu“, který v sobotu 18. 2. 2017
rozveselil ulice Košetic. Masopustní rej začínal v 13hod před prodejnou Jednoty. Masky i diváci se tu
sešli v hojném počtu. Po tanci a převzetí vlády nad obcí vyrazil veselý průvod do místních ulic. Rej masek
a jejich vláda v obci byla zakončena v hasičárně masopustní veselicí. K tanci tu maskám i „civilistům“
zahrála skupina Katr. Děkujeme všem maskám za čas, který věnovaly přípravě svých převleků, a
zároveň i těm, kteří jejich snahu ocenili a tuto akci podpořili.
Tradičním se již stal „Dětský karneval“, který proběhl v neděli 5. 3. 2017 v sále Agropodniku
Košetice, a.s.. Stejně jako loni byli moderátory březnového odpoledne Milan Fugas Pinder a Alena
Veliká. Děti se bavily při pásmu písniček, soutěží a kouzel. Jako odměna pro ně byla připravena bohatá
tombola. Během karnevalu vystoupily také děti ze ZŠ Košetice a taneční skupina Hodiny H. Věříme, že
se všechny děti i jejich rodiče a prarodiče
dobře bavili.
A co nás ještě čeká. V letošním roce se
náš svaz přihlásil do projektu „Čistá
Vysočina". Tato akce je zaměřená na sběr
odpadků především v okolí silnic na Vysočině
a na veřejných prostranstvích v obcích a
městech. Do této dobrovolné aktivity se
zapojíme 22. 4. 2017.
Dále se můžete těšit na akce: „Řádí celá
rodina“, „Prázdninová diskotéka“, „Loučení s
létem“ a již tradiční „Staročeský jarmark“.
Děkujeme našim sponzorům, obci
Košetice a Agropodniku Košetice, a.s. za
podporu a zároveň i vám všem ostatním za
dosavadní přízeň.
Těšíme se na další setkání s vámi.
ČSŽ Jezinky

Činnost jednotky SDHo Košetice –
prosinec 2016 / březen 2017
V roce 2016 naše jednotka SDH zasahovala celkem u 42 zásahů – 36krát u technických
pomocí, 5krát u požárů a 1krát u úniku nebezpečných látek (únik oleje).
Výjezdová činnost v roce 2017 začala až 24. 2. v 6:30, kdy jsme s oběma vozy jeli na STK do
Lokte. Po cestě jsme přijeli ke spadlému stromu na komunikaci č. 112 (u Chýstovic), jednotka strom
rozřezala a zprůjezdnila komunikaci. Další výjezd byl téhož dne v 11:38 na nebezpečně nakloněný
strom nad komunikaci u obce Martinice. A další výjezd na sebe nenechal čekat, ve 13:25 nás
operační středisko vyslalo na spadlý strom na komunikaci Křešín směr Malá Paseka.
Během STK se nám stala nepříjemná situace. DA 12 Avia neprošla prohlídkou. Závady, které na STK
zjistili, by byli finančně náročné a je tedy nerentabilní opravovat DA. Proto je nyní zařazen mimo provoz a
čekáme na vyřazení DA z evidence.
Chtěl bych poděkovat všem členům JSDHo za jejich práci v roce 2016.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana DiS.

pozvánka...

Činnost SDH Košetice
prosinec 2016 - březen 2017
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 2016.
Dne 7. 1. 2017 proběhla výroční valná hromada SDH. Při příležitosti
valné hromady jsme předali dar v celkové hodnotě 45.607,- Kč, do užívání
jednotky SDH Košetice. Dar obsahoval přetlakový Dýchací přístroj DRÄGER
PSS3000 maska FPS7730, ocel lahev, 1 ks - láhev ocel 6L/300 lehká Extra
5 / 7,5kg vč.ventilu, 1 ks – obal na masku Drager. Toto vybavení bylo zakoupeno
za podpory Nadace Agrofert, která přispěla částkou 40.000,- Kč a zbylá částka
byla hrazena prostředky SDH. Tímto bych chtěl velice poděkovat Nadaci
Agrofert za podporu.
Dne 9. 1. 2017 se členové SDH - náměstek starosty Petr Bloudek DiS., starosta okrsku č. 11 –
Košetice a člen výboru Miroslav Bloudek st. a předseda kontrolní a revizní komise Karel Buchta
zúčastnili gratulace k jubileu našeho nejstaršího člena pana Josefa Hody. Děkujeme za milé přijetí.
Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do příštích let. Pan Hoda oslavil krásné životní jubileum 90
let a 70 let členství u Sboru dobrovolných hasičů Košetice.
Dne 27. 1. jsme uspořádali TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL v sále Agropodniku Košetice, a.s.. K tanci
a poslechu hrála kapela DOHODA a samozřejmostí byla i tombola. Opět byl po dohodě s firmou FERNET
STOCK uvítací drink a účast jejich hostesek na našem bále. Novinkou od Fernetu byl fotokoutek.
Taneční vystoupení nám zajistily JEZINKY Košetice. Děkujeme všem, kteří se na bál přišli pobavit.
Samozřejmě velké poděkování patří všem partnerům, kteří přispěli cenami do tomboly, a všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu bálu. Termín hasičského bálu v roce 2018 je sobota 24. 2. K tanci a
poslechu zahraje kapela DOHODA.
Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které nás čekají.
Dne 1. 4. od 9 hod. proběhne v hasičské zbrojnici Košetice seminář Preventistů SH ČMS, který pořádá
Okresní odborná rada prevence a okrsek č. 11 - Košetice.
Dne 30. 4. opět uspořádáme PÁLENÍ ČARODĚJNIC a lampionový průvod od hasičské zbrojnice. Letos
změna místa konání – ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ. Průvod bude od hasičárny – ul. 5. května – okolo
obecního úřadu – Velká strana a hasičárna.
Dne 27. 5. proběhne okrsková soutěž okrsku č. 11 - Košetice v Radějově.
Dne 24. 6. v rámci Košetického pouťování proběhne opět DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ
ZBROJNICE KOŠETICE.
Všechny aktuality, informace a fotky najdete na našem webu: www.sdhkosetice.estranky.cz
Chtěl bych poděkovat jak jménem svým, tak i celého výboru SDH Košetice všem členům SDH za
odvedenou práci a partnerům za podporu našeho sboru.
Za SDH Košetice
Tomáš Smetana DiS

Závěrečný účet obce za rok 2016
Rozpočet obce Košetice na rok 2017
Obec Košetice v roce 2016 hospodařila celkovými příjmy ve výši 11 931 611,01 Kč a výdaji ve výši
13 301 999,58. Rozdíl byl kryt z přebytků minulých let. Přesto, že jsme za opravu kanalizace v ulici Malá
Strana zaplatili více než 4 200 tis. Kč a za opravy místních komunikací a prostoru před bytovým domem
čp. 249 a 250 přes 1 400 tis. Kč, náš zůstatek na účtu k 1. 1. 2017 byl 1 682 264,- Kč. V loňském roce se
nám také podařilo doplatit úvěr, který jsme měli na přípravu parcel v lokalitě Nad Kachlířkou. Na dotacích
a ostatních příspěvcích obec Košetice získala v roce 2016 685 411,- Kč.
Předpokládané příjmy roku 2017 budou činit 10 660 980,- Kč a výdaje budou ve výši 10 531 390,Kč. V době sestavování rozpočtu nám zbývalo uhradit částku 129 590,- Kč na úvěr na zateplení ZŠ
Košetice.
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Příjmy
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Výdaje

- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických

roku

1 900,00 Lesní hospodářství

70,00

samostatné

výdělečné činnosti a kap. výnosy
- právnických osob
- práv. osob - obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF
Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl. za užívání veřejného prostranství
Správní a soudní poplatky,

350,00 Silnice
2200,00 Ostatní záležitosti poz. kom.
100,00 Dopravní obslužnost
4000,00 Pitná voda
2,00 Odpadní vody
407,00 Právní subjekt - ZŠ
18,00 Místní knihovna
2,00 Ostatní záležitosti kultury

550,00
265,00
28,00
50,00
70,00
4107,00
102,80
61,00

20,00 Církve

50,00

Daň z nemovitostí

760,00 Rozhlas

14,00

Neinvestiční dotace ze SR

272,20 Dárkové bal., SPOZ

56,00

Pronájem polí

26,60 Hřiště, přísp. obč. sdružením

Voda

35,00 Zájmové spolky

388,00
27,00

Nájem – O2

0,00 Zdravotnické zařízení

30,00

Místní knihovna a drobný prodej

2,50 Bytové hospodářství

40,00

Tělovýchova a zájm. činnost

35,00 Veřejné osvětlení

Ambulantní péče j.n.

30,00 Územní plánování

240,00
60,00

Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Internet

155,00 Pohřebnictví

35,00

10,00 Komunální služby

1174,29

100,00 Sběr a svoz kom. odpadu

447,40

Pronájem nebyt. prostor a ostat.
pozemků
Ekokom
Ost. drobné příjmy

29,50 Ekokom

100,00

100,00 Péče o vzhled obce a veř. zeleň

165,00

99,18 Požární ochrana

258,80

Všeobecná veřejná správa a
Obecné příjmy z finančních operací
Úhrn příjmů
Převod z minulých let
Splátky úvěrů

Příjmy celkem

7,00 služby

1294,10

10660,98 Zastupitelské orgány

690,00

0,00 Bankovní poplatky

8,00

-129,59 Platby daní a poplatků

100,00

10531,39 Pojistné
Úhrn výdajů

50,00

10531,39

Koupili jsme hospodu...
Tak tohle jste si v posledních dnech – protože šuškanda určitě pracuje – mohli říkat v obci. Je to
pravda. Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 20. 3. 2017 o koupi košetické restaurace za cenu 4 mil. Kč od
firmy Olpeja. A co dál? Co s ní bude? Předpokládáme podobný provoz jako v minulosti – tj. dole
restaurace, nahoře sál pro potřeby obce a pronájem místností v patře. A s tím byste nám mohli pomoci i
vy. Pokud znáte pohodového a vhodného hostinského, který by si chtěl pronajmout restauraci,
doporučte nám ho. V současné době opravujeme místnosti nahoře vedle sálu, které by se do budoucna
měly pronajímat.

fotogalerie...

Obyvatelé obce Košetice ...

Počet obyvatel obce k 1.1.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
703 697 693 693 691 702 710 721 723 725 712 722 707 707 704 713

Současná nejčastější jména v obci
Košetice:
Pořadí
Jméno
Počet
1
Marie
32
2
Josef
30
3
Jaroslav
23
4
Petr
21
5
Jana
20
6
Pavel
20
7
Tomáš
17
8
František
16
9
Karel
16
10
Jiří
16
11
Jan
15
12
Martin
14
13
Zdeněk
12
14
Miroslav
11
15
Monika
11
16
Lenka
11
17
Alena
10
18
Jitka
10
19
Lucie
10
20
Michal
10

Současná nejčastější příjmení v obci Košetice:
Pořadí Příjmení
Počet
1 Šáda, Šádová
21
2 Šedivý, Šedivá
19
3 Čermák, Čermáková
19
4 Kott, Kottová
14
5 Duffek, Duffková
12
6 Vlk, Vlková
12
7 Čmucha, Čmuchová
9
8 Pinkas, Pinkasová
9
9 Pospíchal, Pospíchalová
9
10 Šimůnek, Šimůnková
9
11 Musil, Musilová
8
12 Říha, Říhová
8
13 Štyx, Štyxová
8
14 Zajíček, Zajíčková
8
15 Bloudek, Bloudková
7
16 Drbal, Drbalová
7
17 Habich, Habichová
7
18 Hanousek, Hanousková
7
19 Roh, Rohová
7
20 Vondrák, Vondráková
7

Kontejner na objemný odpad ...
Kontejner bude přistaven od 10. 4. 2017 do 18. 4. 2017 u
prodejny Jednota. Odkládat sem můžete odpad, který se
pro své rozměry, nebo hmotnost nevejde do popelnice či
běžného kontejneru. Objemným odpadem jsou koberce a
linolea, matrace, staré skříně a jiné kusy nábytku. Kontejner
není určen na biologický, komunální a nebezpečný odpad.,
pneumatiky apod. Nepatří sem ani odpad, který se dá vytřídit
do separovaných složek, jako je papír, plast, sklo.

Horácké divadlo zve k návštěvě...
Již 78. sezónu připravuje Horácké divadlo Jihlava představení pro své návštěvníky. V letošní
sezóně si pro nás připravili 6 představení:
Zapomenuté světlo - Jakub Deml, Milena Jelínek, Matěj T. Růžička
Divadelní adaptace vycházející z filmového scénáře, kde děj je zasazen do 80. let. Farář Holý bojuje svůj
marný každodenní boj za záchranu kostela, stejně jako marně zápasí se smrtelnou nemocí milované
Marjánky. A stejně jako ona, umírá mu před očima také víra a prastaré kulturní hodnoty…
Černá komedie – Peter Schaffer
Jedná se o jednu z nezábavnějších a nejduchaplnějších komedií světového repertoáru. Spletitý příběh
mladého zamilovaného páru, který očekává návštěvu přísného otce budoucí nevěsty, se totiž odehrává
za zcela originální a nečekané situace, která rozjíždí řadu komediálních zápletek.
Bůh je žena – Jan Kačena, Kateřina Loly Lolyová
Inscenace Bůh je žena žánrově balancuje mezi sci-fi, retro groteskou a současným psychologickým
dramatem. Původní autorský text čerpá z několika literárních pramenů. Stěžejním východiskem je
světoznámá hororová novela Stepfordské paničky. Hra řeší definování role muže a ženy v životě a
soužití v páru.
Racek – Anton Pavlovič Čechov
Racek je tragikomedií, která je prostoupena řadou hlubokých i banálních rozhovorů o podstatě tvorby,
postavení umělce ve společnosti a jeho úloze… A mezi tím vším filozofováním a společenskými hrami na
břehu jezera někde na venkově se odehrává několik marných jednostranných milostných vzplanutí,
nenaplněných lásek a několik dramat nenaplněných ideálů a představ o životě.
Obraz Doriana Graye – Oscar Wilde, Pavel Šimák
Příběh trojice mužů z lepších kruhů – naivního narcise, protřelého cynika a citlivého umělce je
zarámován osudem portrétu na němž věhlasný londýnský malíř Basil Hallward vypodobnil svého
chráněnce Doriana Graye, a poté ho mladíkovi ohromenému vlastní krásou daroval. Tento mladík „na
vzestupu“ ale projeví přání, aby nikdy nezestárl a všechny proměny jeho tváře se promítaly výlučně na
toto plátno….
Jediný život – Alžběta Kubíčková
Mladá česká básnířka Alžběta Kubíčková je autorkou scénáře Jediný život, jehož středem bude
osobnost a poezie básníka Jana Zahradníčka. Scénář byl napsán přímo pro Horácké divadlo. Jan
Zahradníček (1905 – 1960), vysočinský kníže české poezie, nevypadal jako hrdina – byl malý, křivý a
slabý. A přesto se dokázal postavit zlu, žít život rovně a pravdivě, zůstat sám sebou a čelit totalitě.
Zájemci o představení se mohou hlásit na OÚ Košetice nejpozději do 20. 4. 2017. Na všechna
představení je zajištěna doprava z Košetic a po představení zpět. Cena včetně dopravy se
pohybuje od 1164,- Kč do 1272,- Kč v závislosti na sedadle v hledišti. Od této ceny mohou být
odečteny slevy pro seniory, studenty a ZTP.

Divadlo
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