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zamyšlení ...
„Bože, prosím tě, nějak to udělej, ať jsem trpělivá,“ říkám si často, když jedu autem, řeším zapeklitý
problém nebo jen nemohu hned teď získat to, po čem má dušička prahne. Ale Bůh nevnukne člověku
trpělivost, neřekne: „Nechť jsi konečně trpělivý,“ ale dá nám příležitost se trpělivým stát. Neučiní nás
spravedlivými, dá nám příležitost stát se takovými, neustále nás vystavuje pokušení a chce, abychom všem
nástrahám nějak čelili. A že to někdy bývá pořádná fuška. Je to často těžké, neboť ani kolikrát nepoznáme, že
už to pokušení na nás číhá, že už chodíme takzvaně po hraně, že máme na kahánku – jen jen spadnout do
problému. To je totiž ta příležitost stát se nějakým jiným, možná lepším. Záleží jen na nás, jestli umíme udržet
rovnováhu a držet se dost daleko od černé díry průšvihu. Musím přiznat, že se mi příležitostí k všelijakému
polepšování dostává opravdu často. Když na silnici strašně spěchám, objeví se přede mnou schválně dva
klaďáky se dřevem, jeden kamion od Přibyla (jezdí s ním nejpomalejší řidič v galaxii) a tři strejkové
s kloboukem, co brázdí naše silnice šílenou rychlostí čtyřicet osm kilometrů v hodině. Předjet - to nejde, ujet
jim - nejde, objet se nedají. A já chvátám. A to je ta příležitost právě shora seslaná. A často mi trvá, než ji
poznám, než si uvědomím, že je lepší se trochu opozdit než nedojet vůbec. A věřte nebo ne, když mi konečně
docvakne, mám intenzivní pocit, že jsem dostala pořádný pohlavek, aby se mi rozsvítilo. Jasně, že se
vztekám, ale ten pocit prozření a pochopení je k nezaplacení. Je to až hmatatelná jistota, že jsem o chloupek
ušla, a to navzdory své blbosti, značnému nebezpečí.
Někdy bývám potrestána za vychloubačnost. Kdysi jsem dělala nevěstu z piškotu, znáte to, bábovka,
promažete, do středového otvoru dáte panenku, ozdobíte , přidáte závoj, zkrátka kdysi to byl hit. A protože se
mi nevěsta povedla, chtěla jsem se jí pochlubit a vzala ji ukázat kolegyním do práce. Ráno jsem ji vyndala
z tašky a pořád ji nějak posouvala a přenášela ze stolu na stůl, až mi ujela noha na rohožce a bylo vystaráno.
Nevěsta byla na placku a já jsem se až přikrčila, jak mi v tu chvíli došlo: byla jsem příliš pyšná, příliš
neskromná a byla jsem po zásluze potrestána. Schlípla jsem uši, seškrábla buchtu z podlahy, tiše ji uklidila
do tašky a ani jsem nedutala. A patřilo mi to. Ten pocit trestu byl tak intenzivní, že si ho pamatuji dodnes.
Nikdy nám není vnucována nějaká vyšší vůle, vždy máme možnost volby. Někdy je to snadné,
náprava možná, ale někdy se musíme těžce rozhodovat, vybojovat ten nejobtížnější boj, tedy boj proti sobě
samému a svým vlastním slabostem a nedostatkům. Neradi si přiznáváme vlastní chyby. A někdy neumíme
ustoupit. Každý z nás má v duši hluboké rány, které se nehojí.
A v těchto dnech Velikonoc a ukřižování Ježíše si uvědomíme, že on svou obětí , svými ranami přikryl a
hojí ty naše. Uzavírá rány a stírá jizvy, ze kterých zůstanou jen vzpomínky, ty mizí jen velmi pomalu.
Zdá se mi, že lidé slaví raději Ježíšovo narození, jsou to svátky možná radostnější, než vážné
Velikonoce. A přece zmrtvýchvstání třetího dne je samo nadějí pro ty, kdo v ně věří, a pro ostatní možná
námětem k zamyšlení.
Nikdo jiný než my sami nás neudělá takovými, jakými si přejeme být, ale snad je někde kdosi, kdo nás
naučí být dobrými lidmi. A tohle snažení – to vydá na celý život, není to jen chvilkové nadšení během
svátečních dní. Užívejte si každého dne, každé dobré chvíle, každého nadechnutí, pohledu i rozhovoru, je to
dar života a není napořád. Krásné dny.
Jana Pilná

Co nového ve škole?
Určitě vás bude zajímat, jak si stojí dodavatel stavby mateřské školy.
Zatím vše probíhá přibližně podle časového plánu, doufáme, že k předání
stavby dojde do poloviny června. Do konce června bychom chtěli mít školku
nastěhovanou a připravenou k užívání. Měli bychom tedy mít dostatečnou
časovou rezervu na to, abychom v září začali v nových prostorech. Jaká bude
realita, nám ukáže čas.
Situace po dobu stavby není jednoduchá, provoz je jednoznačně
omezen a určitě nemůžeme říci, že by vše probíhalo úplně ideálně, ale s určitou
měrou tolerance se dá vše zvládnout. Jistě nejen my se těšíme na konec tohoto
složitého období a na běžný chod školy. Ještě jednou prosím o trpělivost a
děkuji za pochopení obtíží způsobených realitou stavby.
Ovšem nejen stavbou je živa škola, opět se můžeme pochlubit celou řadou úspěchů, a tak je vidět,
že i za ztížených podmínek lze dosáhnout skvělých výsledků. Od minulého čísla Zpravodaje dokázali
naši žáci vyhrát okresní kolo v Dějepisné olympiádě, v konverzační soutěži v němčině a druhá místa jsme
získali v zeměpise a ještě v němčině, kde se podařilo získat i jedno 3. místo. Chystají se kola krajská, a
tak nezbývá než držet palce našim žákům a popřát jim mnoho úspěchů. Těšili jsme se na spoustu akcí,
ten nejbližší , nedávno proběhlý byl Velikonoční zajíc. Za námi je i zápis do 1. třídy, který se uskutečnil
v pátek 6. 4. 2018 od 13 do 16 h. K zápisu přišlo více než dvacet dětí. V měsíci květnu pak proběhne zápis
do mateřské školy. Přeji všem hezké jaro.
Jaroslav Skolek, ředitel školy

Kam s ním...
Klasická nerudovská otázka, na kterou jsme schopni Vám odpovědět. Od 16. 4. do 23. 4. 2018
bude za Jednotou přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří vše mimo
nebezpečného odpadu, bio odpadu, běžného komunálního odpadu a nepatří tam ani odděleně sbírané
složky odpadu jako je sklo, plast, papír a ani kovy. Rozhodně tam nepatří pneumatiky, jak si mnozí v
minulosti mysleli. Pakliže je kontejner přeplněný, musíte přijít příští den a neukládat odpad kolem. Takže
doufáme, že kontejner nebudeme muset přerovnávat a ani vybírat z něj nevhodný odpad.
Obec je finančně honorovaná za sběr separovaného odpadu. Musíme Vám tedy poděkovat za to,
že třídíte, tím si samozřejmě šetříte své peníze. Veškerý výdělek ze separovaného odpadu se vrací zpět
do systému a snižuje se tak poplatek za odvoz komunálního odpadu, který obec od Vás vybírá.
Následující tabulku není třeba vysvětlovat. Každý si může udělat obrázek, jak jsme na tom se sběrem
separovaných odpadů v obci v porovnání s ORP Pelhřimov a s Krajem Vysočina.

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2017 (kg/obyvatele/rok)
Celkem

Papír

Plast

Sklo

obec Košetice

45,0

13,9

15,3

15,8

ORP Pelhřimov

43,8

17,3

12,7

13,8

Kraj Vysočina

49,0

20,2

15,3

13,5

Děkujeme

Český svaz chovatelů - základní organizace Košetice
S příchodem jara a chovné sezóny roku 2018 chceme seznámit naše přátele a občany Košetic a
okolních vesnic s naší činností.
Členská základna se na konci roku 2017 snížila o dva členy, kteří vystoupili ze ZO, a to z rodinných důvodů
a důvodu stáří.
Od 1.1.2018 se do naší ZO přihlásili další dva členové – mladá chovatelka a mladý chovatel – oba úspěšní
chovatelé drůbeže a králíků. Nyní naše ZO má 22 členů a je třetí největší na okrese Pelhřimov. Okresní
organizace sdružuje 8 základních organizací.
Členové naší ZO chovají čistokrevná zvířata ve všech odbornostech – králíky, drůbež, holuby, kanáry a
akvarijní rybičky. Naši členové pracují i ve speciálních klubech a vyšších organizacích. Další činností je
výstavnictví – můžeme se pochlubit účastí na velkém množství výstav a přehlídek, a to na místní, okresní,
oblastní, krajské, národní, mezinárodní i klubové úrovni. Z těchto akcí se naši chovatelé pyšní mnoha poháry
čestných cen, šampiónů, mistrů a vítězů na nejvyšší úrovni.
Kvalitní a vysoce oceněná zvířata jsou dále zařazena do dalších chovů v mnoha oblastech a regionech i
mimo ČR. Tyto výsledky ukazují dobrou kvalitu a péči o zvířata, kvalitní veterinární a krmnou základnu.
Kvalitní odchovy se promítají do registrace, kroužkování a evidence zvířat. Registrujeme 250 až 280
králíků, kroužkujeme 200 ks drůbeže, 100 ks holubů a 50 ks kanárů. Drůbežáři líhnou až 300 kuřat a částečně
mění násadová vejce. Od r. 2017 členové chovají čistokrevné husy a kachny. Další členové se zabývají produkcí
jatečných zvířat pro maso, vejce a pro svoje potěšení chovají ovce, kozy a křepelky.
V roce 2018 a v dalších letech se naše ZO chce více věnovat chovu čistokrevných plemen holubů. Zde se
projevuje menší zájem chovatelů, problém nemocí a dravců. Holubi byli dříve košetická kvalita a i specialita.
Na závěr mi dovolte, abych ocenil spolupráci s OÚ Košetice. Děkujeme zastupitelstvu obce za finanční pomoc pro
naši ZO. Dále si vážíme, že ZO ČSCH Košetice je registrována na OÚ Košetice, kde má své sídlo .
Dovolte mi na závěr našeho příspěvku do Košetického zpravodaje oslovit občany, kteří mají rádi přírodu a
čistokrevná zvířata a chtějí se účastnit výstav – přijďte mezi nás chovatele – neváhejte – budete vítáni!
Těšíme se na Vás – podrobnosti zajistí: Kratochvíl Jos., Čermák Lad., Čermák Tomáš.
ZO ČSCH přeje občanům příjemné prožití následujících jarních dnů.
Kratochvíl Josef, předseda ZO
Čermák Ladislav, jednatel ZO

Výzva všem majitelům psů...
Tak máme konečně jaro. Všichni se z něj těší, slezl sníh a my můžeme vyrazit na procházku. Do
přírody kvůli blátu zatím nemůžeme, a proto jdeme po obci. A co nevidíme. Jak tak slezl sníh, odhalil tu
psí pohromu. Tady hromádka – támhle hromádka a nám nezbývá nic jiného než kličkovat a v okolí svého
domu si po nezodpovědných pejskařích sami uklidit.
Obecní úřad Košetice nechal nainstalovat několik stojanů s pytlíky na psí exkrementy s nadějí, že
všichni chceme žít v čistém prostředí a pejskaři si po svých miláčcích uklidí. Důrazně upozorňujme, že
psí exkrementy jsou považovány za znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství. Odstranit po
svém psovi znečištění exkrementy je povinností každého majitele psa nebo toho, kdo psa venčí. Ukládá
nám to mimo jiné i občanský zákoník i zákon o veterinární péči. Žádáme Vás proto,
abyste se podle toho chovali, nežijete tu sami a ostatní pak vaším nezodpovědným
chováním trpí.
Naopak děkujeme všem pejskařům, kteří si po svých psech uklízejí.

Knihovna v roce 2017
Úvodem knihovna děkuje za přízeň a návštěvnost svých čtenářů. Stav registrovaných čtenářů v
minulém roce zůstává stále přibližně stejný s počtem 129 čtenářů. Z toho je 42 dětí do 15-ti let. Počet této
dětské populace s v minulém roce zvýšil.
Dne 9. června 2017 proběhlo v knihovně slavnostní pasování 20ti prvňáků na čtenáře. To, že se
počet dětských čtenářů zvyšuje nejen v naší knihovně, ale i podle posledních celorepublikových
průzkumů v celé republice, je potěšující. Je třeba, aby se zájem o knihu stále podporoval. V měsíci
březnu roku 2017 navštívilo naši knihovnu 38 dětí místní mateřské školy se svými učitelkami. Některé
děti již nebyly v knihovně nováčci, neboť sem docházejí se svými rodiči.
Knihovna má k dispozici 7750 knižních jednotek ve volném výběru pro děti i dospělé s naučnou a
zábavnou tematikou.
V minulém roce navštívilo knihovnu 1388 lidí s celkovým počtem výpůjček 4485, tj. o 260 výpůjček
více než v roce 2016.
Bylo nakoupeno 1201 nových knih a čtyři druhy časopisů s celoročním předplatným. Pro rozšíření
nabídky knihovna půjčuje i knihy dovezené z regionálního oddělení Městské knihovny Pelhřimov. V
minulém roce bylo půjčeno z této knihovny 300 titulů. Doplňování knihovního fondu je směrováno dle
zájmu a požadavků čtenářů. Snažíme se jejich požadavkům vyhovět.
Nákup knih a časopisů je financován z rozpočtu OÚ Košetice a to za rok 2017 částkou 18 697,- Kč,
z toho na časopisy připadá částka 3 567,-Kč. Jedná se o časopisy Vlasta, Květy, Kreativ a Rozmarýna.
Knihovna je vybavena třemi počítači s bezplatným napojením na internet. Zde však o toto zařízení
není již zdaleka tak velký zájem jako v letech jejich zavedení do knihovny. Většina domácností je touto
technikou již vybavena.
Provozní doba knihovny zůstává stále stejná:
Po 9,00 – 16,00 hod.
So 9,00 – 13,00 hod.
Zveme všechny čtenáře i nečtenáře do naší knihovny.
Božena Duffková, knihovnice.
Přijďte si k nám vybrat dobrou knihu.

Rozpočet obce Košetice na rok 2018
Rozpočet obce je koncipován jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 11 824 800,- Kč, splátkou
úvěru 280 900,- Kč a výdaji ve výši 11 543 900,- Kč. Mimo běžné, ničím neovlivnitelné výdaje se v rámci
rozpočtu řeší zejména výdaje na rekonstrukce a investice. Víte sami, že v současné době finišuje
nástavba nad mateřskou školou. Měla by být dokončena před prázdninami a slavnostní otevření
plánujeme na konec srpna nebo začátek září 2018. Na tuto akci jsme získali dotaci z EU, kterou ovšem
obdržíme po splnění všech náročných a přísných podmínek až na závěr výstavby. Zatím stavbu
financujeme z úvěru, který nám poskytla ČSOB. Celkem stavba, včetně vybavení, projektů a
administrativních nákladů, bude stát přibližně 20 miliónů Kč. Další finančně náročnou investicí v
letošním roce je obnova veřejného osvětlení v ulici Onšovská, části ulice 5. května, části ulice Malá
strana, části ulice Pod Mateřskou školou, Na Štěpnici a U Hřbitova. Tato stavba je vyvolanou investicí,
protože zde probíhá a bude probíhat pokládka zemního kabelu nízkého napětí elektrické energie. Spolu
s touto stavbou proběhne i uložení kabelu veřejného osvětlení, osazení stožárů a světel. Osvětleny
budou i 3 přechody – 2 přechody na ulici 5. května (od Jednoty a k restauraci) a 1 přechod u ZŠ na ulici
směrem na Buřenice. Celkem nás bude tato akce stát přes 2 milióny Kč. Následně po položení kabelů
bude opraven chodník v ulici Malá strana (od čp. 21 – k čp. 107) a po druhé straně (od čp. 12 až k
zastávce autobusu). Zároveň bude opraven chodník u školy směr Arneštovice a na druhé straně bude
vybudován chodník nový (kolem čp. 43). Také tato akce nebude zadarmo. Stavba chodníků bude stát
více než 1 milión Kč.

Zveme Vás všechny na veřejnou schůzi, která se bude konat
12. 4. 2018 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Košetice.
Blanka Veletová

Centrum LADA Pacov děkuje!
Z roku 2018 již uplynulo mnoho dnů, přesto nám dovolte krátké ohlédnutí za rokem 2017. U nás
v Centru LADA, kde pomáháme lidem s mentálním a kombinovaným postižením, se toho v roce
15. výročí poskytování sociálních služeb událo mnoho. Za podpory Města Pacov a Fondu Kraje
Vysočina jsme uspořádali tři akce pro veřejnost: Prezentace v Muzeu Antonína Sovy, Den s LADOU a
Benefiční koncert. Podařilo se nám pro širokou veřejnost vytvořit příjemný a inspirující prostor bez bariér,
při kterém jsme představili naši dlouholetou sociální práci. Zapojili jsme se také do několika projektů,
které napomohly různým způsobem sociálnímu začleňování našich klientů. Jedním z nich byl i zajímavý
projekt „Zvířecí život? Jak kdy!“ Díky němu se klienti jednak podívali na různé možnosti chovu, péče a
ochrany zvířat, ale také si mohli uvědomit, že ani život zvířat, stejně jako ten lidský, není stejnorodý.
Setkali se mj. s hendikepovanými zvířaty ve vlašimské parazoo, s mořskými živočichy v Praze či s
chovem koní v Zemském hřebčinci v Písku. Projekt se mohl realizovat díky podpoře Kraje Vysočina.
Za přispění Lesů ČR a Rozvojového fondu města Pelhřimov jsme rozšířili prostory pro pracovní
terapii a pod vedením odborné lektorky jsme se mohli naučit i novým technikám práce s keramikou. Díky
podpoře firem DDL a Hranipex jsme pořídili auto s nájezdovou rampou pro invalidní vozík, které nám
výrazně zkvalitnilo naše služby pro lidi na vozíku. V „Domečku“ v ulici Pod Špejcharem jsme z příspěvku
Města Pacov a Nadace ČEZ pořídili tepelné čerpadlo a už můžeme téměř dokončený objekt vytápět.
Náš velký dík náleží také samosprávám obcí a měst, u kterých nalézáme dlouholetou podporu a pomoc.
Jmenovitě to jsou města Pacov, Červená Řečice a Počátky, Městys Nová Cerekev, obec Bořetice,
Bratřice, Buřenice, Čáslavsko, Dehtáře, Dubovice, Důl, Eš, Hojovice, Hořepník, Chýstovice, Chyšná,
Ježov, Jiřice, Kámen u Pacova, Kojčice, Košetice, Křešín, Lesná, Litohošť, Martinice u Onšova,
Mezilesí, Mezná, Mladé Bříště, Obrataň, Onšov, Proseč, Putimov, Rynárec, Salačova Lhota, Samšín,
Senožaty, Slapsko, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky, Veselá, Vyskytná a Želiv.
S velkou radostí i pokorou děkujeme mnoha organizacím,
firmám i jednotlivcům, bez kterých bychom naše sociální
služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením
poskytovat vůbec nemohli.
Děkujeme. Centrum LADA, z.s.

Rozpočet na rok 2018
Rozpočet

Rozpočet

roku

roku

2018

2018

v tis. Kč

Název

Název

Příjmy

Výdaje

- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických

osob

ze

samostatné

v tis. Kč

2 200,00 Lesní hospodářství

100

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

275 Silnice
2300,00 Ostatní záležitosti poz. kom.
60 Dopravní obslužnost
4700 Pitná voda
2,6 Odpadní vody
377,7 Právní subjekt - ZŠ
20,2 Místní knihovna

550
1345
5
10
11
2277,8
122,8

Popl. za užívání veřejného prostranství

1,5 Ostatní záležitosti kultury

Správní a soudní poplatky,

60 Církve

0

800 Rozhlas

13

Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR
Volby
Pronájem polí

287,7 Dárkové bal., SPOZ

170

62

20
26,6 Hřiště, přísp. obč. sdružením

590

Dřevo

24

Voda

35 Zájmové spolky

Pronájem nemovitostí

48 Zdravotnické zařízení

41

Místní knihovna a drobný prodej

2,5 Bytové hospodářství

81

Tělovýchova a zájm. činnost

30 Veřejné osvětlení

2 123,00

Ambulantní péče j.n.

18 Územní plánování

0

Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Internet
Pronájem nebyt. prostor a ostat. pozemků
Ekokom

172,4 Pohřebnictví
20,,60 Komunální služby
100 Sběr a svoz kom. odpadu
30 Ekokom
100 Péče o vzhled obce a veř. zeleň

19,5

58
267,4
451,4
100
440

Požární ochrana – příjmy z poskyt. služeb

10 Požární ochrana

400,6

Neinvestiční dar

55 Všeobecná veřejná správa a služby

1416,4

Ost. drobné příjmy

46 Zastupitelské orgány

735

Bankovní poplatky

22

Obecné příjmy z finančních operací
Úhrn příjmů
Převod z minulých let
Splátky úvěrů

Příjmy celkem

2 Platby daní a poplatků
11 824,80 Pojistné
0 Volby
-280,9 Úhrn výdajů

11543,9

60
52

20
11 543,9
0

Činnost SDH Košetice
prosinec 2017 - březen 2018
Dne 6. 12. jsme pomáhali obecnímu úřadu se Setkáním seniorů Obce
Košetice v sále hasičské zbrojnice. Naši členové zajišťovali občerstvení a
prezentovali jsme činnost SDH a jednotky SDHo za rok 2017.
Dne 6. 1. 2018 proběhla výroční valná hromada SDH.
Dne 3. 2. jsme uspořádali od 13 hod. MASOPUSTNÍ PRŮVOD ULICEMI
KOŠETIC. Masek se letos opět sešlo hodně. K veselení nám u Jednoty a celý
průvod hrála Křelovická kapela, která se vezla na zbrusu novém přívěsném vozíku
JSDHo. 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.
Dne 24. 2. jsme uspořádali TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL ve společenském 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. 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 2019 je sobota 9. 2. K tanci a poslechu
zahraje kapela DOHODA.
Dne 12. 3. byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb Kraje Vysočina, kde jsme se
účastnili v kategorii - webové stránky SDH. Náš sbor se v Kraji Vysočina umístil na krásném 4. místě.
Dne 17. 3. od 17 hod. se uskutečnil v hasičské zbrojnici Košetice seminář preventistů SH ČMS, který
pořádá Okresní odborná rada prevence, okrsek č. 11 – Košetice a SDH Košetice.
Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které nás čekají.
Dne 30. 4. opět uspořádáme PÁLENÍ ČARODĚJNIC ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ. Lampionový průvod
bude od hasičárny – ul. 5. května – okolo OÚ – Za Humny a zpět k hasičské zbrojnici.
Dne 26. 5. proběhne okrsková soutěž okrsku č. 11 - Košetice v Buřenicích.
Dne 16. 6. proběhne Mikroregionáda v Chyšné.
Dne 23. 6. od 10 hod. v rámci Košetického pouťování proběhne opět DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
HASIČSKÉ ZBROJNICE KOŠETICE. Od 13 hod do 17hod bude za hasičskou zbrojnicí hrát živá hudba a
přibližně ve 14 hod. bude provedena ukázka činnosti jednotky SDH obce Košetice. Vše včas upřesníme.
Všechny aktuality, informace a fotky najdete na našem webu: www.sdhkosetice.estranky.cz
Chtěl bych poděkovat všem členům SDH za odvedenou práci v tomto období a partnerům za podporu
našeho sboru.
Za SDH Košetice Tomáš Smetana, DiS. starosta SDH

Činnost jednotky SDHo Košetice –
duben 2017 / červen 2017
V roce 2017 naše jednotka SDHo zasahovala celkem u 50 událostí – 48 technických pomocí
(nejvíce spadlé stromy, likvidace nebezpečného hmyzu a otvírání uzavřených prostor), 1 požár (požár
traktoru – Buřenice) a 1 prověřovací cvičení.
Výjezdová činnost v roce 2018 začala už 3. 1. – technická pomoc (odstranění stromu) a
k dnešnímu dni máme celkem 4 výjezdy.
Jak jsme vás v minulém vydání informovali, naše jednotka se dne 25. 11. 2017 účastnila
slavnostního vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2017 a zde jsme získali krásné 2. místo – šek na
55.000,-, motorovou pilu STIHL a radiostanici Hytera. A nyní bych vás chtěl informovat, jak jsme s výhrou
naložili. Motorová pila je zařazena do výjezdu a uložena ve vozidle TA – JEEP, radiostanice je taktéž plně
využívána. Za šek z hodnotou 55.000,- Kč nakoupila Obec Košetice do vybavení jednotky SDHo:
přívěsný vozík NP 26 s konstrukcí a plachtou, 3 ks: svítilna Survivor LED, 1ks: oblek proti bodavému
hmyzu, 1ks: radiostanice HYT TC – 700, 2ks: sekera, 1ks: lopatka lesnická s obracákem, 4ks: plastový
klín roztahovací, 2ks: řetěz k motorové pile.
Chtěl bych poděkovat všem členům JSDHo za jejich práci.
Za JSDHo Košetice

Tomáš Smetana,DiS.

Velikonoční zajíc opět zdárně doběhl
Na Bílou sobotu 30. 3. 2017 proběhl již 15. ročník soutěže O velikonočního zajíce. Již třetím
rokem tuto soutěž doprovází velikonoční tvoření. Děti i dospělí si dopoledne mohli vyzkoušet různé
techniky malování vajec a pletení pomlázek. Pan Jaroslav Zajíček zajistil proutky. Jakým způsobem
uplést pomlázku dětem ukazoval pan Bohumil Petrů, s malováním vajíček
pomohla paní Lenka Kottová. Se střílením dětem pomáhal pan František Daniel,
Josef Šedivý a Petr Veleta. Pan Rostislav Šimůnek zabezpečil postavení všech
terčů. Hlavním rozhodčím byl pan Jaroslav Nebesař. A tím, na koho rozhodně
nemůžeme zapomenout, je pan Otto Janouš, který je takovou hlavou a hybnou
silou této soutěže. Právě on ji před spousty let inicioval.
Jemu i všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zdárném průběhu,
děkujeme. Byla to příjemná a pohodová sobota.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěže
O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE
Druh soutěže:

Soutěž jednotlivců

Pořadatelé:

ZŠ, OÚ a AVZO Košetice
Místo:

Disciplína:

ZŠ Košetice
Datum:31.3.2018
VzPu 2x10 a 3x10 ran - kruhový terč, figurky, běžící terč

Příjmeni a jméno

1

2

3

kruhový terč

figurky

běžící terč

Celkem

Poř.

88

70

158

1

81

70

151

2

72

60

132

3

90

70

65

225

1

95

70

55

220

2

84

70

42

196

3

87

70

157

1

78

70

148

2

74

60

134

3

93

70

82

245

1

72

70

71

213

2

84

60

63

207

3

82

70

104

256

1

71

70

93

234

2

74

70

84

228

3

85

70

104

259

1

85

60

111

256

2

76

70

99

245

3

DÍVKY do 10ti let

Kottová Zuzana
Sovková Veronika
Vondráková Monika
DÍVKY do 15ti let
Pípalová Adriana
Svobodová Lenka
Kubíková Eliška
CHLAPCI do 10ti let

Šáda Kristián
Fürbach Tomáš
Bui Tomáš
CHLAPCI do 15ti let

Vondrák Tomáš
König Filip
Radosta Filip
ŽENY

Veletová Blanka
Kautská Kateřina
Kautská Tereza
MUŽI
Kulda Miroslav
Hájek Pavel
Bárta Petr

fotogalerie

Bílá sobota 30. 3. 2017
ve škole:
velikonoční tvoření
střelecká soutěž

Reklama...

Setkáním seniorů
Obce Košetice
v sále hasičské
zbrojnice
6.12. 2017
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