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Léto?
Duben. Včera mrzlo, dnes je normálně. Od zítřka prý do pětadvaceti. Ráno. Slunce svítí od čtyř, někdy
se mi zdá, že ani nezaleze, neřád. Vstávám brzo. Modro. Mraky nikde. Celý den v práci hledám, kde co
otevřít, aby se vzduch alespoň trochu hnul. Klimoška nebere. Ptáci řvou, mouchy lítaj jako blázni, nevím, co
chtějí dohnat. Jeden týden, druhý, třetí, všechna rána stejná. Naprostá depka, nesnáším to. Fuj. Kde je
západní proudění, kde je zataženo, stejská se mi po zvonění a zpěvu deště. Sníh žádnej, vody málo, každej
stromek jí teď chce aspoň hekťák denně. Jenže jaro se nekoná. Přeskočili ho. Děsný. Roste tráva, nechápu z
čeho. A zelenají se ozimy, to mi taky hlava nebere. Svět si to dělá po svým.
Květen. Říkali,že bude suchej. Taky jo. Léto je prej v plným proudu. To jsem zvědavá, co bude v
červenci. Příroda hyne. Lidem je to jedno. Nemyslej, nedělaj si starosti. Já jo. Asi sem divná. Každý ráno
vyhlížím oblaky. Nic. Každej večer doufám, každý další probuzení – velký zklamání. Začala jsem se ptát lidí,
co na to říkaj. Nic. No tak neprší. Vono zase bude. Příroda si poradí. Jéžiš. Fakt? Ta lhostejnost mi nejde do
kebule. No co, votočej kohoutkem, voda teče, tak co se děsit. Jenže voda není uhlí. Tu si nenarubeš.
Nekoupíš, nenajdeš, nenačerpáš, nemáš vodu, pojdeš občane. No, no, vono nebude tak zle. Musí se
napustit bazén. Odkud? No přece z vodovodu. Pitnou. V Německu mají útrum. Tam si musí nechat vodu do
bazénu přivézt a za každou dodávku pořádně zacálovat. Sazby sou vysoký jak Mont Everest. A účtenky se
kontrolujou. Každá chalupa má povinně jímku na dešťovou vodu. U nás nic. A to jsme takovej pupík Evropy,
máme sice rantl z pohraničních hor, ale všechna voda teče od nás, žádná k nám. A my jí v tom ještě zdatně
pomáháme. Co se dalo narovnat, to se narovnalo, meandry zmizely, mokřady, slati, všechno pryč, lesy
zdevastovaný tak, že neudržej vodu, hlavně že vozíme dříví do Rakous. Tam si lesy neničej, co! Kdopak za to
může? Zbytečná otázka. Zuřím z toho každej den.
Červen. Kolem desátého zapršelo, nejdřív pořádný bouřky, kroupy, vítr, taky jsme to slízli, pak
konečně půl dne souvislýho deště. Balzám. Krása. Radost. Jezdím kolem polí a koukám jako blbec, kolik
napršelo a jestli to pomůže bramborám a obilí. A přemejšlím, o kolik se zvednou ceny, když se neurodí.
Známe je, když mají možnost, zdražej. Ať už je to nutný nebo ne. Loni přestaly slípky nést jako na potvoru
zrovna před Vánocemi. Smůla, co? Kdyby to nebylo k vzteku, tak mě to fakt rozesměje. A chudák máslo se už
nevzpamatovalo. No. Uvidí se, jak to bude dál. Třeba zaprší a budou houby, houbohledači už vyhlásili stav
nejvyššího ohrožení. Ale jak jinak. Už zase se ozvali reptalové, co jim připadalo, že dva a půl dne s normální,
zdůrazňuju, normální červnovou teplotou, to už je hrozný.
Jsme rozmazlení, povrchní, lhostejní a nedomýšlíme důsledky. Nechci bejt špatnej prorok, ale
vybaštíme si to až do dna.
Původně měl bejt tenhle článek o létě. Nějak se to zvrtlo. Ale nechci nikomu brát ani iluze ani dobrou
náladu ani radost z dovolený a prázdnin. Budou. Byly vždycky moc pěkný, budou zase (doufám). A když
budou s deštěm, nebude mi ani vadit, že už je nemám. Včera večer úžasně voněly lípy, už kvetou, dřív než v
minulých letech, ale je to nádhera. Díky vlhčímu vzduchu se vůně nesla daleko. To je taky léto, setkávání je
léto, klidné posezení s přáteli, zastavení se v tom bláznivým všedním shonu, procházka lesem, koupání v
polovyschlém rybníku za vsí, to všechno je léto. Nechť je léto včetně vydatného deště opravdu a vděčně
pochváleno.
Jana Pilná

Co nového ve škole?
Letos je to hodně monotematické, stavba, stavba, a zase stavba.
Přesněji, stavba mateřské školy je dokončena a my již fungujeme ve
standardních prostorech, na které jsme zvyklí. Věřím, že se vám všem budou
nové třídy a ložnice mateřské školy líbit a že budeme mít naplněno tak,
abychom mohli říci, že se stavba opravdu vyplatila. Přes spoustu těžkostí bych
chtěl pochválit firmu Pazdera, protože si stavbu převzala v říjnu a nyní ji už
můžeme užívat. V září plánujeme Den otevřených dveří a slavnostní otevření
nových prostor, ačkoli budou již v provozu.
Aby toho nebylo málo, budeme o prázdninách rekonstruovat školní
jídelnu, teče nám totiž odpad v podlaze a tak provedeme rovnou potřebné
údržbářské a modernizační práce. Vše za přispění Fondu Vysočiny.
Jsme napjatí také kvůli termínu rekonstrukce kotelny, protože máme podánu žádost o dotaci a
stále čekáme na výsledek. K výměně kotlů za automatické dochází zejména proto, že nesplňujeme
ekologické limity. Tady zase spoléháme na zdroje Státního fondu životního prostředí.
Tak vidíte, je to opravdu doslova stavba, stavba a zase stavba… Ale nejen budovou žije naše
škola, to hlavní je výuka a děti. A těm se letos opravdu výjimečně daří. Od minulého čísla naše děti
vyhrály 1. místo v soutěži o nejlepší časopis v krajském kole a postupují do celostátního. Získali jsme
první místo v soutěži o nejtalentovanějšího studenta angličtiny a starší žákyně byly druhé v soutěži hlídek
mladých zdravotníků. Ve sportovních soutěžích jsme obhájili první místo v kraji v soutěži o Hejtmanův
pohár a v okresních kolech olympiád jsme získali několik prvních, druhých i třetích míst.
Jsme hrdí na to, že jsme z Košetic, že je nás vidět a je o nás slyšet. Děkuji proto všem kolegům za
pracovní nasazení, dětem za snahu a zastupitelům za plnou podporu, bez které bychom možná ani
nebyli. Přeji všem hezké a klidné léto, krásné dovolené a věřte, že v září se budeme těšit na vaše úsměvy.
Jaroslav Skolek

18. května

25. května

Investiční činnosti v roce 2018
V letošním roce jsme se opravdu rozjeli. Kdo se rozhlédne, vidí sám. V ulicích se pokládá nová
dlažba, staví se mateřská škola, přibývají nová úspornější světla veřejného osvětlení, staví se kabiny u
hřiště, pokládá se vedení nízkého napětí do země ve velké části obce, na podzim přibude nová
příjezdová komunikace k čp. 242 a 243, … a je toho ještě více. Je samozřejmé, že nás to bude něco stát,
ale důležitější je to, aby nám vše dobře a dlouho sloužilo. Fotbalistům je potřeba vyslovit veřejné uznání
za jejich aktivitu, práci a snahu vystavět kabiny. Tato stavba by nebyla dokončena bez jejich přičinění.
Děkujeme i za to, že nás reprezentují po celém kraji, a přejeme jim jen ty nejlepší fotbalové výsledky.
Blanka Veletová

Vítání občánků
Když jsme vloni vítali děti do obce, říkali jsme si „bude jich příště zase tolik?“. Je. V letošním roce
jsme vítali celkem 8 dětí a jsme tomu rádi. Vítání proběhlo v neděli 3. 6. 2018 v obřadní síni Obecního
úřadu Košetice. Děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Vachulkové si pro maminky, tatínky a
jejich děti připravily pásmo složené z písniček, básniček a tanců. Rodiče si vyslechli uvítání do obce od
starostky, podepsali se do Pamětní knihy obce Košetice a obdrželi pro děti drobné dárky a vkladní knížku
s počátečním vkladem od obce ve výši 2000,- Kč. Dětem i rodičům do společného života přejeme jen
samé krásné věci a hodně zdraví.

Doplatek II. splátky za odvoz komunálního odpadu,
kontejnery na biologický odpad
Připomínáme všem, že se blíží nejzazší termín pro zaplacení poplatku za
odvoz komunálního odpadu za rok 2018. Věříme, že všichni, kteří dosud
nedoplatili poplatek, tak učiní nejpozději do 30.6. 2018. Obecně závazná
vyhláška umožňuje poplatek navýšit až na 1,5 násobek. Doufáme však, že
k tomuto kroku nebudeme muset přikročit. Stejné platí i pro poplatek za psy.
Izde jsou někteří opozdilci.
Jistě již všichni netrpělivě očekáváte, kdy a kde budou umístěné
kontejnery na biologický odpad. Před tím, než je umístíme, bychom Vás rádi
informovali o tom, jaký odpad budete moci do kontejnerů umisťovat. Každý
kontejner bude označen cedulí s druhem odpadu, který do něj lze ukládat.
Žádáme Vás (a kontejnery budou monitorovány skrytými kamerami), abyste do nich dávali jen odpad,
který do nich patří. Některé budou jen na trávu a jiné jen na dřevní odpad. Důrazně žádáme, abyste
neházeli větve do kontejneru určeného na trávu a naopak. Není možné takto smíchaný odpad třídit.
Pokud by se tak stávalo, budeme muset cenu za odvážení odpadu za rok zvýšit o příslušnou položku,
kterou vydáme na třídění. Poplatek za odvoz odpadu bude navýšen všem. Žádáme Vás proto o kontrolu
ukládaného odpadu, aby vinou jednoho nebo dvou spoluobčanů nedošlo k navýšení poplatku všem.
Níže máme na mapce označená místa, kde budou kontejnery umístěny. Některé jsou nyní již umístěné,
jiné tam budou v nejbližších dnech.
Blanka Veletová

mapa umístění
kontejnerů

Akce mikroregionu Košeticko
Minulou sobotu proběhla v Chyšné již tradiční Mikroregionáda, akce, které se mnozí z Vás aktivně
zúčastňují. Jako již tradičně celá akce začala přespolním během, který zajišťuje okresk č. 11 – Košetice
a je zaměřen na požární ochranu. Děti úspěšně absolvovaly stanoviště a odnesly si mnoho hodnotných
a zajímavých cen. Celý odpolední program byl zaměřen na sportovně-zábavnou činnost. U pěkné pláže
v Chyšné jsme zažili příjemné odpoledne, kdy mezi sebou zápasili nejen jednotlivci, ale i soutěžní týmy
jednotlivých obcí. Sláva vítězům a čest poraženým. Nejlepším družstvem se stali zástupci obce Chyšná.
My, Košeťáci, jsme obsadili pěkné 3. místo. Počasí nám přálo, a tak se zábava postupně posunula do
večera, kdy nám do pohody zahrála kapela FONTÁNA LIVE. Myslíme, že to byla zase povedená akce a
už se těšíme na další zajímavou pravidelnou sportovní akci pořádanou mikroregionem Košeticko. Hned
poslední srpnovou sobotu se uskuteční cyklo-turistická akce Kolem dokola Košeticka.

fotogalerie hasiči

Milí kamarádi, známí a sousedé, i vy přeshraniční,
dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník cyklo – turistické akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA“, která se bude konat
v sobotu 25. 8. 2018 od 9:00 do 17:00 hod. Udělejte si čas a vezměte děti, partnera, babičku, dědu, kamarády nebo sousedy a přijďte
si protáhnout tělo, dobře se najíst a napít a pobavit se. Zvolte jednu z doporučených tras po mikroregionu Košeticko a projděte se,
proběhněte se nebo se projeďte na kole, koloběžce, kočárku s rodinou nebo partou známých. Nejde o žádný závod!!! Zaručujeme pohodovou
atmosféru a krásné výhledy na mikroregion Košeticko i přes hranice .
Aktuality pro letošní ročník:
Do akce se nám zapojí i obec Buřenice a vinotéka v Malé Pasece.
Pravidlo 3 razítek: aby mohl být účastník zařazen do závěrečného slosování o ceny, musí mít na startovací kartě razítka minimálně
ze tří „občerstvoven“. Platí pro nejkratší trasy pro malé děti, seniory, kočárky.
Účastníci si budou moci zakoupit v každé „občerstvovně“ triko s logem akce. Pozor limitovaná edice!!!
Letos končíme v Křešíně, hraje hudební skupina SAFYR.
Propozice k průběhu akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA“
Termín konání: 25. 8. 2018 od 9:00 do 17:00 hod.
Start akce: v kteroukoli hodinu od 9:00 do 16:00 hod, z kterékoli „občerstvovny“ tzn. z Křešína, z Buřenic, z Košetic, z Onšova,
z Chyšné, z Martinic a z Chýstovic
Konec akce, závěrečné slosován o ceny, taneční zábava: v 17:00 hod na hřišti v Křešíně
1. Doporučená trasa pro malé děti, seniory, kočárky – abychom všem umožnili podobné podmínky, naplánovali jsme letos tyto trasy
dvě. Na Vás je, kterou si vyberete. Zde uplatníme pravidlo 3 razítek.
Trasa z Košetic: Košetice fotbalové hřiště – Buřenice – Kramolín – Blažnov – Křešín (9,1 km).
Trasa z Onšova: Onšov – Martinice – Chyšná – Chýstovice – Křešín (7,9 km).
2. Doporučená trasa pro pěší – Křešín – Blažnov – Kramolín – Košetice – Onšov – Martinice – Chyšná – Chýstovice – Křešín (18,8 km).
3. Doporučená trasa pro cyklo a zdatné turisty – Křešín – Blažnov – Skočidolovice – Starý Smrdov – Vyklantice – Buřenice –
Košetice – Onšov – Martinice – Chyšná – Krčmy – Růžkovy Lhotice – Malá Paseka – Sudislavice – Staré Práchňany – Čáslavsko Štědrovice – Křešín (31,7 km).
Kdo bude mít ještě málo, může si prodloužit trasu z Malé Paseky – Čechtice – Jizbice – Kopaniny – Čáslavsko – Štědrovice – Křešín
(celkem 38,5 km).
Trasy jsou vedeny mimo hlavní komunikace, proto je třeba počítat i s horším terénem (lesní, polní cesty, lesní pěšina).
Účastníci nemusí projít/projet celou trasu. Mohou si jí zkracovat nebo prodlužovat dle vlastních sil a možností a aktuálních
povětrnostních podmínek. Jde pouze o doporučené trasy .
V Křešíně na hřišti, Buřenicích u kulturního domu, v Košeticích na fotbalovém hřišti, v Onšově v hasičské zbrojnici, v Martinicích
v hasičské zbrojnici, v Chyšné u koupaliště, v Chýstovicích ve škole budou fungovat „občerstvovny“ s nápoji a jídlem, kde se mohou
účastníci občerstvit, odpočinout si, popovídat a dostanou zde i razítko do startovací karty. Také v Malé Pasece u hasičské
zbrojnice budou k dispozici nápoje a můžete ochutnat víno z místní vinotéky. Tady si vše platíte.
Pokud účastník akce (dospělí a děti od 15 let) zaplatí startovné 100,- Kč, obdrží startovací kartu s mapkou vyznačených
doporučených tras. V každé „občerstvovně“ na Vámi zvolené trase dostane do startovací karty razítko obce a jeden nápoj zdarma.
Další nápoje a jídlo si platí.
Pokud účastník nezaplatí startovné, může se účastnit akce, ale nedostane startovací kartu, nepostupuje do závěrečného slosování o
ceny a nedostane nápoje na „občerstvovnách“ zdarma. Vše si platí sám.
Děti do 15 let neplatí startovné, dostávají svojí startovací kartu a jedno limo na každé „občerstvovně“ zdarma.
Do závěrečného slosování o ceny, které proběhne v 17:00 hod na hřišti v Křešíně, postupují pouze vyplněné startovací karty
opatřené razítky ze všech „občerstvoven“ nacházející se na Vámi zvolené trati. Výjimka pouze u pravidla 3 razítek viz. výše.
Od 18:00 hod na hřišti v Křešíně hraje k tanci a poslechu hudební skupina SAFYR. Vstup je zdarma.
Děti mají k dispozici skákací hasičské auto, dětské prolézačky.
ÚČASTNÍCI AKCE SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
ZA ÚČELEM DOKUMENTACE A PROPAGACE AKCE A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ V TISKU A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MIKROREGIONU KOŠETICKO.
Statistické údaje z loňského 2. ročníku 2017 - bylo slunečno, teplota 32 °C, bezvětří.
Akce se zúčastnilo celkem 422 účastníků, věkový průměr: 28 let.
Kategorie 0 – 14 let: 114 účastníků
15 -70 let: 300 účastníků
70+: 8 účastníků
Trasy: 12 km: 78 účastníků
17 km: 82 účastníků
30 km: 147 účastníků
37 km: 108 účastníků

Start z Martinic: 27 + 44 (děti + dospělí)
z Onšova: 10 + 28
z Košetic: 65 + 211
z Křešína: 3 + 4
z Chýstovic: 2 + 7
z Chyšné: 7 + 14

Děkujeme všem za účast na loňském ročníku. Jsme rádi, že zúčastnily i „přeshraniční výpravy“ z Křelovic, Buřenic, Babic,
Senožat, Čihovic, Hořepníku, Stanovic, Pelhřimova a Vás všech ostatních . Doufáme, že se přeshraniční spolupráce se sousedními regiony
bude i nadále úspěšně rozvíjet
.
Těšíme se na Vás i letos a doufáme, že nás přijdete podpořit svou hojnou účastí.
Spolek přátel mikroregionu Košeticko

Činnost SDH Košetice
duben 2018 - červen 2018
Dne 30. 4. jsme opět uspořádali PÁLENÍ ČARODĚJNIC a lampionový
průvod od hasičské zbrojnice přes ulici 5. května, lokalitu Za Humny k hasičské
zbrojnici. Jako každý rok se sešlo velké množství dětí s rodiči. Po průvodu ulicemi
Košetic za hudby z místního rozhlasu se dorazilo zpět k hasičské zbrojnici, kde byla
postavena menší vatra, do které se dala přinesená čarodějnice, kterou vytvořily
děti z kroužku mladých hasičů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě, obsluze a úklidu po akci. Dále bych chtěl poděkovat sousedům
u hasičské zbrojnice za souhlas s pořádáním akce u hasičské zbrojnice.
Dne 26. 5. proběhla okrsková soutěž okrsku č. 11 – Košetice v Buřenicích.
Zde náš sbor reprezentovala družstva mladí hasiči - starší a muži. Mladí hasiči
skončili na 4. místě a muži skončili na 9. místě. Ještě jednou bych chtěl všem soutěžícím poděkovat za
vzornou reprezentaci sboru.
Dne 2. 6. se členové SDH a JSDHo účastnili akce Kácení máje ve Vyklanticích. Zde jsme vystavili
TA - JEEP.
Dne 16. 6. proběhl v rámci Mikroregionády v Chyšné přespolní běh pro děti, který pořádal okrsek
č. 11 – Košetice.
Dále bych rád poděkoval Miroslavu Bloudkovi ml., který náš sbor opět vzorně reprezentuje
v soutěži TFA. V tomto období byl na dvou soutěžích, a to ve Vladislavi a v Jihlavě.
Pozvánka na připravované akce:
23. 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. Po celý den bude pro děti k dispozici skákací hrad. Od 13 hod do 17hod bude za hasičskou
zbrojnicí hrát živá hudba. Ve 14 hod. proběhne ukázka činnosti jednotky SDH obce Košetice –
„vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla“. Občerstvení bude zajištěno během celého dne.
14. 7. pohárová soutěž u příležitosti 90. výročí založení SDH Chýstovice.
18. 8. PYROCAR Přibyslav – setkání hasičské techniky a hasičů. Bude zde k vidění cca 350ks
technik (Náš sbor a JSDHo zde bude s technikou CAS 32 Tatra 815 a TA – JEEP CHEROKEE).
Chtěl bych poděkovat všem členům SDH za odvedenou práci pro sbor a všem popřát krásné a slunné
léto.

Činnost jednotky SDHo Košetice –
duben 2018 / červen 2018
V tomto období jednotka zasahovala u 7 výjezdů, z toho 1 x požár, 5 x technická pomoc a 1 x únik
ropných látek na komunikaci.
Požár byl dne 29. 5. v 19:00 a to lesní porost v katastru obce Senožaty, zde jsme zasahovali s jednotkou
SDHo Senožaty, Hořice a HZS Kraje Vysočina – PS Humpolec.
Jednotka v tomto období měla i noční výjezd, a to dne 4. 6. ve 2:32 nám byl vyhlášen poplach jen
pomocí SMS zpráv na technickou pomoc. Jednotka vyjela v počtu 1+3 s CAS 32 a to za 6,5 minuty od
vyhlášení poplachu.
Jednotka se mimo zásahové činnosti také školí. Například dne 7. 4. proběhlo společné cvičení
jednotek SDHo Košetice, Humpolec a psovodů SDH Želiv 2.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky SDH obce za zajištění výjezdů a údržbu techniky.
Za SDH a JSDHo Košetice

Tomáš Smetana DiS. – starosta SDH

SOKOL Košetice - fotbalové jaro
A-tým
Do druhé poloviny Krajského přeboru Vysočiny vstupoval košetický A-tým se třinácti body ze
dvanáctého místa v tabulce. Bylo tedy jasné, že se nás bude týkat boj o záchranu. První dva zápasy se
nám moc nepovedly, avšak od třetího utkání začaly mít naše výkony vzestupnou tendenci. V Ledči to na
body ještě těsně nestačilo, ale po té jsme ze čtyř po sobě jdoucích zápasů vytěžili deset bodů, což nám
velmi pomohlo a dostalo nás to na jedenácté místo. Během této série jsme dokázali porazit oba týmy,
které byly v tabulce pod námi - Jaroměřice a Kouty. Bodovou šňůru nám uťal Pelhřimov, se kterým jsme
doma prohráli těsně 2:1. Tento zápas odstartoval bodový půst, který trval další tři utkání. I přes tyto
nepříznivé výsledky jsme se dokázali udržet mimo sestupové pozice a v zápase s přímým konkurentem
v boji o udržení, Přibyslaví, jsme uhráli remízu, díky které zůstal náš náskok na sestupovou pozici
nezměněn. V posledním kole jsme na hřišti Sapeli Polná vybojovali
cennou remízu, díky které jsme se udrželi v KP Vysočiny bez ohledu
na ostatní výsledky v naší i vyšších soutěžích. Je třeba poznamenat,
že se Košetice v krajském přeboru rozhodně neztratily. Ve většině
zápasů jsme dokázali být mnohem zkušenějším protivníkům
vyrovnaným soupeřem. Často jsme doplatili na neproměňování
šancí, které se na této úrovni nemilosrdně trestá, či na horší fyzickou
připravenost. Samostatnou kapitolu tvoří naši fanoušci, kteří
vytvářeli skvělou atmosféru nejen na našich domácích zápasech.
Naši příznivci se dočkali i ocenění, jelikož se v Humpolci rozhodli
udělit našim fanouškům Cenu Fair play.
B-tým
V jarní části jsme navázali na poměrně slušně rozehranou část podzimní. Před námi byl nelehký
úkol. Většina hráčů si přeje postoupit z této nejnižší soutěže. Proto se někteří snažili přes zimu nabrat
fyzickou kondici společně s A týmem. Bohužel ne všichni k tomu přistupovali stejně. Ono to přijde
samo…Vstup do jara se nám podařil na výbornou, když jsme vyhráli pět úvodních utkání. Nutno
podotknout, že někdy se štěstím. Zápasy s Vyskytnou a Častrovem byly vyrovnané. Opět nás trápily
neproměněné šance, kterých jsme mohli v závěru litovat.
V 16.kole soutěže k nám zavítala Nová Cerekev. Šlo u zápas jara. „Rozdali“ jsme si to o postup. Utkání
pro nás začalo na výbornou. Vedli jsme 2:0 potom 3:1, ale závěr pro nás dopadl tragicky. Prohráli jsme
3:4. Tím nás soupeř přeskočil o dva body v tabulce a vrátil se na první místo.
Naštěstí pro nás v předposledním kole zaváhal na hřišti Častrova a my jsme se výhrou opět dostali na
první místo. Vše se rozhodlo 16.6. v posledním kole, po vítězství 4:3 nad Třeští C jsme postoupili do
III.třídy.
Dorost
Ve druhé polovině své premiérové sezóny si naši dorostenci nevedli v okresním přeboru vůbec
špatně. Pod vedením trenéra Karla Čmuchy se po celou dobu se drželi v popředí tabulky a konečné
druhé místo je úspěchem. Největším soupeřem se ukázal býti tým Habrů, se kterým se naši mladíci
přetahovali o první dvě místa v soutěži.
Žáci
Pod naší hlavičkou působí i žákovský tým, který jsme vytvořili ve spolupráci s Červenou Řečicí. Naši
hráči zakončili soutěž bez bodového zisku na posledním místě tabulky Okresního přeboru.
Přípravka
Naše fotbalové naděje zahájily jarní část sezóny 2017/18 v soutěži mladší přípravky s dalšími
třemi mužstvy. S každým z nich odehrály čtyři zápasy. Celkově vybojovaly pět výher, sedm remíz a
šestkrát prohrály. Díky tomu by se dala sezóna hodnotit jako průměrná, ovšem i tak jí můžou hodnotit i
soupeři, protože všechny celky byly velmi vyrovnané.
Do začátku další sezóny ještě zbývá odehrát pár přátelských utkání a na
začátku dalšího ročníku čeká trenéry Fuchsovou a Kadlece nelehký úkol, a sice
postavit dvě mužstva do dvou soutěží. Přípravku Mladší a přípravku Starší.
Popřejme jim proto mnoho sil a trpělivosti tak, aby se jim dařilo jako doposud.
Zrovna tak doufáme, že z řad Sokola vzejdou další trenéři, kteří jim budou
pomáhat.
Do nadcházejících letních prázdnin přejeme mladým fotbalistům spoustu
radosti a zážitků, ve kterých bude figurovat sport a vůbec pohyb na čerstvém
vzduchu.

O košetické pouti se střílí!
Nadpis jako z nějakého bulvárního tisku. Ale je to pravda, již posedmnácté se na košetické
střelnici uskuteční soutěž ve střelbě malorážkou na terč. Začínáme v 8:00 hodin dle Propozic. Na tuto
akci jsou zváni všichni občané obce, kteří se chtějí bavit a strávit příjemné dopoledne aktivním
soutěžením. Občerstvení je pro všechny zajištěno.

Pozvánka na střelnici
AVZO Košetice p.s. vás zve na 17. ročník veřejných střeleckých soutěží
O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU a O CENU SPONZORŮ, které se konají na
střelnici v Košeticích v sobotu 23.6.2018. Prezentace závodníků je od 8.00 hodin,
zahájení závodu je v 9.00 hodin. Zbraně a střelivo budou tak jako obvykle dodány
každému závodníkovi, ale pokud má závodník svoji zbraň, může ji použít po
předložení průkazu zbraně. V občerstvení, které je součástí startovného, nebude
chybět tradiční bramborák. Podrobné propozice jsou na webu www.avzokosetice.wz.cz Tyto střelecké soutěže, které se konají na střelnici v Košeticích
vždy o pouti, nejsou jediné akce, které naše organizace pořádá. V loňském roce
jsme uspořádali první ročník pistolové ligy ve střelbě sportovní a velkorážnou
pistolí na mířených třicet ran. V letošním roce nám na pistolové lize závodníků přibylo a kromě našich
členů nás navštěvují závodníci z Počátek, Třebíče, Pelhřimova, Horní Cerekve, Pacova, Třeště,
Obrataně a dalších míst. Letos máme za sebou již dvě kola a tři nás ještě čekají. Další kolo se koná 28. 7.
2018, přijďte se podívat, a pokud máte svoji pistoli, můžete ještě do soutěže vstoupit, protože se z pěti
ligových kol započítávají jen tři nejlepší výsledky.

Platnost nových cestovních pasů a občanských průkazů
Nejdůležitější změnou je ta skutečnost, že od 1.7.2018 bude občan moci získat nový cestovní
doklad, tj. cestovní pas (dále CP) nebo občanský průkaz (dále OP) do 24 hodin, tedy tzv. jednoho
pracovního dne na druhý pracovní den (např. z pondělí na úterý nebo např. z pátku do pondělí).
Standardní doba výroby dokladu je do 30 kalendářních dnů a požádat o něj občan může na kterémkoli
obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP např. Pelhřimov) a na tomtéž úřadu si občan doklady
také vyzvedne. Pokud občan při podání sdělí, že si přeje převzít OP na jiném obecním úřadu ORP, uhradí
při převzetí správní poplatek 100 Kč.
Dále si občan bude moci o doklad požádat v lhůtě do 5 pracovních dnů s tím, že o OP nebo CP
bude moci pořádat na kterémkoli obecním úřadu ORP nebo u ministerstva vnitra (dále MV). Doklad si
vyzvedne vždy na MV.
A poslední možností je požádat o OP nebo CP s dobou výroby do 24 hodin. V tomto případě o OP a CP
může občan pořádat na kterémkoli obecním úřadu ORP nebo MV. Doklad si vyzvedne vždy na MV.
OP se budou od 1.7. 2018 vyrábět výhradně s elektronickým kontaktním čipem a s platností na
10 let, u dětí do 15 let s dobou platností 5 let. OP s dobou platnosti na 1 měsíc budou vystavovány pouze
z důvodu volebního práva.
Vystavení OP občana staršího 15 let ve standardní lhůtě výroby do 30 dnů, kdy je o něj požádáno
na obecním úřadu ORP a zároveň je vyzvednut na stejném obecním úřadu ORP, je zdarma. V tabulce
jsou uvedeny správní poplatky dalších způsobů vystavení dokladů. Viz TABULKA na další str.
Občan může do žádosti uvést své telefonní číslo, případně svůj e-mail, na který mu bude zaslána
informace o tom, že jeho nový OP nebo CP je připraven v místě předání k vyzvednutí.

Nové informace pro držitele řidičských oprávnění
Novela zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přinese pro řidiče od července 2018 opět některé změny.
Především však chceme informovat o velice důležité změně, která se bude týkat všech držitelů
řidičského oprávnění.
Jedná se o novou metodu při pořizování a zpracování fotografií a podpisů pro žadatele o řidičský
průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či karty řidiče. Žadatelé o tyto průkazy budou mít také novou
možnost navštívit kterékoli pracoviště obcí s rozšířenou působností (dále ORP) bez ohledu na své trvalé
bydliště. Částečné rozvolnění místní příslušnosti bude tedy pro řidiče znamenat, že občan již bude moci
podat svou žádost i mimo svou příslušnou ORP, tzn. kde o svůj průkaz požádá, tam si nový průkaz
rovněž vyzvedne.
Dále upozorňujeme na přechod od papírové fotografie k fotografii digitální, tzn. že občan již
nebude muset při podání žádosti předkládat papírovou fotografii. Žádost bude doplněna také
o digitalizovaný vlastnoruční podpis.
S těmito změnami však dojde i ke změně správních poplatků. Za provedení změny údajů na
řidičském průkazu bude správní poplatek ve výši 200 Kč a v případě zrychlené výroby řidičského
průkazu do 5 pracovních dnů bude správní poplatek ve výši 700 Kč. Správní poplatek za výrobu karty
řidiče zůstává nezměněn.
Tyto změny vejdou v platnost dne 1. 7. 2018.
Blanka Veletová

Dětské občanské průkazy
Každé dítě, které cestuje, musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad, tedy cestovní
pas nebo občanský průkaz.
Občanský průkaz lze vydat dětem do 15 let a mohou na něj vycestovat do států Evropské unie a v
současné době také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska
a Švýcarska. Správní poplatek je pouze 50 Kč a doba platnosti občanského průkazu je 5 let. Správní
poplatek za cestovní pas pro občany mladší 15 let je 100 Kč a doba platnosti 5 let.
Žadatelem o občanský průkaz a cestovní doklad pro děti do 15 let je zákonný zástupce dítěte. O doklad
může požádat na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Je nutné, aby se zákonný zástupce s
dítětem na úřad dostavil osobně, k žádosti předložil vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte, dítě je
úředníkem na místě vyfotografováno. Doklad obdrží zákonný zástupce ve lhůtě do 30 dnů. Ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů lze vydat cestovní pas pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 2000 Kč.
Občanské průkazy – správní poplatky
Vydání OP se strojově
čitelnými údaji a
s kontaktním
elektronickým čipem do
24 hodin pracovního dne
Vydání OP se strojově
čitelnými údaji a
s kontaktním
elektronickým čipem do
5 dnů

Občanům
starším 15 let
Občanům
mladším 15
let
Občanům
starším 15 let

Občanům
mladším 15
let

Vydávání OP ve
standardní lhůtě do 30
dnů

Občanům
starším 15 let

Vydání CP ve zkrácené
lhůtě do 24 hodin
pracovního dne

Občanům
starším 15 let

Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV pokud byla podána žádost u ORP
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV pokud byla podána žádost u ORP
Při podání žádosti u ORP a převzetí dokladu u stejného ORP
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
při převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP a převzetí dokladu u stejného ORP
Při podání žádosti u ORP

1000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
zdarma

Cestovní doklady – správní poplatky

Vydání CP ve zkrácené
lhůtě do 5 dnů

Občanům
mladším 15
let
Občanům
starším 15 let

Občanům
mladším 15
let
Vydávání CP ve
standardní lhůtě do 30
dnů

Občanům
starším 15 let
Občanům
mladším 15
let

Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
A při převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP a převzetí dokladu u stejného ORP
Při podání a následném převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP
při převzetí u MV
Při podání žádosti u ORP a převzetí dokladu u stejného ORP
Při podání žádosti u ORP

6000,- Kč
4000,- Kč
2000,- Kč
2000,- Kč
1500,- Kč
500,- Kč
3000,- Kč
2000,- Kč
1000,- Kč
3000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč
600,- Kč

Při podání žádosti u ORP

100,- Kč

Košetické pouťování...
Sobota 23. 6. 2018:
Košetická střelnice:
8:00h Střelecká soutěž O pohár Obecního úřadu Košetice
Hasičská zbrojnice:
10:00h Den otevřených dveří–Hasičská zbrojnice Košetice
13:00 – 17:00h živá hudba p. Kabeš
14:00h Ukázka vyproštění osoby z havarovaného automobilu
Fotbalové hřiště:
14:30h mini turnaj přípravek
16:30h Košetice – Červená Řečice (staré gardy) fotbalové utkání
20:00h pouťová zábava na fotbalovém hřišti, k poslechu a tanci
hraje WAJT

Neděle 24. 6. 2018:
9:00h

Pouťová mše svatá
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