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Vánoční ozdoby - zamyšlení...
Miluju skleněné vánoční ozdoby. Jakmile přijde ta správná doba, žhavím internet a prohlížím, co
je nového. Ne, že bych musela honem něco koupit, spíš se jen dívám, jaké jsou novinky a co naopak
zůstalo beze změny, které vzory jsou žhavě neokoukané, které se naopak vrátily, jaké letí barvy, tvary ….
Zkrátka nedokážu toho nechat. Myslím, že všichni máme doma ozdoby zděděné, staré a starodávné,
které zvláště láskyplně opatrujeme, protože jsou nejniternější a nejosobnější vzpomínkou na ty, kteří je
pořídili, ale kteří tu s námi už nejsou. Ano, vánoční ozdoby jsou velmi osobní věc. Vzpomínám si, že náš
dědeček koupil a přinesl domů, to bylo ještě, když jsme byli malí, světle modrou krabici. Už ta krabička
byla krásná, víko měla průhledné a jím bylo vidět šest velkých vánočních koulí, každá jiné barvy, nic
křiklavého, ale jemné pastelové odstíny. Byly to tvarované baňky, na jedné straně prohloubené dovnitř a
do oněch prohlubenin s malovaným pozadím byly vloženy různé drobnosti: domek, plachetnice, liška,
hráč na kytaru, myslím, že i mlýn, vida, už si na všechny nevzpomenu, ale byla to úžasná krása a my děti
jsme byly u vytržení. Z těch šesti okouzlujících ozdob mi zbyla pouze jediná a kdykoli ji vezmu do ruky,
jsem ne dvojnásob, ale desetinásobně opatrná, abych ji nerozbila. Možná bych dokázala sehnat jinou,
stejnou nebo podobnou, ale už by to nebyla ta, kterou držela v rukou maminka nebo babička či děda.
Zbyly mi i překrásné závěsné foukané slzy i prastaré ozdoby z korálků i malá šištička, která v noci na
stromečku svítila. Nebyla to žádná ledka, asi byla plněná fosforem, nevím, ale byla kouzelná, vždy jsme
s bráškou na stromku hledali, kde visí, kam se ukryla a odkud zazáří. Ano, ozdoby jsou osobní věc, jsou
to přátelé na celý život, předávají se dalším generacím. Hlavně, aby je dnešní mladí nevyhodili, ono, co
dnes není právě moderní, hned se vyhazuje. A to je škoda, protože i věci mají své příběhy a samy jsou
často příběhem.
Ozdoby lze snadno najít všude na světě, a když se mi poštěstí někam zajet, vždy se rozhlížím,
jestli neuvidím nějakou zajímavou baňku nebo slzu, která zkrátka lapí moje srdce. V Innsbrucku jsem
našla obří obchod plný vánočních ozdob všech druhů, tvarů a barev. Kdo to neuvidí, neuvěří. Tisíce
ozdob nejroztodivnějších podob, odstínů i materiálů. Ale tak nějak jiných, víte, takových trochu cizích,
nečeských, nelaskavých, neúsměvných, samozřejmě však v těch nejmodernějších vyhotoveních. Jedna
z těch vystavených kolekcí byla úplně černá. Bylo to všechno ohromující a efektní, ale chybělo mi tam to
srdíčko, trocha oné pohádkové naivity tak příznačné právě pro Vánoce. V Rakousku najdete také malé
městečko s velkou bazilikou, známé poutní místo, překrásný kout země jménem Mariazell.
Přívětivé místo po celý rok plné poutníků. Kolem velkého
chrámu jsou celoročně umístěny vkusné stánky a v zimě a také právě
nyní v době adventu nabízejí prodavači kromě mnoha jiných věcí
i vánoční ozdoby – foukané skleněné, troufnu si říci, že mnohé z nich
pocházejí z Čech, připadnou vám hned povědomé a známé. Náměty
jsou však trochu jiné, ovlivněny jednak místem a snad i poptávkou.
Nejčastějšími ozdobami jsou figurky – sv. Trojice, Panna Maria s
Ježíškem, jesličky, i sv. Josef. Nechybějí však ani běžné vzory ze
života – sáňky, autíčka, koníci, vláčky, sněhuláci, domečky, zvířátka,
panenky, husaři, zkrátka vše, co si jen umíte představit. Chtěla bych
se tam o adventu podívat, sice tam bude spousta lidí, ale stojí to za to.

Vánoční ozdoby - pokračování...
Možná si řeknete, že vánoční ozdoba není tak významná věc, aby si zasloužila celou stránku, ale zdá se
mi, že v nich je ukryta velká část našeho života, že se časem staly našimi malými přáteli. Čím starší jsem,
tím více lpím na tom rituálu zdobení, také se sama sebe ptám, kolikrát mi ještě bude dopřáno ozdobit
vánoční stromek pro ty, kdo se u něho sejdou.
Dnes se mi nechtělo nějak hlubokomyslně hodnotit dnešní dobu, politickou situaci a všechny ty
překotné informace, které se na nás valí a do patnácti minut jsou staré jako včerejší den. Chtělo se mi
trochu snít a trochu vzpomínat, malinko si představovat a malinko si v koutku duše něco hezkého přát.
Zkuste to se mnou – na chviličku se zastavit, zasnít se a podívat se nejen ven, ale také dovnitř, do sebe,
je totiž právě ten čas, kdy má mít otevřeno zevnitř, z duše do světa každý z nás. Přeji Vám opravdu
všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, klidu a porozumění.
Jana Pilná

Pozvánka na letošní vánoční akce
1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem a příchodem Mikuláše s anděly a čerty.
Součástí odpoledního programu bude i ohnivá show.
12. 12. 2018
Setkání seniorů v hasičské zbrojnici.
Jako každý rok i v tom letošním jsme připravili pro naše seniory předvánoční posezení v hasičské
zbrojnici s malým kulturním programem a dárkem. Přijďte se všichni ve středu 12. 12. od 14:00h
pobavit a předvánočně naladit.
16. 12. 2018
Od 18:00h začne v kostele sv. Jana Křtitele vánoční koncert ZUŠ Vlašim. Těšit se můžete na
společné vystoupení dětí spolu se svými učiteli.
16. 12. 2018
Slavnostní předání a žehnání nového hasičského automobilu od 14:00h u hasičské zbrojnice.
1. 1. 2018
Od 15:00h Vás zveme do kostela sv. Jana Křtitele na již tradiční novoroční koncert pana Bloudka a
ZUŠ Pacov. Po Vánocích se přijďte znovu nastartovat do nového roku tak, abyste vykročili tou
správnou nohou.
Vánoční mše v kostele sv. Jana Křtitele
Zveme všechny na bohoslužby, které se budou sloužit
25. 12. 2018 od 8:00 h a
1. 1. 2019 od 8:00 h
Pozvánka platí i na ostatní mše, které jsou slouženy v košetickém kostele každou sobotu od 16:00h.

Co nového ve škole?
Především naplněná školka, je plná v obou patrech a to je moc dobře.
Postupně se zabydlujeme, doplňujeme vybavení a musím říci, že si to hodně
užíváme. Je radost mít tři třídy, a když jsem viděl při oslavách sv. Martina školku
plnou rodičů, kteří pomáhali dětem slepit lampion, byl jsem doslova dojat.
Máme něco, co nám mohou ostatní závidět. Ještě jednou proto musím
poděkovat zastupitelstvu obce za moudré rozhodnutí a přesah tohoto počinu
jistě ocení i příští generace.
Na podzim se tradičně konaly soutěže ve stolním tenisu a opět máme
být na co hrdí. Družstva starších dívek a mladších chlapců dokázala zvítězit
v okresních kolech a děvčata skončila druhá v celém kraji! Úžasné!!! Když si
uvědomíme, že jsme lepší než všechny velké školy ze všech měst Kraje
Vysočina, vyjma jedné, je to až neuvěřitelné! Dětem patří uznání a dík.
Je cítit, a to doslova, že se blíží Vánoce, školou již zavoněly perníčky, v družinách jede výzdoba na
plné obrátky. Přeji vám všem klidné svátky a v roce následujícím jen pevné zdraví a štěstí.
Jaroslav Skolek

Oznámení zákazníkům České pošty...
Vážení zákazníci České pošty,
rády bychom Vás informovaly, že z provozních důvodů dojde od 1. 12. 2018
ve Vaší obci k přesunu hodin pro veřejnost na pobočce České pošty.
Od 1. 12. 2018 budete moci využívat služeb České pošty:
Po 7:30 - 11:30
Út 12:30 - 16:30
St 7:30 - 11:30
Čt 12:30 - 16:30
Pá 7:30 - 11:30
Věříme, že nová otevírací doba pobočky bude pro Vás stále
komfortní a že budete využívat i prodloužené hodiny pro
veřejnost v úterý a ve čtvrtek.
Bližší informace Vám rády podáme na telefonním čísle 565 498 169.
S přáním dobré spolupráce i v budoucnosti
Iva Fořtová
vedoucí řídící pošty Pacov

Ivana Strnadová
vedoucí pošty Košetice

Nástavba a přístavba MŠ...
Konečně dokončeno. Zdá se, že to trvalo dlouho, ale opak je pravdou. Samotná výstavba
probíhala pouze tři čtvrtě roku, začala v říjnu 2017 a skončila v červnu 2018. V sobotu 22. 9. jsme
nástavbu mateřské školy slavnostně otevřeli. Svou návštěvou nás poctili i tehdejší předseda Senátu ČR
pan Milan Štěch a hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek. Děti z mateřské školy nám zpříjemnily
odpoledne svým vystoupením, mažoretky předvedly synchronizovaný pochod a perfektní práci
s hůlkami. O hudební vložku se postarali učitelé ze ZUŠ Vlašim. Občerstvení pro všechny bylo
připraveno pod pergolou na hlavním nádvoří ZŠ. Příprava projektu, zajištění dotace a všechny přípravné
práce probíhaly několik let. Dnes je všechno dokončeno a obec Košetice již obdržela 85% dotaci z
Evropské unie a 5% dotaci z národních zdrojů. Díky vstřícnému postoji minulého zastupitelstva obce
mohlo dojít k navýšení kapacity mateřské školky na 84 dětí.

Odpad...
Když se řekne odpad, zdá se, že je vše jasné. Neustále se
rozšiřující množství kontejnerů na různé druhy odpadů nás vybízí –
odložte zdarma svůj odpad do jednotlivých úložišť, obec se o jeho
likvidaci, případné druhotné využití postará. Ale ouha, i když se
neustále o problematice hovoří, škola vyučuje, televize ukazuje,
přesto to někteří nechápou. Možná úmyslně, z pohodlnosti, ale
doufáme, že je to jen z nepochopení a nepatřičný odpad hází do
nesprávných kontejnerů. Zdá se, že nápis na kontejnerech na
biologický odpad – Kontejner je určen na trávu – je zavádějící a
proto někdo do kontejnerů vyhodí elektrospotřebič, někdo plastové
nádoby a někdo dokonce beton. Co se stane? Nic! Jen to, že ten
kontejner musí někdo přebrat, roztřídit a trávu musíme vozit do nejbližší volné kompostárny, která je cca
20 km daleko. Nestane se nic, jen se bude muset zdražit poplatek za odvoz komunálního odpadu. Kdy už
většina občanů přestane doplácet na těch pár nezodpovědných.
Současně se zvyšujícími se náklady na likvidaci biologického odpadu SOMPO oznámilo, že
v příštím roce zvýší částku, kterou bude účtovat na jednotlivého občana obce za odvoz a uložení odpadu.
V příštím roce a v těch následujících bude bohužel i ze strany vlády postupně ztěžována možnost
ukládání odpadu na skládkách, a to zvyšováním poplatku za uložení odpadu do země. Pro příští rok je
zastupitelstvem obce schváleno navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu. Cena pro jednotlivce
bude 650,- Kč za rok 2019, pro děti soustavně se připravující na své budoucí zaměstnání (nejdéle do 26
let věku) pak 500,- Kč za rok 2019.
Velkou většinu odpadu máme v obci podchycenou, řešíme svoz
komunálního odpadu, velkoobjemového, separovaného, biologického
i stavebního odpadu, odvážíme železný šrot, použitý stolní olej (nedávno
nám někdo do popelnice u obecního úřadu vyhodil vyjetý olej z traktoru
nebo jiného motorového vozidla) i hřbitovní odpad. Proto nechápeme, co
lidi vede k vyhazování odpadu tam, kam nepatří. Žádáme Vás, prosíme
Vás , zamyslete se a odkládejte odpad tam, kam patří. Obec pořídila
fotopasti a nesprávné odkládání bude pokutovat.
Svoz komunálního odpadu se o vánočních svátcích nemění.

Rekonstrukce v obci ...
Na konci roku 2018 se také podařilo dokončit rekonstrukci ulice Malá strana, dokončily se
chodníky a osadilo nové veřejné osvětlení, které se mimo této ulice vyměnilo i v dalších částech obce tak,
jak Eon pokládal své kabelové rozvody do země. Ve spolupráci s ním i obec uložila nové kabely do země
a firma Pospíchal nám pak osadila nové sloupy a světla. Myslím, že s námi budete souhlasit, že část
obce směrem na Prahu a Pacov „prokoukla“. Budeme se samozřejmě snažit
o další úpravu dalších částí obce – před Jednotou, Velká strana, „uličky”.

Vítání občánků...
Tuto sobotu proběhlo v mateřské školce již v letošním roce druhé vítání dětí do obce. Letos 30. 6.
2018 jsme přivítali do obce 8 dětí a mysleli jsme si, že to je pro letošek již všechno. Občané nás ale
příjemně překvapili, když obci Košetice nadělili pod stromeček další várku malých občánků. V neděli
25. 11. 2018 jsme do obce přivítali tyto děti – Magdalénku Řáhovou, Moničku
Vatterovou, Luboška Hlaváčka, Adámka Janáse, Kateřinku Radilovou, Dianku
Šádovou, Josífka Sovku, Viktorku Sukovou, a Lili Petráškovou s jejich rodiči. O
kulturní pořad se postaraly děti z mateřské školy. Všem dětem přejeme mnoho
zdraví a štěstí na jejich cestě životem a rodičům hodně trpělivosti a síly. Budou ji
potřebovat.
Hodně zdraví a štěstí.

HC Košetice...
Na začátku podzimu hokejový klub Košetice nastoupil již do osmnácté sezóny Podnikové ligy
Pelhřimovska.
Za tu dlouhou dobu fungování klubu se v něm prostřídala spousta hráčů, ale v posledních letech
jsme rádi, že se soupiska hráčů stabilizovala, a tak můžeme nastupovat do zápasů v uspokojivém počtu.
Dobré je i to, že většina hráčů je z Košetic.
Nemá cenu zmiňovat všechny naše výsledky, ale souhrnně by se dalo říci, že okupujeme klidný
střed tabulky. A protože soupeříme s šestnácti mužstvy, z nichž mnohé vznikly ze zaniklé ligy Okresního
přeboru, bereme toto umístění jako úspěch.
Protože je účast v této lize finančně velmi náročná, děkujeme Obecnímu úřadu Košetice za
každoroční finanční podporu.
Pokud se budete chtít kouknout na naše zápasy a zafandit „Košeťákům“,
sledujte prosím rozpis utkání na WWW.HOKEj.TEDI.CZ

Usnesení ze zastupitelstva obce...
Usnesení z 1. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 31. 10.2 018
ZO schválilo pro volební období 2018 -2022
- Za starostku obce ing. Blanku Veletovou, pro: Pro 8 proti: 0, zdrželi se: Blanka Veletová
- Za místostarostu obce p. Josefa Šedivého, pro: 8, proti: 0, zdržel se: Šedivý Jos.
Usnesení z 2. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 15. 11. 2018
ZO schválilo:
- Jednací řád zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022.
- uvolněné místo starostky obce, neuvolněná místa místostarosty, zastupitelů a členů komisí.
- mzdu místostarosty a odměnu zastupitelům.
- dispoziční oprávnění pro starostku a místostarostu.
- členy kontrolního výboru: Bc. Zdeněk Sovka (předseda), Václav Loskot (člen), Petr Bloudek (člen),
Rostislav Šimůnek (člen)
členy finančního výboru: Ing. Lukáš Radil (předseda), Jiří Kos (člen), Antonín Křivánek (člen)
- Blanku Veletovou za delegátku obce do: Mikroregionu Košeticko, MAS Via Rustica, o.p.s. Čistá
Želivka, SOMPO, PEVAK
- dodatek č. 6 Úvěrové smlouvy, která řeší konečnou skutečnou výši půjčky a jednotlivé splátky
- navýšení neinvestičního přípěvku pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ o 150 tis. Kč
- odprodej parcely pč. 2317/88 a 2317/89 panu K. D.
- odprodej parcely 2314/1 panu P.B. a paní M.B. a odkup parcely 206/3 od pana P.B. a paní M.B. a parcely
206/2 od paní M.B.
- Zastupitelé schválili členy inventarizačních komisí, členové a předsedové inventarizačních komisí byli
proškoleni, byl projednán plán inventru: Hlavní inventarizační komise - předseda: Loskot Václav, členové:
Petr Bloudek, Antonín Křivánek. Dílčí inventarizační komise: 1. Hasičská zbrojnice, restaurace předseda: Rostislav Šimůnek, členové: Václav Loskot, Lukáš Radil, 2.Knihovna, Obecní úřad –
předseda: Jiří Kos členové: Antonín Křivánek, Zdeněk Sovka. 3. Základní a mateřská škola – předseda:
Václav Loskot, členové: Petr Bloudek, Zdeněk Sovka
- jednání s COOP Jednota o odkoupení pozemku. ZO souhlasí s návrhem odkoupení části obecní parcely
za Jednotou a zároveň požaduje upřesnění velikosti požadované parcely před Jednotou (směrem k silnici
II/129). COOP bude vyzván k dopracování studie.
- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. 1030045164/001. Pro Eon – (připojení
garsonky na elektrickou energii).
- darovací smlouvu pro HC Košetice ve výši 6000,- Kč
- obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odvoz kom. odpadu. Jednotliví poplatníci budou platit 650,- Kč/
trvale žijícího občana, 500,- Kč za nezaopatřené dítě. Rekreační objekty pak zaplatí 650,- Kč/ objekt
- přenesenou působnost ve věci rozpočtových opatření pro starostku obce Ing. Blanku Veletovou bez
omezení limitu.
- vyhlášení výběrového řízení na pozici zaměstnance obce – technický pracovník, údržba zeleně
ZO zamítlo:
- odprodej části pozemku p.č. 82 (za hasičskou zbrojnicí) panu V.Š. Parcela se bude využívat pro
hasiče i veřejnost jako odpočinkové místo.

Výběrové řízení - zaměstnanec obce...
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance obce Košetice
na pozici technický pracovník - údržba zeleně. Nástup od jara 2019. Své nabídky zasílejte na OÚ
Košetice do konce ledna 2019.

Činnost SDH Košetice
červen 2018 - listopad 2018
Dne 2. 6. jsme se zúčastnili akce Kácení máje ve Vyklanticích, kde jsme provedli
statickou ukázku techniky TA – JEEP.
Dne 16. 6. jsme pomohli okrsku č. 11 – Košetice uspořádat pro děti a mládež
„Přespolní běh“ v rámci Mikroregionády v Chyšné. Naši mladí hasiči ve 4 členných
družstvech vzorně reprezentovali náš sbor. Členové jednotky a sboru byli na
stanovištích jako rozhodčí.
Dne 16. 6. jsme se zúčastnili slavnostního svěcení nové techniky JSDHo a SDH
Nový Rychnov. Účastnili jsme se s CAS 32 T 815 – statická ukázka.
Dne 24. 6. od 10:00h jsme v rámci „Košetického pouťování“ uspořádali DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE KOŠETICE. K vidění byly hasičské modely, hasičská
výstroj, výzbroj a technika. Od 13h do 17h za hasičskou zbrojnicí hrála kapela p. Kabeše. Ve 14h jsme
provedli ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla, kterou jsme prováděli s technikou
TA - JEEP a CAS 32 T815 a následovala ukázka hašení hořícího oleje. Děkujeme všem partnerům této
akce a všem hasičům, kteří se podíleli na průběu akce.
Dne 14. 7. jsme se zúčastnili pohárové soutěže u příležitosti 90. výročí založení SDH Chýstovice, zde
jsme s CAS 32 T 815 - doplňovali vodu a provedli statickou ukázku.
Dne 17. 8. jsme vyrazili s technikou CAS 32 T 815 a TA - JEEP na PYROCAR Přibyslav – setkání
hasičské techniky a hasičů. Hlavní program této akce byl dne 18. 8., kde se na místním letišti sešlo 400
ks techniky a akci navštívilo cca 40 000 lidí. Tato akce měla jeden smutný konec, kterým bylo v
odpoledních hodinách náhlé úmrtí starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Ing. Karla
Richtra.
Dne 25. 8. jsme se účastnili s TA - JEEP CHEROKEE akce SDH Starý Pelhřimov " ROZLOUČENÍ S
PRÁZDNINAMI ".
Dne 20. 10. jsme uspořádali hasičskou zábavu s kapelou KATR v sále hasičské zbrojnice.
Sportovní činnost SDH Košetice
Miroslav Bloudek ml. se zúčastnil Firefighter combat challenge a obsadil v : Raciborz(Polsko)
3.místo, Telč 6.místo, Wels (Rakousko) 9. místo druhý nejrychlejší Čech. TFA Jihlava 5. místo.
Díky mezinárodním soutěžím se Miroslav Boudek ml. dostal do reprezentace HZS v Firefighter
combat challenge.
Chtěl bych jménem svým i výboru SDH Košetice poděkovat za výbornou reprezentaci sboru
i Obce Košetice.
Chtěl bych poděkovat všem partnerům a sponzorům našeho sboru.
Všem občanům Košetic a členům SDH a JSDHo bych chtěl jménem svým i celého výboru SDH
popřát krásné svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2019.
A co nás čeká:
12. 12. spolu s Obecním úřadem Košetice uspořádáme „Setkání seniorů obce Košetice“ v hasičské
zbrojnici.
16. 12. od 14:00h zveme všechny občany na slavnostní předání a svěcení nového hasičského
vozidla (dopravního automobilu) - Fiat Ducato.
5. 1. 2019 zveme všechny členy SDH na Výroční valnou hromadu SDH Košetice v hasičské
zbrojnici od 19 hod.
9. 2. 2019 zveme všechny občany na Tradiční hasičský bál v sále AP Košetice,a.s.
K poslechu a tanci bude hrát kapela DOHODA.

Činnost jednotky SDHo Košetice
červen 2018 / listopad 2018
V tomto období jednotka zasahovala u 30 událostí. Jednalo se o tyto události: 6 x požár (3 x les,
1 x živý plot a 2 x sláma), zbylé zásahy byly technické (likvidace nebezpečného hmyzu, čištění
kanalizace, úklid komunikace, spadlé stromy a nouzová doprava vody).
Zvláštním výjezdem se stal požár dne 19. 8. kdy se členové jednotky s CAS 32 T 815 vraceli
z akce PYROCAR Přibyslav a v Humpolci, když jsme obědvali, nám zavolal operační důstojník HZS
Kraje Vysočina, kde jsme s technikou a zda jsme schopni výjezdu na POŽÁR balíků slámy a travnaté
plochy okolo komunikace v obci Nečice. Jednotka ihned po zaplacení vyjela na tento zásah a další
členové s TA - JEEP z Košetic. CAS 32 to tedy k zásahu měla 18 km. Po příjezdu na místo události se
jednotka aktivně zapojila do hasebních prací a následně i úklidu komunikace od popela a ohořelé slámy.
Dalším zásahem, který stojí za zmínku, byla dne 23. 8. - technická pomoc - zatopená m.č.
Vítovice, obec Hořepník.
Dále naše jednotka prováděla doplňování vody při soutěžích v Buřenicích, Chyšné a Lesné.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky SDHo Košetice za odvedenou práci
u zásahu, při údržbě a kontrole techniky.
Za SDH a JSDHo Košetice

Tomáš Smetana, DiS. – starosta SDH a VD JSDHo Košetice

Fotbalový podzim...
A-tým
Známá fotbalová pravda říká, že druhá sezóna bývá pro nováčka kritická. V
ní se většinou ukáže, co v týmu dřímá. Ještě před startem soutěže a díky užší
spolupráci s týmem Pelhřimova se udála v košetickém kádru řada změn a na trase
Pelhřimov - Košetice bylo poměrně rušno. V samotné soutěži jsme si nevedli
špatně, snad kromě hrubě nepovedeného utkání s Bystřicí nad Pernštejnem jsme
nebyli ve většině zápasů horším týmem. Bohužel koncovka je to, na čem naše
naděje na bodový zisk většinou selhaly. A protože bez gólů se, jak známo, vyhrát
nedá, náš bodový zisk v podzimní části sezóny čítá skromných pět bodů za jednu
výhru a dvě remízy. Na jedinou výhru jsme čekali až do osmého kola, ve kterém jsme doma přetlačili
Přibyslav 1:0. Oba remízové zápasy jsme shodou okolností odehráli venku a oba skončily výsledkem
1:1, konkrétně se jednalo o střetnutí s Žirovnicí a Chotěboří. Je velká škoda, že se nám nepovedlo
z některých dobře rozehraných utkání vytěžit nějaké body, jako příklady jmenujme dobře rozjeté mače
s Třebíčí či Novu Vsí. Výše zmíněné výsledky nás tedy řadí v tabulce soutěže bohužel až na poslední
příčku. Přejme si tedy do jarních bojů více štěstí, pevné zdraví a přesnější mušku.
Jan Jíša
B-tým
V letošním roce B tým postoupil do vyšší soutěže, ve které již před časem působil. Vstup do
podzimní části byl výborný. Po prvních dvou kolech jsme měli plný počet bodů. Poté jsme narazili na
týmy, které byly lepší a hlavně efektivnější v proměňování svých šancí. Na rozdíl od nás. Tento problém
nás trápil již v minulé sezoně. V tom je asi největší rozdíl proti IV. třídě, kdy jsme zápas zvládli strnout na
svoji stranu.
Naším největším problémem je obsazení postu brankáře, kde nastupují dorostenci. Bohužel jim chybí
zkušenosti z velkého fotbalu. Podzim jsme zakončili na desátém místě. Možná umístění v tabulce
nevypadá moc dobře, ale nutno říci, že jsme nesehráli úplně špatné zápasy. Musíme se proto co nejvíce
snažit, abychom nespadli a vydrželi ve „trojce'' i v dalších ročnících…
Pavel Žáček
Přípravky Sokola Košetice
Do fotbalové sezóny 2018/19 připravil Sokol Košetice, ale hlavně trenéři Fuchsová a Kadlec dvě
mužstva do soutěžních kategorií Přípravka Mladší a Přípravka Starší. Na takto malou vesnici je to velký
počin a dokazuje to, že děti mají o fotbal zájem.
Na začátek sezóny se uspořádalo několik přátelských utkání se sousedními vesnicemi, aby si
hráči zvykli na zápasové tempo. Byl to jistě zdařilý plán, protože obě mužstva od samého začátku
předvádějí velmi pěkný a bojovný fotbal. Zejména mužstvo starší přípravky často předvádí výborný
fotbal, který podle diváků, snese srovnání s fotbalem dospělých.
Protože se u těchto kategorií nevede bodová tabulka, dá se říci, že ve srovnání s dalšími
okresními mužstvy se naším borcům daří rozhodně nadprůměrně. Je to i odraz výborné práce trenérů
a celého realizačního týmu, složeného z činovníků Sokola a rodičů.
Konec podzimní části sezóny zakončila obě mužstva turnajem v Novém Rychnově, kde se jim
dařilo poměrně dobře. Bylo ovšem vidět, že naši fotbalisté nemohou trénovat v podobných podmínkách
velkých tělocvičen jako ostatní mužstva. Škoda.
Přejeme malým fotbalistům krásné Vánoce, spoustu zimních radovánek ve sněhu i na ledě tak,
aby se na jaře pořádně těšili na fotbal.
Michal Urbánek
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Střelecké ohlédnutí...
S rokem, který je téměř u svého konce, bych rád zhodnotil letošní sezonu na košetické střelnici.
Akcí spojených se střelbou se konalo mnoho a nás skutečně těší, že je účast na soutěžích rok od roku
vyšší, nicméně bychom v našich řadách rádi uvítali víc košetických občanů a také mládež. Nejsme jediní,
kterých se generační obměna týká, ale je smutné, když zálibu, kterou děláte s láskou, se nemá kdo učit
a později pak přebrat do mladších rukou. Střelba je sportem oka, trpělivosti a sebedisciplíny. Trpělivost a
sebedisciplínu, kterou člověk získá v tomto sportu, zúročí ve škole, ale i v pozdějším životě.
Obec Košetice ve spolupráci se ZŠ Košetice a MŠ Košetice a organizací AVZO Košetice p.s.
uspořádali již 16. ročník veřejné střelecké soutěže ze vzduchovky o Velikonočního zajíce. Místem
konání byla tradičně tělocvična ZŠ Košetice.
První kolo pistolové ligy, kterou do svého kalendáře soutěží naše organizace zařadila v loňském
roce poprvé, letos odstartovalo 5. květnem. Tato soutěž je rozdělena do dvou hlavních kategorií,
velkorážní pistole, a sportovní pistole (malorážková). V každé kategorii střílí členové registrovaní
v organizacích AVZO a neregistrovaní střelci v AVZO, čímž se i těm, kteří si prostě chtějí zastřílet a
nejsou organizovaní, nabízí možnost se ligy účastnit. Tato soutěž má pět kol, která jsou rozdělena do
celé střelecké sezony.
Protože střelnice není jenom zábava, ale také práce, probíhaly na střelnici brigády. Upravovali
jsme stolky pro pistoláře, opravili jsme stoly v kuchyňce a proběhla oprava držáků rámů na terče pro
pušky a oprava rámů pro pistole.
17. ročník střeleckých soutěží o Pohár Obecního úřadu Košetice a o Cenu sponzorů se konal na
pouťovou sobotu 23. června. Účast na letošních soutěžích s 53 závodníky patří k jedné z rekordních.
Letošním vítězem Poháru se stal Petr Bárta, kategorii ženy vyhrála Zuzana Veletová a vítězem Ceny
sponzorů se stal Karel Hrádek.
V červenci a v srpnu se pak konalo 3. a 4. kolo pistolové ligy, které i přes čas prázdnin
a dovolených neutrpělo ztráty na účasti.
Prvního září na střelnici v Horní Cerekvi proběhlo MČR AVZO ve střelbě libovolnou malorážkou,
kde v kategorii muži zvítězil Karel Hrádek AVZO Košetice p.s.
Na konci září pak proběhlo poslední páté kolo pistolové ligy a o čtrnáct dní později její
vyhodnocení společně s akcí Podzimní výstřel. Vítězem ve velkorážní pistoli v kategorii registrovaných
je Filip Kuzdas z AVZO Košetice, vítězem ve sportovní pistoli je Petr Šedivý AVZO Košetice.
V neregistrovaných je vítězem ve velkorážní i sportovní pistoli Jiří Matys Pelhřimov.
To, že máme střelnici v provozu, dnes bereme jako holý fakt a samozřejmost, ale chybělo jen málo
a nemuselo to tak být. V závěru roku 1999 jsem se od paní Věry Hospodářské, předsedkyně AVZO
Obrataň dozvěděl, že se ruší košetická organizace AVZO. Se zrušením organizace by byla zrušena
i střelnice, protože platná licence střelnice byla na AVZO Košetice. Dohodli jsme se s bývalými členy
svazarmovské organizace, že se pokusíme střelnici obnovit. S velkou pomocí OÚ v Košeticích a s
několika dalšími sponzory se dílo podařilo. Paní Věře Hopodářské, předsedkyni AVZO Obrataň, která
záchranu střelnice iniciovala, byla dne 6. 10. 2018 předána pamětní plaketa.
V listopadu jsme využili příznivého počasí a upravili jsme terén okolo střeliště ze strany od parkoviště
a podle stěny jsme položili betonové desky.
Poslední akcí letošního roku na střelnici v Košeticích bude Poslední
výstřel, který je naplánovaný na sobotu 15. 12. 2018. Tato akce je
záležitost vyloženě odpočinková a tak jako všechny naše sportovní akce je
samozřejmě s občerstvením.
Fotografie z některých akcí naleznete na našich webových stránkách
s odkazy.
http://avzo-kosetice.wz.cz/
Závěrem bych velmi rád poděkoval obci Košetice a ostatním
sponzorům za pomoc, bez které by provoz střelnice nebyl možný. Přeji
Vám všem krásné Vánoce, hodně zdraví a přesnou mušku v roce 2019. Na
shledanou se budu těšit třeba právě na košetické střelnici.
František Daniel
Věra Hospodářová
s plaketou

ZO ČSCH Košetice...
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás seznámili s naší chovatelskou
a šlechtitelskou prací v oblasti drobného hospodářského zvířectva a také
plány naší organizace. Hodnocení naší práce provádíme vždy po skončení
Národních výstav, které jsou pořádány na konci listopadu.
Chovatelství má v Košeticích dlouhodobou tradici. První záznamy o
chovatelském spolku sahají až do roku 1899, kdy bylo registrováno na
70 chovatelů nejen z Košetic, ale i přilehlých obcí. Dnes členská základna čítá
23 členů. V naší organizaci jsou v roce 2018 organizováni chovatelé nejen
z Košetic ale i z Pavlova, Milotiček, Chýstovic, Vyklantic, Arneštovic, Olešné a Pacova. Bohužel v naší
organizaci je pouze deset chovatelů z Košetic, a proto jsme rádi, že mezi námi jsou chovatelé z jiných
obcí a měst. Byli bychom rádi, kdyby někteří spoluobčané projevili o chov zájem a stali se členy naší
organizace. Snažíme se o výchovu mladých chovatelů v košetické základní škole v rámci kroužku
akvaristů a teraristů. Do budoucna bychom tento kroužek rádi obohatili o přednášky a aktivity i
s ostatními kategoriemi chovu drobného zvířectva, jako jsou: králíci, holubi, drůbež, exotické ptactvo.
Chovatelství v dnešní době není lehkou záležitostí. Vybavení pro chov samotný není levnou záležitostí
a samotný chov je rok od roku náročnější z důvodu nárůstu ceny krmných směsí, obilí a vakcinačních
přípravků.V chovatelských začátcích jsme schopni chovatelům pomoci kvalitním chovným materiálem.
Chovatelé, kteří nejsou registrováni, se na nás mohou obrátit o radu, pomoc ale i pro chovný materiál.
V naší ZO líhneme až 300 kuřat ročně, které můžeme nabídnout chovatelům pro jejich potřebu chovu
drůbeže. Všechna zvířata v našich chovech jsou registrovaná u Českého svazu chovatelů. Chovatelé na
své stoly produkují kvalitní maso a vejce, které mají vysokou výživovou hodnota a hlavně kvalitu, která
se nedá zaplatit penězi.
Základní organizace ČSCH pořádají několik výstav. Bohužel v Košeticích k uspořádání výstavy
nejsou vhodné podmínky. Nákup výstavních klecí, Zaplacení posuzovatelů a další výdaje spojené
s uspořádáním výstavy by vyšly na 500 000,- Kč. Takové finanční prostředky naše organizace nemá
k dispozici a dotační programy na takovéto akce nejsou. Dále je zapotřebí nějaký objekt k uspořádání
výstavy. Našim požadavkům by vyhovoval objekt staré mateřské školky, kde je však problém s vodou.
Uspořádání výstavy je tedy zatím nemožné.
Obec Košetice poskytuje naší organizaci finanční podporu 4000,- Kč ročně. Jsme rádi, že obec
nám poskytne tuto částku k naší činnosti. Podpora obce je v naší činnosti nezbytná. Společně s myslivci,
a včelaři a dalšími spolky patříme mezi neziskové organizace, jejichž činnost by měla obec podporovat.
Uvítali bychom proto větší zájem ze strany zastupitelů obce s námi jednat o naši zájmové činnosti, při
které reprezentujeme Košetice. Na naší výroční schůzi zveme vždy zástupce obce, aby s námi
diskutovali o našich úspěších a problémech. Obeslání výstav je velmi náročné, v pátek se zvířata musí
dovést na výstavu brzy ráno, kdy probíhá hodnocení zvířat, a v neděli odpoledne se zvířata odvážejí zpět
do svých chovatelských zařízení. Na výstavách je možné i zvířata prodat, ovšem zájem o nákup
drobného zvířectva v posledních letech poklesl.

ZO ČSCH Košetice...
Úspěchy z Krajské soutěžní výstavy ZO ČSCH Pelhřimov

Evropská výstava Herning Dánsko - králíci:
Vídeňský šedý

382b.

Hájková Kristýna

V případě zájmu o chovatelství se můžete obrátit na našeho předsedu Josefa Kratochvíla nebo
pokladníka Ladislava Čermáka.
Zdraví a spokojenost občanům do roku 2019 přejí chovatelé z Košetic a těší se na nové zájemce
o chovatelství v Českém svazu chovatelů.
Za ZO ČSCH Košetice Tomáš Čermák
Zdroje:https://csch-zo-kosetice.webnode.cz/
http://catexpo.cz/sdruzeni-chovatelu-kocek-v-ceske-republice-zkr-schk/

REKLAMA...

Policie radí, informuje...
V období adventu je třeba vyšší obezřetnosti
KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují na všechny občany ke zvýšené opatrnosti v souvislosti s blížícím se
adventem
Adventní čas je spojený s nákupem dárků pro své nejbližší, ale zároveň je také velkým lákadlem pro zloděje –
kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství osob, a to proto, aby měli možnost zmizet v
davu. Největší příležitosti mají v nákupních centrech a při ostatních akcích, kde se schází větší množství lidí.
Kapsáři využívají ke krádeži osobních věcí především naší nepozornosti. O tom, že jsme byli okradeni kapsářem,
většinou zjistíme v tu nejméně vhodnou dobu - například při placení u pokladny. Mnohdy to ale někteří z nás
zlodějům ještě více usnadňují, protože si řádně nezabezpečí kapsy u batohů, peněženku viditelně odloží do
nákupní tašky a tašku či kabelku nechají v nákupním košíku.
Dalším rizikovým prostředím může být i vozidlo, které je zaparkované před nákupním centrem. Ve vozidle bychom
neměli nechávat žádné věci, které by mohly být viditelné přes sklo. Základním pravidlem je nenechávat žádné
věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů na sedadlech. Samozřejmostí je při odchodu vozidlo zajistit proti
pohybu, uzamknout jej a fyzicky se přesvědčit, zda je opravdu uzamčené.
Své věci mějte neustále pod kontrolou!
Ø tašky nebo batohy, kde máte uschované peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kde nemáte věci
pod dohledem
Ø nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN kód) mějte zásadně
odděleně od samotné karty
Ø nikdy nespouštějte z dohledu svá zavazadla
Ø ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů
Ø buďte obezřetní a všímaví
V současné době je čím dál více rozšířeným trendem nakupování dárků přes internet. Internet je velice užitečné
médium, které nám umožní dohledat spousty dat a informací, ale také se velmi často můžeme svojí vlastní chybou
ocitnout v dosti svízelné situaci. Nákup dárků přes internet je ale i přesto pohodlný a rychlý způsob jak ušetřit čas
při vyhledávání zboží. Musíme však být velmi opatrní a zvážit možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud
za vybrané zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se nebezpečí, že objednané zboží vůbec
neuvidíte.
Jak bezpečně nakupovat přes internet?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

nakupujte u prodejců, které již znáte nebo si jejich důvěryhodnost můžete ověřit například z recenzí
před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
seznamte se s reklamačním řádem
od prodejce získejte informace o dodání zboží
vyhledejte si telefonní číslo, adresu a e-mail prodejce
uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce

V prostředí internetu a sociálních sítí se v dnešní době pohybují miliardy lidí. Z tohoto důvodu je v tomto prostředí
obrovský prostor pro páchání kriminality. Pachatel využívá své anonymity a z toho pramenící pocit beztrestnosti.
Buďme proto velmi obezřetní a nedávejme šanci podvodníkům, aby nás připravili o naše vydělané peníze.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Pozvánka...

Upozorňujeme, že na akcích uvedených v Košetickém zpravodaji budou
pořizovány audio i video záznamy a fotografie, které budou umístěny na webových
stránkách obce případně budou v Košetickém zpravodaji otisknuty.
Blanka Veletová
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