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Představy
Někdy si představuju. CO? Ty
největší nesmysly, které mě
mohly napadnout. Kdysi jsem
si představovala, že jsem vysoká, štíhlá a krásná. To bylo
něco. Všechny dveře mi byly
otevřeny, všichni mě obdivovali, všichni mi skládali poklony, interesantní muži mě zvali
na schůzku a pak… jsem se
probudila. Časem jsem pochopila, že matičku Přírodu a mou
neutuchající chuť něco zblajznout neoblbnu a malinko jsem
se smířila se skutečností. Ne ale
bez boje. Dodnes jsem přímo
expertem na všechny možné
i nemožné a někdy dokonce značně potrhlé, ba životu
nebezpečné diety, po kterých
se za týden, za měsíc, za dva
měsíce, nejpozději za čtvrt
roku stanu modelkou s mírami 90-60-90 a s příjmy filmové
hvězdy. Můžu vám zodpovědně říci – je to blbost. Místo
vzhledu pružné šelmy jojo efekt
a z minus osmi je zase plus
jedenáct. Kilogramů samozřejmě. Dnes si vesele přiznám…
že „mám boky jako skříň, jako
skříň, co naplat, když k tomu
ráda jím, ráda jím, co naplat,
o liposukci vím, dobře vím,
však za plat si život osladím…“
I tak končí krásné představy.

Myslím,
že nějaké
ty představy
má každý. Jednu
úžasnou mívala naše
mamka. Byla opravdové zlatíčko a nikdy jí nepřestanu být vděčná – vlastně za
všechno. Obyčejná, opravdu
velmi pracovitá máma dvou
dětí, o které se starala za
pomoci svých rodičů. Někdy
se zasnila a představovala
si, že vyhrála spoustu peněz
ve Sportce. A aby své super
představy ještě víc vyšperkovala, hned vymýšlela, co s těmi
vyhranými miliony udělá. Fakt
jsme se nasmáli, když nám líčila své plány. Ale když si dnes
vzpomenu, uvědomuji si,
že většinu z těch virtuálních
částek rozdávala. Tomu a tomu
a ještě tomu, ten byl potřebný
a ten také a ten… Dnes už to
není k smíchu, dnes chápu, že
i když neměla na růžích ustláno, nemyslela na sebe, ale na
ostatní. Byla prostě úžasná.
Některé představy jsou
opravdu praštěné. Co kdyby se

pro
m
ě
zastavil
čas a bylo
by mi pořád
no, ať nejím, třeba
čtyřicet, člověk už
není úplně mladý, ale
také ne starý, tělo docela slušně funguje, nestávkuje
a rozum a zkušenosti nejsou
k zahození. To bych si žila,
žádné starosti se stářím, vždyť
nepřijde, pořád nějaká akce,
činnost, pořád… No jenže co
ti ostatní kolem mě, ti, kterým
čas utíká jako voda? Nakonec
bych zůstala sama bez příbuzných, bez přátel, bez známých
tváří. Co by to bylo za život? Už
jen přežívání zbavené všeho
dobrého. Brrrr, to tak člověka
napadnou blbiny.
Myslím, že představy lidí
se příliš neliší. Jsou možná
jen více či méně skromné,
více či méně troufalé a často
nebo téměř vždy nesplnitelné. Všichni po něčem krásném
a účelném toužíme. Představy
jsou jako lidé, rodí se, rostou,
sílí, dospějí, tj. splní se, a jiné
zaniknou nenávratně, protože
byly nad naše síly. Přesto však

nás provázejí po celý život
a jsou jeho kořením, jsou silou,
která nám pomáhá alespoň se
pokusit své představy uskutečnit. Jsou inspirací pro každého,
kdo má chuť se o jejich splnění
trochu poprat.
Každý den se na nás valí
spousta zpráv a většina z nich
není úplně radostná, dokonce
to vypadá, jako bychom tu tíhu
starostí už ani nemohli unést.
A potom se zastavíme, zasníme se trochu, představíme
si, jaké by to bylo, jaké by to
mohlo být, a řekneme si, proč
vlastně ne, proč se nepokusit?
A odstrčíme všechny ty špatné
a ještě horší zprávy a hledáme cestu ke splnění našich
nejtajnějších představ. Přeji
vám v tomto velikonočním
čase, aby cesta za představou
byla široká, příliš se neklikatila
a překážek na ní aby bylo jen
nepatrně. Vždy stojí za to vydat
se po té cestě, nezáleží na tom,
zda dojdeme do cíle, záleží na
tom, že jsme to zkusili. Sněte,
přejte si, zkoušejte jít a užívejte
života. Další šance se pravděpodobně podruhé nenaskytne. Takže dnes, zítra, teď,
pořád. Hodně zdraví, radosti,
pokoje a tolerance.
Jana Pilná

Závěrečný účet roku 2018
Obec Košetice v loňském roce hospodařila s poměrně vysokým rozpočtem. Příjmy se nám navýšily až na 34 208 740 Kč. Výdaje pak
byly 33 247 604 Kč. V minulém roce se nám podařilo získat mnoho dotací. Největší z nich bylo proplacení části nákladů na přístavbu
nové mateřské školy, kterou jsme vloni v září slavnostně otevřeli. Stavební práce na přístavbě probíhaly od podzimu roku 2017 do
června roku 2018.
Blanka Veletová

Plnění k 31. 12. 2018

Dotace 2018

Třída 1 – daňové příjmy

12.751.325,00 Kč

37,28 %

4111

Volby prezidenta ČR

19.974,00 Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1.499.513,73 Kč

4,38 %

4111

Volby do zastupitelstev obcí

21.753,00 Kč

Třída 3 – kapitálové příjmy

220.240,00 Kč

0,64 %

4112

Výkon státní správy

287.700,00 Kč

Třída 4 – přijaté transfery

19.737.660,73 Kč

57,70 %

4116

Hasiči činnost SDH

52.706,00 Kč

Příjmy celkem:

34.208.740,01 Kč

100.00 %

4116

Rozšíření MŠ

792.848,70 Kč

Třída 5 – běžné výdaje

11.854.525,10 Kč

35,66 %

4116

Šablony MŠMT

342.468,80 Kč

Třída 6 – kapitálové výdaje

21.393.079,76 Kč

64,34 %

4122

Oprava silnice UZ 90

127.000,00 Kč

Výdaje celkem:

33.247.604,86 Kč

100,00 %

4122

Hasiči akceschopnost

30.000,00 Kč

Změna stavu krát.prostř

651.995,90 Kč

4122

Spec. vzděl. potřeby ZŠ

74.172,00 Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky

15.631.699,06 Kč

4122

Rekonstrukce ŠJ ZŠ

117.324,00 Kč

Splátka úvěrů

- 17.244.830,11 Kč

4216

Přístavba MŠ

16.249.077,23 Kč

Třída 8 – financování

- 961.135,15 Kč

4216

DA hasiči

450.000,00 Kč

4222

Elektrocentrála hasiči

35.000,00 Kč

Rozpočet na rok 2019
Letošní rok bude také hektický. Čekají nás volby do Evropského
parlamentu, které se budou konat 24. a 25. 5. 2019 v restauraci
Kozlův dvůr. V pátek 24. 5. Od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěvu volební komise u vás
doma si můžete zajistit do pátku 24. 5. na tel. čísle 565 498 117
a v době voleb na tel. čísle 774 066 304.

Plánujeme mnoho investičních prací – mimo jiné:

„staré“ mateřské školy. Byty bychom chtěli postavit v roce 2020
»» Pořídíme nový způsob vytápění v ZŠ a MŠ Košetice tepelnými
čerpadly.
Na tyto aktivity nám nebude stačit náš rozpočet a zřejmě budeme
muset sáhnout do přebytků z minulých let.
Blanka Veletová

»» Připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu přes soukromé pozemky pana Janouška
a pana Bloudka, kterou bychom rádi v letošním roce i realizovali. Jedná se o finančně náročnou akci, která nás bude stát
minimálně 3 mil. Kč.
»» Dále z přípravných prací budeme zadávat projektovou dokumentaci na výstavbu rybníka pod školou směrem na Arneštovice. V současné době dokončujeme směnu pozemků nutných
k výstavbě.
»» Chtěli bychom dokončit chodníky v ulici Malá strana.
»» Velkou investiční akcí bude rekonstrukce prostoru před Jednotou. Zde máme hotovou projektovou dokumentaci, stavební povolení a požádali jsme o dotaci. Prostor před Jednotou
bude upraven na průjezdnou komunikaci, dlážděná parkovací
stání a vznikne zde i odpočinkový prostor pro chodce. Projekt
bychom chtěli realizovat následně po rekonstrukci Jednoty,
která právě začíná probíhat. V měsíci květnu bude Jednota
zcela uzavřena z důvodu oprav. V červnu se tak můžeme těšit
na „novou“ Jednotu.
»» Budeme pokračovat s investováním do nových stavebních
parcel v lokalitě Nad Kachlířkou.
»» Zadáme projektovou dokumentaci na bytový dům na místě
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V letošním roce máme naplánovány
tyto příjmy a výdaje
Schválený rozpočet příjmů na rok 2019
Paragraf Položka Název

Rozpočet roku 2018

Skutečnost 2018

Rozpočet roku 2019

Daňové příjmy

v tis.

v tis.

v tis.

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

2 200,00

2 819,51

2 800,00

1112

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

65

65,23

65

1113

Daň z příjmu fyz. osob – kap. Výnosy

210

258

210

1121

Daň z příjmu právnických osob

2 300,00

2 370,55

2 300,00

1122

Daň z příjmu práv. osob – obec

60

204,44

60

1211

Daň z přidané hodnoty

4 700,00

5 823,23

5 000,00

1334

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

2,6

2,57

2,6

1340

Popl.za odstr.kom. odpadu

377,7

376,13

452

1341

Poplatky ze psů

20,2

20,3

21

1343

Poplatky za užívání veřejného prostranství

1,5

1,1

1,5

1361

Správní a soudní poplatky

20

20,94

20

1381

Daň z hazardních her

40

68,04

40

1382

Zrušený odvod z haz. her apod.

0

0,04

0

1511

Daň z nemovitostí

800

721,25

750

2449

Ost. Splátky půjč. od veř. rozpočtů

0

582,65

0

4111

Neinv. dotace ze SR – volby

20

41,73

0

4112

Neinvestič. dotace ze SR

287,7

287,7

298,9

4116

Ostat. neinv. dotace ze SR – VPP+ SDH

0

1 188,02

0

4122

Neinv. př. dot. od krajů – JPO II, škola, silnice

0

348,5

0

4216

Ostatní transfery ze SR

0

16 699,08

0

4222

Inv. Příspěvky od krajů – elektrocentr.

0

35

0

4122

FV – odpady

4222

dopr. Automobil

76

Bezpečná silnice, bezpečně po přechodech
Celkem

482,29
11 104,70

31 933,99

12 579,29

Nedaňové příjmy
1012

2131

Pronájem polí

26,6

26,59

26,6

1032

2111

Těžba – les

24

40,95

0

2212

2111

Silnice

0

10

0

2310

2111

Voda

35

41

35

2321

2321

Neinvestiční dar – ČOV

0

0

7,27

2321

3121

Investnční dar – nádrž ČOV

0

0

139

3113

2322

Zálež. ZŚ a MŠ – pojist.

0

13,17

0

3314

2111

Místní knihovny

1,5

1,31

1,5

3319

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

0

31,81

6,3

3319

2112

Prodej knih, mincí DVD

1

11,95

4

3319

2132

Příjmy z pronájmu nemov.

48

113,75

48

3319

2321

Dary

0

20

0

3319

2324

přepl. Elektřina restaurace

1,6

1,59

1

3419

2111

Ost. tělových. činnost

30

19,91

30

3419

2324

přepl. Elektřina hřiště

6,5

6,46

6,5

3429

2111

Zájmová činnost a rekreace (ČSŽ)

1

1,09

1

3429

2324

Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady – přeplatek el. ener.

0

0,12

0

3519

2111

elektřina – Zdravotní středisko

18

27,73

18

3612

2111

5,3

4,85

5,3

Bytové hopodářství
Příjmy z poskytování služeb – el. Energie

3

3612

2132

Příjmy z pronájmu

167,1

167,12

167,1

3612

2324

Přeplatek el. spol. prostory

0

0,15

0

3631

2324

Přeplatek elektřiny veř. osvětlení

0

0,8

0

Pohřebnictví
3632

2111

Příjmy z poskytování služeb nájem poz.

20,6

22,44

8,8

3639

2111

Internet

100

90,08

90

3639

2119

Věcné břemeno

0

1,56

0

3639

2131

Pronájem pozemků

10

10

10

3639

2132

Pronájem nebyt. Prostor (strak, jaroš. Lang)

20

24

31,2

3639

2324

Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady – přeplatek el. ener.

6,8

6,82

6,8

3639

3111

Příjem z prodeje pozemků

0

220,24

26,7

3722

2112

Prodej popelnic

5

7,75

5

3725

2111

Ekokom, Asekol

100

119,96

100

5512

2111

Pož. ochrana – příjmy z poskyt. služeb

10

10,48

10

5512

2321

Neinvestiční dar – hasiči

55

55

0

5512

2324

Přepl. El. en. – hasičárna

9,6

9,59

9,6

5512

3113

Prodej auta – hasiči

0

0

8

6171

2111

Činnost místní správy

15

12,81

12

6171

2112

Příjmy z prodeje zboží

0,5

0,2

0,5

6310

2141

Příjmy z úroků

2

5,83

2

630

4134

Převody z rozpočtových účtů

0

1 137,64

0

Celkem

720,1

2 274,74

817,17

Úhrn příjmů

11 824,80

34 208,73

13 396,46

Úvěr ZTV +ZŠ

-280,9

-17 244,83

-511,82

Příjmy celkem

11 543,90

16 963,90

12 884,64

Paragraf Položka Název

Rozpočet 2018

Skutečnost 2018

Rozpočet 2019

1032

Lesní hospodářství

100

0

118

Úhrn skupiny 1

100

0

118

2212

Silnice

550

595,38

3 184,64

2219

Ostatní záležitosti poz. kom.

1 345,00

1 992,90

1 593,50

Budovy, haly stavby

0

243,91

2221

Dopravní obslužnost

5

7,08

0

2310

Vodné, stočné, opravy pitná voda

10

48,11

0

2321

Odváď. A čišť odp. vod

11

171,25

224,2

Úhrn skupiny 2

1 921,00

3 058,62

5 002,34

3113

Právní subjekt – ZŠ

2 277,80

19 112,32

1 865,20

3314

Místní knihovna

122,8

90,35

105

3319

Ostatní záležitosti kultury

170

364,39

172,3

3330

Církve

0

3,63

15

3341

Rozhlas

13

4,47

13

3399

Dárkové bal., SPOZ

62

99,41

65

3412

Střelnice

3419

Tělovýchova

590

440,3

530

3429

Zájmové spolky

19,5

13,4

16,5

3519

Zdravotnické zařízení

41

30,11

26

3612

Bytové hospodářství

81

106,75

556

3631

Veřejné osvětlení

2 123,00

2 636,02

238,5

3632

Pohřebnictví

58

52,86

87,5

3639

Komunální služby

267,4

376,44

286,4

3722

Sběr a svoz kom. odpadu, skládka

451,4

1 313,42

612,9

3725

Ekokom

100

119,96

100

3745

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

440

476,1

478,5

Úhrn skupiny 3

6 816,90

25 239,95

5 167,80

Požární ochrana

400,6

1 287,62

222,1

půjčka
8124

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019
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6112

Úhrn skupiny 5

400,6

1 287,62

222,1

Zastupitelské orgány

735

747,46

860

Volby – komunální

0

21,75

0

6115

Volby – prezident

20

19,97

0

6171

Všeobecná veř. správa a služby

1 416,40

1 471,37

1 392,40

6310

Bankovní poplatky, úroky

22

7,54

10

6320

Pojistné

52

51,24

52

6330
6399

5345

Převod z min. let

1 137,64

Platby daní a poplatků

60

204,44

60

Úhrn skupiny 6

2 305,40

3 661,41

2 374,40

Úhrn výdajů

11 543,90

33 247,60

12 884,64

Více je uvedeno na webových stránkách obce Košetice: http://www.kosetice.cz/uredni‑deska/2/p1=65
Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat v zasedací místnosti OÚ Košetice dne 18. 4. 2019 od
19,00 hodin.
Blanka Veletová

Odpady aneb kam s nimi
Je to každoroční boj. Obec Košetice
se každý rok snaží vyjít ještě o něco víc
vstříc svým občanům. V letošním roce je
to bezplatným zapůjčením kompostérů
na bioodpad, které budou mít občané
na svých zahradách. Obecní úřad přijímá objednávky na zapůjčení kompostérů.
V letošním roce jich budeme mít 50 kusů.
Kompostéry budou vydávány občanům
ve středu 24. 4. od 15,00–17,00 hodin na
OÚ Košetice. K tomu budou samozřejmě
stále fungovat i velkoobjemové kontejnery
na již známých místech určené na bioodpad. Zdůrazňujeme – pouze na bioodpad.
Plasty, elektrošrot a podobně patří jinam.
Do těchto kontejnerů v současné době již
nepatří ani větve. Buďme všichni zodpovědní a třiďme důsledně odpad. V letoším
roce došlo k navýšení poplatku za odvoz
komunálního odpadu a to z důvodu zvýšení poplatku ze strany Sompa (důvodem
je zvýšení poplatku za ukládání odpadu
na skládkách – odvádí se státu, a zvýšené mzdové náklady). Problém je ovšem
ten, že v dalších letech dojde k razantnímu zvýšení tohoto poplatku za ukládání
odpadu, který se odvádí státu a nakonec
bude skládkování na skládkách (např. jako
je skládka v Hrádku u Pacova) zcela zakázáno. Pro občany to bude znamenat
vyšší poplatek za odvoz odpadu (mluví
se i o 3000 Kč/občana). Tomu bychom
chtěli zabránit a na příští rok se připravuje
kampaň na lepší třídění odpadu na jednotlivé složky. K tomu by měly být bezplatně
zapůjčeny ke každému rodinnému domu
další popelnice na tříděné složky odpadu – plast, papír, sklo a bioodpad, které by
Sompo odváželo. Žádám Vás o zodpovědnost. Již nyní máme dostatečnou kapacitu
kontejnerů na tříděný odpad. Chovejte se
ekologicky a kulturně. Odpady odkládejte do kontejnerů, ne okolo, kde to musí
někdo uklízet.

Od 12. do 19. 4. bude za Jednotou připraven kontejner na velkoobjemový odpad.
Ukládat se do něj může vše mimo pneumatiky, sklo, plast, papír, bioodpad
a nebezpečný odpad (nádoby od barev,
nafty, chemie apod.), vše co nemůžete zlikvidovat jiným způsobem právě proto, že
je velké.
Odpad ze hřbitova je samostatná kapitola. U hřbitovní zdi máme nově obecní kontejner, který je určen na hřbitovní
odpad. Nedávají se do něj pařezy, větve,
komunální odpad, plasty, polystyreny ani
bioodpad apod. Kontejner je určen jen

na hřbitovní odpad – svíčky, věnce apod.
Tento odpad je bezplatně odvážen a likvidován. Žádáme proto všechny, aby hřbitovní odpad odnášeli do tohoto kontejneru
a neházeli jej přes zeď na pole. Vždyť nikomu by se nelíbilo, kdyby mu soused přes
plot házel odpadky do zahrádky. Chovejme se slušně. Nestojí nás to nic jen dva
kroky navíc. Zároveň žádáme občany, aby
nevodili své psy na hřbitov. Váš miláček
na Vás jistě počká přivázán před hřbitovní branou.
Blanka Veletová
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Parkování na chodnících
V poslední době se nám rozšířil nešvar parkování na chodnících. Zákonem jsou daná místa,
kde se smí parkovat. Umísťování automobilů na svých pozemcích řeší i Územně plánovací
dokumentace obce Košetice. Všichni by tedy měli především parkovat ve svých garážích,
na svých pozemcích. Zákon o silničním provozu to upravuje v § 53. Chodník může užívat
pouze chodec.
Blanka Veletová

„Bezkontaktní
ženy“
Tak se nazývala divadelní komedie želivského divadelního ochotnického spolku.
Jednalo se o lechtivou komedii z agrárního prostředí. Kdo přišel, ten se dobře
bavil. Představení proběhlo v sobotu 23. 3.
a tady je jeden snímek z opravdu povedeného divadelního kousku.

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva Obce
Košetice ze dne 13. 12. 2018
ZO SCHVÁLILO:

»» Návrh provozovatelské smlouvy s firmou
Vodak na provozování vodovodů
a kanalizací v obci Košetice na rok 2019
za cenu 773 174 Kč bez DPH
»» Cenu pro rok 2019 – vodného ve výši
34 Kč/m3 a stočného ve výši 26 Kč /m3
»» Výpověď smlouvy s firmou Vodak
k 31. 12. 2018 s výpovědní lhůtou 1 rok
»» Rozpočtové provizorium pro rok 2019.
Obec Košetice bude do schválení rozpočtu financovat své výdaje dle
rozpočtového provizoria stanoveného
ve výši max. 1/12 příjmů roku 2018 na
každý měsíc roku 2019
»» Bezúplatné zřízení věcného břemene ve
prospěch obce Košetice, kdy Kraj Vysočina je povinný z věcného břemene užívání části pozemku par. č. 2202/1 a části
dle GP. Č. 561-3/2016 nově odděleného pozemku par.č. 2238/3 v k.ú. Košetice spočívající v právu vstupu a vjezdu na
tyto pozemky za účelem zřízení, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce
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kanalizace v rozsahu GP. Č. 561-3/2016
»» Darovací smlouvu pro ČSCH Košetice.
Chovatelé obdrží darem 4000 Kč
»» Dodání dopravního automobilu pro
výjezdovou jednotku JSDH Košetice. Na
dopravní automobil bude čerpána dle
smluv dotace od MV ČR ve výši 450 tis.
Kč a dotace od Kraje Vysočina ve výši
300 tis. Kč. Automobil stál 966 790 Kč
včetně úprav pro potřeby výjezdové
jednotky. Slavnostní posvěcení automobilu a předání výjezdové jednotce se
uskutečnilo16. 12. 2018
»» Smlouvu s firmou G‑projekt na administraci projektu Nástavba a přístavba
MŠ Košetice v rámci jeho udržitelnosti.
(tj. 5 let) za celkovou částku 109 tis. Kč
»» Odprodej části parcely před Jednotou
a části parcely za Jednotou. ZO souhlasí s odprodejem pozemku za Jednotou v maximální šíři 3–4 m (od Jednoty
směrem ke kontejnerovému stání). Zároveň souhlasí s odprodejem pozemku
směrem dopředu k parkovišti, po levé
straně při pohledu z parkoviště v šíři 1 m

a po pravé straně v šíři 1,5 m
»» Nákup mobilní dvojgaráže pro potřeby
JSDH
»» Nákup „kerblíku“ za traktor
»» Smlouvu o výpůjčce se ZŠ a MŠ na
výpůjčku majetku získaného při nástavbě MŠ

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

»» Darovací smlouvu ve které obec Košetice daruje Kraji Vysočina bezúplatně
parcely oddělené geometrickým plánkem č. 561-3/2016., která byla schválena
ZO č. j. 37/15/2018. Jedná se o pozemky p. č. 2238/27, 2238/17, 2238/23
a 2238/24 v celkové výměře 24 m2
»» Darovací smlouvu, ve které Kraj Vysočina daruje obci Košetice parcely oddělené geometrickým plánkem
č. 561-3/2016, která byla schválena ZO
č. j. 37/15/2018. Jedná se o pozemky p. č. 2238/15, 2238/16, 2238/21,
2238/22, 2238/25,2238/26,2238/18
a 2238/28 v celkové výměře 777 m2.
»» Rozpočtové opatření č. 9
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Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva
Obce Košetice ze dne 31. 1. 2019
ZO SCHVÁLILO:

»» Inventury za rok 2018
»» Darovací smlouvu pro Ladu Lukavec ve výši 5000 Kč a Ladu
Pacov ve výši 5000 Kč
»» Darovací smlouvu pro lékárnu U Slovanské lípy – pracoviště
Košetice ve výši 5000 Kč
»» Výběr zaměstnance obce na pozici technického pracovníka
pana J. Z.
»» Plánované investiční akce – zejména:
1. rekonstrukci prostoru před Jednotou
2. opravu hlavního kanalizačního řadu na pozemcích pana
Janouška a pana Bloudka
3. oprava chodníků okolo lihovaru a parčíku
4. výměna kotle v ZŠ
5. projektová dokumentace – plánovaný rybník
6. dokončení projektů z roku 2018 – Nakládání s odpady v obci
Košetice a Bezpečná silnice
»» Podání žádosti o dotaci na:
1. Sportoviště 2019 – podlahy a strop v kabinách na hřišti
2. Čistá voda 2019 – projektová dokumentace na hlavní kanalizační řád
3. Cyklodoprava a cykloturistika – doplnění vybavení
cyklostezek
4. Hospodaření v lesích – nákup sadebního materiálu
5. Akceschopnost JPO
6. Prevence kriminality
7. Naše škola
8. Informační a komunikační technologie 2019
9. Úpravu prostranství před Jednotou

»» Vstup do DSO SOMPO a smlouvu o nákupu popelnic mezi obcí
Košetice a DSO SOMPO
»» Aktualizované pojištění výjezdové jednotky a hasičských vozidel
»» Nákup nesené hydraulické lopaty a motorové pily
»» Směnu pozemků
Vše v k.ú. Košetice
Soukromý vlastník

Do směny vkládá soukromý vlastník Obec Košetice nabízí
pozemky
směnou tyto pozemky:

Z. D.

1518/32…2656 m2
2335/21…190 m2
1232/27…1081 m2
Celkem…3836 m2

p. č. 1518/43… 3907 m2

L. P.

p. č. 1518/31…2813 m2
p. č. 2335/20…310 m2
p. č. 1232/26…1668 m2
Celkem… 4791 m2

p. č. 1518/44…4809 m2

M. H.

p. č. 1518/9…590 m2
p. č. 2335/14…119 m2
Celkem…709 m2

p. č. 1518/45…707 m2

ZO NESCHVÁLILO:

»» Dar pro Domov blahoslavené Bronislavy Humpolec
»» Odprodej části parcely „za pilou“ panu V. H.
»» Za současných finančního podmínek nákup ZZN

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

»» Finanční vypořádání s Vodakem, množství odebrané vody za
rok 2018
»» Výsledek Tříkrálové sbírky – vybraná částka 14 672 Kč v obci
Košetice.
»» Rozpočtové opatření č. 10

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva
Obce Košetice ze dne 14. 3. 2019
ZO SCHVÁLILO:

»» Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2018
»» Rozpočet roku 2019, závazky a výhledy na roky 2019–2023
»» Předloženou projektovou dokumentaci na prostor před
Jednotou
»» Výměnu kotle v ZŠ Košetice za tepelná čerpadla – vrty
»» Příspěvek na rekonstrukci schodů v kostele
»» Příspěvek na oslavu Onšovanky
»» Trasu nového vedení VN Eon
»» Odprodej stavební parcely v lokalitě Nad Kachlířkou panu J. J.
»» Odprodej předzahrádky parcely panu M. S.

»» Podmínky odprodeje předzahrádky a pozemků pod garáží
a skladem panu J. J.
»» Odprodej předzahrádky paní J. V.
»» Odprodej parcely panu V. Č.
»» Zrušení předkupního práva na stavební parcelu manželům R.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

»» Přiznanou dotaci na nákup traktoru a mulčovacího zařízení
Blanka Veletová

7

ZO ČSCH Košetice
1899–2019
Chovatelé v Košeticích slaví v roce 2019
od vzniku prvního chovatelského spolku v Košeticích 120 let. První chovatelský
spolek v Košeticích nesl název Hospodářsko čtenářský spolek. Úkolem tohoto spolku bylo rozšiřovat znalosti týkající
se chovu drobných zvířat. Drobné zvířectvo: tedy králíci, holubi a drůbež, bylo
chováno v každém domě v Košeticích.
Holubi plemene Český stavák byli téměř
v každém stavení, a proto košetičtí chovatelé patřili k regionální špičce. Jeden
z nejlepších místních chovatelů byl pan
Šidlík, který choval plemeno Český stavák
červený sedlatý. U košetických chovatelů se vystřídalo spousta občanů z Košetic
a okolí. Osobně si myslím, že v Košeticích

8

v každé rodině najdeme alespoň jednoho bývalého člena svazu chovatelů. Dokazují to soupisové archy členů organizace.
Škoda jen že ve spoustě rodin chov čistokrevných zvířat byl nahrazen zvířaty, která
jsou určena pouze pro produkci masa
a dalších produktů, nebo se chov zrušil
zcela. Chovatelství k regionu neodmyslitelně patří, proto se Základní organizace českého svazu chovatelů v Košeticích
snaží přivádět k chovatelství nové chovatele. Noví chovatelé, kteří se věnují chovu
drobných zvířat, v naší organizaci stále
přibývají. V roce 2019 se členská základna rozrostla o 4 nové členy. Celkový stav
členské základny je tedy 27 členů, více
členů na okrese Pelhřimov mají pouze

organizace v Pacově a Humpolci.
Chovatelství má v mikroregionu Košeticko
rozhodně své místo, i když někteří občané
Košetic považují tuto činnost za naprosto nevhodnou do 21. století. Mikroregion Košeticko nemá mnoho regionálních
akcí, tradic a spolků. Pokud by chovatelé
v Košeticích ukončili svou činnost, přišel by
region o další spolek, který k němu neodmyslitelně patří.
Za ZO ČSCH Čermák Tomáš
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Stavba kabin a klubového zázemí
v areálu fotbalového hřiště
»» Jak jistě většina obyvatel Košetic zaznamenala, v areálu fotbalového hřiště během loňského roku začala růst
přístavba kabin. Stávající dvě kabiny
byly pro potřeby našeho klubu a naše
čtyři týmy zcela nedostačující. Tím spíše,
když musela být z důvodu zcela nevyhovujícího stavu a hrozícího zřícení stržena
bývalá klubovna, v posledních letech
využívaná jako zázemí pro rozhodčí. Ti
se tak přesunuli do mobilní buňky a naše
týmy se dělily o jedinou kabinu, když
druhá z kabin byla vyhrazena pro naše
soupeře. Rovněž situace s toaletami byla
doslova tristní.
»» Začátkem jara loňského roku se proto
konečně rozeběhla přístavba stávajících
kabin, v rámci které dojde ke zbudování
jedné nové kabiny s vlastními sprchami,
šatny pro rozhodčí (s vlastním sprchovým koutem), která bude současně

sloužit jako kancelář, skladu pomůcek,
nových pánských i dámských toalet,
kiosku a klubovny.
»» Stavbu realizujeme svépomocí, přičemž
v průběhu roku 2018 (do 31. 12. 2018)
jsme odpracovali cca 2100 brigádnických hodin. Kromě hráčů a funkcionářů se na výstavbě ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu podílejí
významnou měrou rovněž naši fanoušci a rodiče hráčů přípravky. Všem, kdo
k tomuto dílu dosud přispěli jakýmkoli způsobem, proto patří obrovský dík.
Zmínit je pak potřeba zejména dva hlavní „stavbyvedoucí“ – Vladimíra Šimůnka a Jaroslava Zajíčka, kteří se účastní
každé brigády a odpracovali suverénně
nejvíce hodin.
»» Opomenout nelze ani zapojení Obce
Košetice, která hradí stavební materiál

a cenu speciálních prací, které bychom
nebyli schopni svépomocí provést. Jelikož při výstavbě byly použity například
okna, dveře a krov z přestavby mateřské školy a školních šaten, povedlo se
rovněž tímto způsobem ušetřit významné prostředky z obecního rozpočtu.
Konečně je nutno připomenout, že vlastníkem stavby (stejně jako celého areálu sportoviště) je právě Obec Košetice,
nikoli Sokol Košetice.
»» Před začátkem jarních utkání se nám
povedlo dokončit novou kabinu, sklad
pomůcek, šatnu pro rozhodčí a kiosek.
Těsně před dokončením je pak sociální zázemí.
»» Několik fotografií z průběhu výstavby si můžete prohlédnout i v tomto
zpravodaji.
Tomáš Vejsada
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Mládež Sokola Košetice
Jak již bylo uvedeno v předchozích zpravodajích, v našem klubu působí tým dorostu,
tým starší přípravky a tým mladší přípravky. Tréninky mládežnických týmů se konají zpravidla jedenkrát týdně, o víkendech pak přicházejí na řadu mistrovská utkání. Zejména
v přípravce jsou kluci i holky ve věku od 5 do 10 let vítáni. V případě zájmu kontaktujte
Tomáše Kadlece, tel: 776 334 969.
Tomáš Vejsada
Aktuální informace o činnosti Sokola Košetice naleznete na internetových stránkách
https://www.sokolkosetice.cz nebo na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/sokolkosetice

Sokol Košetice zve všechny občany na domácí fotbalová utkání na fotbalové hřiště Košetice:
Datum

Domácí

Hosté

SO 13. 04. 2019

15:30:00

Košetice

Ledeč nad Sázavou

NE 14. 04. 2019

10:00:00

Košetice starší přípravka

Nový Rychnov/Vyskytná

SO 20. 04. 2019

16:00:00

Košetice B

Horní Ves

SO 20. 04. 2019

10:00:00

Košetice dorost

Křivsoudov

NE 21. 04. 2019

10:00:00

Košetice mladší přípravka

Nový Rychnov/Vyskytná

SO 27. 04. 2019

16:00:00

Košetice

Náměšť nad Oslavou

NE 28. 04. 2019

10:00:00

Košetice starší přípravka

FK Pelhřimov C.

SO 04. 05. 2019

16:30:00

Košetice

Velké Meziříčí B
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SO 11. 05. 2019

16:30:00

Košetice B

Budíkov

SO 11. 05. 2019

10:00:00

Košetice dorost

Veselý Žďár

NE 12. 05. 2019

10:00:00

Košetice starší přípravka

Speřice/Humpolec

NE 12. 05. 2019

10:00:00

Košetice mladší přípravka

Nový Rychnov/Vyskytná

SO 18. 05. 2019

16:30:00

Košetice

Sapeli Polná

SO 25. 05. 2019

16:30:00

Košetice B

Nový Rychnov B

NE 26. 05. 2019

10:00:00

Košetice dorost

Dolní Město

NE 26. 05. 2019

10:00:00

Košetice starší přípravka

Červená Řečice

SO 01. 06. 2019

16:30:00

Košetice

Speřice

SO 08. 06. 2019

16:30:00

Košetice B

Počátky

NE 09. 06. 2019

10:00:00

Košetice dorost

Keřkov

SO 15. 06. 2019

16:30:00

Košetice

Chotěboř

Mariášový turnaj v Košeticích
Memoriál Františka Kučírka
16. 3. 2019

Dne 16. 3. 2019 se konal v naší obci mariášový turnaj. V salonku místní restaurace
Kozlův Dvůr se sešlo celkem 39 hráčů,
z toho jedna žena. Z našeho okolí se jednalo o hráče ze Senožat, Vyklantic, Arneštovic, Hořepníka, Pelhřimova, Častrova,
Černovic, Božejova a Nové Cerekve.
Z těch vzdálenějších míst nás navštívili
hráči například z Tábora, Veselí nad Lužnicí, Písku, Jindřichova Hradce, Moravských
Budějovic, Benešova a dalších. Tito všichni do Košetic přijeli, aby spolu s místními
mariášníky uctili památku našeho souseda,
dlouholetého zaměstnance Obce Košetice, mariášníka, a hlavně kamaráda Františka Kučírka.
Dopolední tři hodinová kola proběhla
v křížovém mariáši a odpolední dvě kola
se hrála v mariáši voleném, vše dle pravidel a propozic Jihočeské mariášové ligy.
Jako první se umístil Josef Mareš z Tábora,

na druhém místě František Musil z Arneštovic a na místě třetím Bohumil Kubeš
z Pelhřimova.
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Všichni účastníci, a to jak hráči, tak pořadatelé, byli s turnajem velmi spokojeni.
Kladně hodnotili zejména výbornou kuchyni naší restaurace, uspořádání a celkový hladký průběh turnaje a v neposlední
řadě množství a kvalitu cen za umístění

v turnaji. Velké poděkování tedy patří partnerům akce, kterými byli: Obec Košetice,
Agropodnik Košetice, a. s., Autocentrum
BUPI, s. r. o.- KIA, INEX DK spol., s. r. o.,
Josef Šedivý Košetice, restaurace Kozlův
dvůr Košetice, Řeznictví Vejsada Pelhřimov

a Senagro Senožaty, a. s., bez kterých by
turnaj nebylo možné v takové kvalitě
rozhodně uspořádat.
Zdeněk Sovka

První projekty z území MAS Via rustica z.s.
schváleny k podpoře
Na konci února Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) schválil celkem pět žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), operace 19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje, které žadatelé předložili do 1. výzvy MAS Via rustica z.s. Přehled schválených projektů
uvádí následující tabulka, u čtyř dalších žádostí dosud probíhá
kontrola SZIF.
Název subjektu

Projekt

Dotace (Kč)

Městys Božejov

Lesní cesta Novotnice – rekonstrukce

1 585 258

---

Rozšíření rozsahu a kvality služeb Penzionu
Fořtovna

1 111 050

Pila Olešná, s. r. o.

Modernizace podniku – Pila Olešná, s. r. o.

675 000

---

Servis a údržba motorových vozidel a přípojných
720 891
vozidel

---

Pořízení štípačky na dřevo

Dotace celkem

215 000
4 307 199

Vzhledem k ustanovení GDPR nejsou uvedena jména a příjmení
fyzických osob.
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MAS pro přípravu příštích výzev PRV v současné době mapuje
projektové záměry v území, plánujete‑li proto realizovat projekty
v oblasti drobného podnikání, diverzifikace do nezemědělských
činností, investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů či budování lesních cest, co nejdříve nás prosím
kontaktujte. Zajímají nás i další projektové záměry související
s naším regionem (oblast zemědělství, rozvoj obcí apod.).
Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova MAS Via rustica z.s. plánuje v 1. polovině letošního roku. Bližší informace budou uvedeny na internetových stránkách www.viarustica.cz, kde jsou k dispozici i další kontakty.
Lucie Hlavinková
Via rustica z.s.
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Co nového ve škole?
Sezona soutěží právě vrcholí, žijeme
proto v očekávání, jaká asi bude. Jasno už
máme v Dějepisné olympiádě, kde jsme
obsadili v okresním kole 3. místo, a také
v konverzačních soutěžích jsme byli již
tradičně v okresních kolech velmi úspěšní. Německý jazyk – mladší žáci – 2. místo,
starší žáci – 1. místo, které jsme v krajském
kole proměnili ve 3. místo! Anglický jazyk –
mladší žáci – 2. místo, starší žáci – 2. místo!
V minulém roce jsme neuspěli se žádostí o dotaci na novou kotelnu, původní
záměr byla kotelna uhelná, plně automatizovaná. Letos je situace jiná, lze žádat
pouze na neuhelné zdroje vytápění, a tak
se zastupitelé rozhodli pro řešení tepelnými čerpadly pomocí hlubinných vrtů. Věříme, že letos už budeme se žádostí úspěšní.

Snažíme se, aby činnost školy byla pestrá a přitom stále šlo o proces učení a třeba
ještě o užitečnou věc. I proto se každý rok
účastníme akce Čistá Vysočina, při které
pomáháme uklidit alespoň část obce
a komunikací okolo Košetic. Vztah k přírodě by mělo utužit třeba i takové sázení
stromků v lese, kterého se zúčastnili žáci
8. a 9. třídy, naši žáci pomáhají s údržbou
areálu pacovským rybářům a pravidelně
se jezdí dívat na skládku odpadu v Hrádku u Pacova, kde pochopí systém sběru
a třídění odpadu. Podobných akcí se
děje celá řada a my věříme, že to pomáhá
našim dětem stát se lepšími lidmi a občany
našeho regionu. Ve škole už po léta pracuje rybářský kroužek, akvaristický kroužek
a pravidelně spolupracujeme i s Českým

svazem chovatelů. Rádi bychom uvítali
další činnosti z oblasti přírody, třeba včelaře, myslivce a další odborníky, kteří by byli
ochotni v přetechnizované době pomoci
dětem poznat krásu přírody.
Mgr. Jaroslav Skolek

Zápis do 1. třídy
V pátek 5. 4. 2019 základní škola zapisovala nové žáky první třídy pro školní rok 2019/2020.
V den zápisu přišlo 18 dětí, které plnily na stanovištích nejrůznější úkoly. Vše probíhalo zábavnou formou a děti si domů odnesly první
úkoly i dárečky vyrobené budoucími spolužáky.
Mgr. Bohumila Kobrlová
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Z druháků jsou čtenáři
V prvním dubnovém týdnu se do knihovny v Košeticích přišli podívat žáci druhé třídy zdejší základní školy. Tentokrát je nečekalo
povídání o knížkách, ale důležitý krok – stali se čtenáři.
Děti nejprve přivítala paní starostka. Paní knihovnice je seznámila s tím, co to vlastně knihovna je, jak v ní najít tu správnou
knížku a jak si ji půjčit domů. Poté si děti vybraly jednu knížku
a prokázaly své čtenářské dovednosti, za které si všechny vysloužily čtenářské průkazy. Následovala prohlídka knihovny i několik všetečných dotazů. Téměř každý malý čtenář si vybral knihu
a v závěru s ní hrdě odcházel zpět do školy.

Celou akci svojí přítomností a vyprávěním z dětství zpestřila přítomnost klientek z Domova pro seniory v Onšově. Po delší
odmlce to byla velmi příjemná akce, která obnovila spolupráci mezi oběma organizacemi. Následovat bude například čtení
dětem v mateřské škole před spaním či společná tvořivá dílna,
která bude probíhat v prostorách školy na Bílou sobotu společně s tradiční střeleckou soutěží „O velikonočního zajíce“. Všichni
jste srdečně zváni.
Mgr. Bohumila Kobrlová

„ČSŽ JEZINKY KOŠETICE INFORMUJÍ“
První akcí tohoto roku byl, dá se říci již tradiční masopustní průvod
ulicemi Košetic. Řádění masek jsme společně zahájili před prodejnou Jednoty převzetím vlády nad obcí od paní starostky. Po úvodním tanci za podpory přihlížejících diváků vyrazil veselý průvod
do místních ulic. Po cestě masky obveselily nespočet místních
obyvatel a byly za to řádně odměněny. Rej byl zakončen v místní restauraci Kozlův dvůr. Nejen maskám k tanci zahrála skupina
Katr. Děkujeme všem zúčastněným za čas, který věnovali přípravě
svých převleků, a zároveň i těm, kteří jejich snahu ocenili a tuto
akci podpořili.

rocková kapela „Čelem Vzad“. Všichni jste srdečně zváni.
O dalších akcích, jako je např. Loučení s létem, Diskotéka pro
děti, Staročeský jarmark Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu, plakátů a naší FB stránky, kam přidáváme i fotografie.
Děkujeme všem, kteří nás podporují návštěvou našich akcí,
a těšíme se na další setkání.
ČSŽ Jezinky

Letošní dětský karneval byl pořádaný krajem Vysočiny. Jezinky
na této akci zajišťovaly občerstvení.
A co nás ještě čeká? I v tomto roce se Jezinky přihlásily již
potřetí 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. V loňském roce jsme uklidily
7,5 km přilehlých částí silnic. Úlovky, které jsme po cestě našly,
byly opravdu zajímavé a hlavně zarážející.
Další akcí bude májová zábava, která se uskuteční 11. května 2019. Proběhne v sále restaurace Kozlův dvůr a zahraje nám
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Fotografie z karnevalu

Geometrické plánky
Někteří z Vás po výzvě katastrálního úřadu, který v minulém roce provedl revizi katastrálního operátu, potřebují zaměřit své pozemky,
případně stavby. Obec Košetice nabízí zprostředkování služby geodetkou paní Vanclovou. Kdo chce využít její služby, musí zaslat na
OÚ Košetice mapu s vyznačením objektu, který chce zaměřit a své kontaktní údaje a to nejpozději do konce dubna 2019. Zaměření
proběhne v květnu 2019
Blanka Veletová
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Činnost SDH Košetice
prosinec 2018/březen 2019
Dne 8. 12. jsme pomáhali obecnímu úřadu se Setkáním seniorů obce Košetice v sále hasičské
zbrojnice. Naši členové zajišťovali občerstvení a prezentovali
činnost SDH a jednotky SDHo
za rok 2018.
Dne 16. 12. jsme uspořádali
společně s JSDHo Košetice slavnostní předání a žehnání nového
hasičského vozidla – Dopravní
automobil FIAT DUCATO. Po
slavnostním předání a požehnání P. Robertem Dobranským jsme pro přítomné připravili malé
pohoštění. V rámci této akce a celorepublikové oslavy 100. výročí od založení ČSR jsme našim členům předali pamětní medaile,
které vytvořilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Dne 5. 1. 2019 proběhla výroční valná hromada SDH, na které
sešla podobná účast jako v letech minulých (30–40 členů). Náš
sbor má aktuálně 117 členů. Chtěl bych Vám tímto připomenout,
že účast na výroční valné hromadě je jednou z povinností člena
SDH. Další povinností je řádně platit členské příspěvky a aktivně
se účastnit akcí pořádaných SDH.
Dne 9. 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.
Dne 18. 3. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení krajského
kola soutěže Zlatý erb. Vyhlášení proběhlo na krajském úřadu
za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
V kategorii nejlepší webové stránky SDH jsme obsadili překrásné 3. místo.
Dne 22. 3. jsme uspořádali společně s Okresní odbornou radou
Prevence při OSH Pelhřimov a okrskem č. 11 – Košetice v hasičské
zbrojnici Košetice seminář preventistů SH ČMS.
Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které nás čekají:
Dne 30. 4. uspořádáme spolu se Sokolem Košetice lampionový
průvod v rámci PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které letos zaštiťuje Obec
Košetice. Lampionový průvod půjde od hasičské zbrojnice kolem
bytovek k fotbalovému hřišti. Sraz průvodu ve 20:00.
Dne 25. 5. proběhne okrsková soutěž okrsku č. 11 – Košetice
v Chyšné.
Dne 26. 10. proběhne členská schůze SDH Košetice – příprava
voleb vedení SDH.
Všechny aktuality, informace a fotky najdete na našem webu:
www.sdhkosetice.estranky.cz, nebo na facebooku: SDH- Košetice
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

Lze to provést dvěma způsoby:
1. přes internet: https://paleni.izscr.cz – zde vyplníte formulář
a potvrdíte,
2. telefonicky na KOPIS HZS – 950 270 200.
Výjezdová činnost v roce 2019
2. 1. / 12:07:48 – Technická pomoc (odstranění stromu Kramolín)
19. 1. / 10:45:08 – Technická pomoc (Košetice u zámku vytékala
voda z kanalizace, ucpaná kanalizace)
3. 2. / 17:25:24 – Technická pomoc (spadlý strom na komunikaci
směr Chýstovice)
3. 2. / 19:54:57 – Požár – Košetice (požár sazí v komíně)
10. 3. / 22:54:11 – Technická pomoc (strom u Martinic)
11. 3. / 6:18:56 – 
T echnická pomoc (strom na komunikaci
Košetice–Buřenice)
4. 4. / 11:20:33 – Požár lesa Senožaty směr Závodí
4. 4. / 11:45:06 – Požár lesa Senožaty směr Závodí (návrat na
základnu 14:31)
4. 4. / 15:21:24 – Požár lesa, hrabanky Senožaty–Býkovec
4. 4. / 15:49:45 – Požár lesa Senožaty–Býkovec (návrat na základnu 18:48)
K dnešnímu dni máme tedy celkem 10 výjezdů.
Dne 26. 1. proběhlo školení jednotky SDHo Košetice, kde byla
přítomna starostka obce Ing. Veletová a místostarosta obce
p. Šedivý. Na začátku byl předán starostou SDH p. Smetanou
paní starostce Ing. Veletové věcný dar – nové vybavení pro JSDHo
Košetice od SDH Košetice. Sbor už podruhé uspěl s žádostí
u Nadace AGROFERT a v roce 2018 získal 50 889 Kč na nákup
vybavení – nový přetlakový dýchací přístroj DRÄGER, nůžkový
stan 6x a záchranářské nůžky. Celková hodnota tohoto vybavení je 52 000 Kč a zbylých 1111 Kč doplatí SDH ze svých peněz.
V prvním případě to bylo v r. 2017. SDH obdržel 40 000 Kč
a nakoupil nový přetlakový dýchací přístroj DRÄGER a náhradní
tlakovou láhev. Zde SDH doplácel 5000 Kč.
Chtěl bych poděkovat všem členům JSDHo za jejich práci.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS.

prosinec 2018 – březen 2019
V roce 2018 naše jednotka SDHo zasahovala celkem u 45 událostí – 36x technické pomoci (nejvíce spadlé stromy, likvidace nebezpečného hmyzu a dovoz vody), 7x požár, 1x únik nebezpečné
látky a 1x planý poplach. Posledním výjezdem roku 2018 byl
nahlášený požár lesa směr Arneštovice dne 31. 12. v 10:17, který
jak se ukázalo, bylo naštěstí jen nenahlášené pálení.
Apelujeme na všechny občany, hlaste prosím pálení na Krajské
operační středisko HZS Kraje Vysočina.
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Kulturní komise Městyse Lukavec zve všechny na koncert
populární skupiny VESELÁ TROJKA, známé ze Šlágr TV.
PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN 1. 4. 2019
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VELIKONOČNÍ SOBOTA
Program:

těl

Soutěž ve sportovní střelbě
vič
na „O velikonočního zajíce”

oc

900 soutěž pro děti 6 - 15 let
00
13 soutěž dospělí
startovné: cena vztahující se k Velikonocům

Velikonoční dílna - Pletení a tvoření
dílna bude probíhat mezi 9h - 12h

a můžete se těšit
na pletení pomlázek, malování kraslic

a mnoho dalších aktivit
výstava po celý den

a
n
el

jíd

vyhodnocení a ukončení v 17h
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