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O kalendářích…
Mám moc ráda staré kalendáře. Takové,
jaké vycházely již za první republiky, doma
jsme je měli, byly z dvacátých let dvacáté‑
ho století a byly to poměrně silné knihy.
Našli byste tam opravdu velké množství
nejrůznějších informací pro každý den,
týden, měsíc. Jména svatých i všech‑
na ostatní jména, svátky církevní i civilní,
novoluní i úplňky, všechny trhy a jarmarky,
předpovědi počasí, termíny výsevů, výsad‑
by i sklizně jednotlivých plodin, pranostiky
a přísloví a v neposlední řadě také krás‑
né, dojemné, často sladkobolné příběhy

z venkova i z města, příběhy služtiček
a selských podomků, no zkrátka fantastic‑
ké čtení. Na konci kalendáře bývaly vždy
volné stránky, kam si hospodáři psali vše
potřebné o počasí, o úrodě, o obchodech,
narozených telatech, kuřatech i housatech
a také to, kdy přišly kroupy a jak dlouho
nepršelo a naopak, kdy bylo příliš mokro,
zkrátka, to opravdu nejdůležitější pro život
zemědělce a jeho rodiny. Našli byste tam
i záznamy o rodině, sousedech a příbuz‑
ných a kalendáře se tak často stávaly jakou‑
si stručnou náhradou místní kroniky. Moc

se mi také líbily obrázky, kterými kalendáře
oplývaly. A nebyly to nějaké hloupé odby‑
té malůvky, našli byste ilustrace Alšovy,
Švabinského, Mánesa. U každého měsíce
na začátku byla nahoře na počátku strán‑
ky ornamentální výzdoba s prvky vhodný‑
mi k danému měsíci či ročnímu období.
Nejsem si jistá, ale myslím, že zemědělské
kalendáře vycházejí ještě i dnes, ale už
zdaleka nemají takové kouzlo. Kalendáře
mě přitahují i z jiného důvodu, záleží totiž
na tom, jaký obsah mají a kdo je vydává.
pokračování na další straně

Jinou náplň nají kalendáře církevní /
katolické, protestantské, pravoslavné…/
to byste se divili, jak jsou jednotlivé dny
různě obsazeny jmény svatých i obyčejný‑
mi jmény, svátky, památnými dny. Každý
má totiž jiný památný den, svatí se také liší,
u některých dní je to občas docela tlačeni‑
ce. A aby toho nebylo málo, existuje ještě
seznam všech mezinárodních, evropských
a památných dnů něčeho, vlastně čehoko‑
li. Je jen málo dní v roce, které by neby‑
ly obsazeny. A některé mezinárodní dny
/ třeba Den matek, Den mléka/ se slaví
na různých místech planety v různé dny.
Absolutní většina všech mezinárodních
dní je opravdu velmi závažná a alarmující,
týkají se ekologie, zdraví, různých nemocí,
míru, války, otroctví, dětské práce, neza‑
městnanosti, násilí, náboženství, rodiny,
dětí, otců, matek, vody…Zkrátka co den, to
téma. Já bych se s vámi dnes chtěla podě‑
lit o ty vtipné a někdy legrační, protože
i takové mezinárodní dny se najdou.
Tak začněme třeba 26. 1. , to je mezi‑
národní den celníků. Celníkem byl i jeden
z Ježíšových apoštolů, vidno tedy, že je to
povolání staré a občas trochu zatracované.
Kdo by si myslel, že se vznikem Evropské
unie celníci pohořeli, je na velkém omylu,
vesele „celníkují“ dál. 2.2 je světový den
mokřadů, a je to dobře, protože mokřady

vždy udržovaly vláhu v krajině, valem
ubývají, s nimi i tamní ekosystémy a voda
jako taková. Jestli by ten den neměl být
alespoň pětkrát ročně? 10. 2. a 2. 3. jsou
dva mezinárodní dny, které spolu mají
dost co dočinění: den manželství a den
zásnub. Ale co je to platné, když statisti‑
ky uvádějí, že máme až padesáti procentní
rozvodovost. Skvělý den připadá na 20. 3.–
světový den štěstí. Kéž by se ho dostávalo
všem lidem měrou vrchovatou. Tento den
je současně také světovým dnem vrabců.
Možná jsem vyloudila na vašich tvářích
úsměv, ale vrabců velmi ubývá tak, jak se
ztratily malochovy slepiček, kachen a hus,
zemědělské usedlosti plné zvířat a zbytků
obilí. Doby, kdy na vrabce chodili v Číně
povinně, jsou nenávratně pryč. V dubnu
se připomíná také světový den marihua‑
ny, rostliny velmi diskutované, ale v mnoha
případech různých nemocí prokazatelně
léčebně účinné. 29. 4. se radují všichni
milovníci koordinovaného pohybu, proto‑
že od roku 1982 se připomíná mezinárod‑
ní den tance. 4. 5. mají svůj den všichni
hasiči světa, a to od roku 1999. Pro všech‑
ny milovníky sci‑fi je kultovním dnem také
čtvrtý květen, je to den Star Wars. A hned
následující den obsadily všechny porodní
asistentky světa. A přiznejme si to, mají na
svůj den nezadatelné právo. Šestý květen

si užívají všichni, kdo nemají rádi dietní
blivajzy, je to totiž den proti dietám. 13. 5.
oslavíme mezinárodní den koktejlů, 25. 5.
den kachliček,2. 6. den prostitutek, ano,
ano, mezinárodní den mají i trička a také
trpaslíci / 21. 6. /, druhý srpen patří suché‑
mu zipu, třináctý srpen náleží levákům,
první říjen kávě, čtvrtý říjen všem zvířa‑
tům, jedenáctý listopad je dnem toalet,
dvacátý první listopad byl vyhrazen všem
pozdravům světa. A abyste věděli, odkud
se vzal černý pátek, je to mezinárodní den
nekupování ničeho, ze kterého si reklam‑
ní mágové udělali den rádoby velkých
slev. Nu a ještě 11. 12. mají svůj meziná‑
rodní den všechny hory. Některé dny jsou
všeobecně známy / dětí, matek, otců,
míru, mléka…/, ale některé jsou často
trochu bizarní. Nevadí, je alespoň nad
čím se zamyslet, někdy pousmát a občas
také zanadávat. Pohledem do kalendá‑
ře nejlépe vidíme, jak je čas neúprosný,
jak se nezadržitelně valí, protéká nám
mezi prsty a jak špatně ho většinou využí‑
váme a doufáme přitom, že času máme
ještě pořád dost. Není to tak, ta nádoba,
ze které bereme, má tvrdé dno a žádný
přítok. Přeji vám skvěle využitý čas, krásné
léto a klid a pohodu.
Jana Pilná

Mateřská škola
Začátek letošního školního roku přivítal děti a zaměstnance
mateřské školy v nových prostorech. V mateřské škole jsou nyní
tři třídy – třída Kapiček, Třída Hvězdiček a třída Sluníček, přibyly
i dvě prostorné ložnice, sklad pro didaktické a sportovní pomůc‑
ky, kuchyňka či kancelář. V přízemí mateřské školy se nachází od
září také jídelna.
V říjnu se třída Hvězdiček a třída Sluníček zúčastnila podzimního
výletu do Dýňového světa – statek U Pipků v Nové Vsi u Leštiny,
kde děti nahlédly do strašidelné sýpky, vyřádily se ve slámovém
hradu či na slámovišti, z dýní poskládaly obrázek sluníčka a hvěz‑
dičky, proběhly se obrovským kládovým labyrintem, prohlédly si
domácí zvířátka a obdivovaly pyramidy vyskládané z dýní.
V listopadu proběhla ve školce první Svatomartinská lucerničko‑
vá slavnost, které se zúčastnilo přibližně sto lidí. Děti si společně
s rodiči vyrobily lucerničku ve tvaru koně, po tvoření následoval
lucerničkový průvod v blízkém okolí školky. Slavnostní zakončení
proběhlo na školní zahradě, kde bylo pro děti připraveno překva‑
pení, přijel je pozdravit a předat perníčkové dárky Svatý Martin
na koni.
Během roku se děti zúčastnily ve školce různých doplňkových
programů a aktivit, na podzim to byl např. hudebně vzdělávací
program s Dagmar Čemusovou – Karneval zvířat (děti se sezná‑
mily nenásilnou formou s některými částmi stejnojmenného
hudebního díla Camilla Saint‑Saënse) a dopravně vzdělávací
program – Divadélko malé Bo – Janku, co to znamená, když ti svítí
červená (děti si připomněly základní pravidla silničního provozu,
jak je důležitá reflexní barva a pravidla pro malé cyklisty).
V zimě za námi přijel až z Litvínova ze vzdělávací agentury Pochop
přírodu pan Wolejník s výukovým programem E- Liška Mia
a nejenom děti byly ze živé lišky nadšené. V únoru nás již poně‑
kolikáté navštívil pan Hořák ze stanice Ikaros s živými zvířátky
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a zajímavostmi o nich. O zimních stopách dětem přijela vyprávět
paní Kuncová z Červené Řečice, s sebou přivezla i živého ježka.
Chybět nemohl ani tradiční školkový karneval. Na jaře se děti učily
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první pomoc s plyšákem za pomoci profesionálního záchranáře
pana Zaorala z Příbrami. Ze ZO ČSOP Nyctalus z Prahy dorazi‑
ly za dětmi lektorky s programem Zimní spáči, společnost jim
i dětem dělali živí netopýři, které si děti mohly pohladit. Muzi‑
koterapii a bubnování se děti věnovaly s panem Vídenským,
s vážnou hudbou seznamoval děti profesionální varhaník pan
Kubát z Opavy.
Paní učitelky se s předškoláky v rámci čtenářské pregramotnos‑
ti začaly účastnitt besed s knížkami v Městské knihovně v Pelhři‑
mově. Předškoláci těž pravidelně od ledna jedenkrát za měsíc
navštěvují první třídu, navíc je pro ně určen kroužek Předškoláček,
kterého se děti účastní spolu s rodiči jedenkrát za měsíc.
Ani v letošním roce nechybělo již tradiční Čarodějnické odpole‑
dne pro děti a rodiče, kterého se zúčastnilo asi osmdesát dětí
z mateřské i základní školy. Čarodějnické úkoly byly na čtrnác‑
ti stanovištích motivovány čarodějnickými místy z jednotlivých
českých krajů – na hradě Choustník čistily děti studnu, ze které
podle pověsti čarodějnice pila, na Starých hradech praly na valše
s čarodějnicí Furtopertou, v Krušných horách provedla Mařibyla
děti pomocí rolničky strašidelným lesem. Pak si děti s rodiči opek‑
ly párky a za odměnu obdržely dřevěnou čarodějnickou medaili.
Na závěr školního roku se děti při výletu podívaly do Zábavného
parku Fábula v Kamenici nad Lipou či při pěším výletu navštívi‑
ly Kozí farmu v Krasolesí. Na předškoláky čeká na konci června
přespání ve školce včetně slavnostního rozloučení se školkou
a šerpování. Věříme, že i další školní rok bude plný zajímavých
aktivit, programů a akcí, ale hlavně, že budou děti v naší mateřské
škole šťastné a spokojené.
Za MŠ Libuše Kremsová, DiS.
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Výsledky košetických fotbalistů
v průběhu jarní části sezóny
2018/2019
A- tým do jarních odvet Krajského přebo‑
ru Kraje Vysočiny vstupoval z posledního
místa tabulky, nicméně se šancí zabojovat
o záchranu v této nejvyšší krajské soutě‑
ži. Přestože jarní odvety i díky zapojení
se navrátilců do sestavy D. Bartošky a J.
Zelenky přinesly herní i bodové zlepšení,
je před posledními koly soutěže již jisté, že
krajský přebor se zachránit nepodaří a po
dvou letech působení mezi krajskou špič‑
kou sestoupí náš A- tým o soutěž níže, do
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1. A třídy. I tak ale lze postup do krajského
přeboru a dvouleté působení v něm pova‑
žovat za obrovský úspěch, největší v histo‑
rii košetického fotbalu.
B- tým po loňském postupu do III. třídy
bojuje v letošní sezóně o body se silněj‑
šími soupeři, než na které byl zvyklý. Na
jaře se mu však daří sbírat body poměr‑
ně pravidelně, zejména na domácím hřiš‑
ti, a proto by další působení v této soutěži

i v příští sezóně nemělo být ohroženo. Do
zápasů tohoto týmu pak čím dál pravidel‑
něji nastupují hráči dorostu, což je jistě
pozitivní.
Dorostenci soupeří ve své věkové kate‑
gorii s týmy z Havlíčkobrodska, když na
Pelhřimovsku soutěž v této věkové kate‑
gorii není. Jarní výsledky jsou nevyrov‑
nané a v řadě zápasů naši hráči vidí, že je
potřeba více trénovat a tvrdě pracovat na
odstranění nedostatků. K tomu by mělo
přispět i zapojení Aleše Ryšavého, který
s trénováním týmu začal vypomáhat dlou‑
holetému trenérovi Karlu Čmuchovi.
Naši nejmenší hráči a hráčky ve star‑
ší a mladší přípravce pravidelně trénují
a hrají zápasy, ve kterých porovnávají své
schopnosti s ostatními týmy Pelhřimov‑
ska. Každý vstřelený gól a každé vítězství
samozřejmě potěší, zejména v této věkové
kategorie jde ale v první řadě o to, aby děti
fotbal bavil, měly z něj radost, nebály se
hrát s míčem a třeba i kličku nebo přihráv‑
ku zkazit. Pod vedením stávajících trené‑
rů a s podporou fanoušků je na každém
tréninku i zápasu vidět, že naše děti se na
fotbal těší a dělá jim radost.
Fotografie z nástupu k utkání Krajského
přeboru s FK Pelhřimov 26. 11. 2019 (FK
Pelhřimov – Sokol Košetice 2:1; utkání
přihlíželo 230 diváků)
Tomáš Vejsada
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Fandím košetickým fotbalistům
…a tím mám na mysli úplně všechny, od
těch nejmenších až po ty, kteří se dnes
pohybují na vrcholu v družstvu, které je
účastníkem Krajského přeboru Kraje Vyso‑
činy. Ve známé fotbalové znělce se mimo
jiné zpívá: „…fotbal, to je hra a ten míč
kulatý, věc je záludná…“ Známe to jistě
všichni. Velice úžasným obdobím pro koše‑
tický fotbal byl postup mužstva z okresního
přeboru do 1.B třídy v sezóně 2010/2011
a období, které následovalo. Po několika
sezónách v této soutěži totiž po skvělých
výkonech postoupilo mužstvo Košetice
A‑tým v sezóně 2015/2016 do 1.A třídy,
ve které hned zvítězilo, a proto již v další
sezóně byli naši muži účastníky Krajské‑
ho přeboru Kraje Vysočiny. V krajském
přeboru však už bylo mužstvo bez skvělé‑
ho trenéra pana Jiřího Cerhana, který po
třech úspěšných sezónách v Košeticích
přijal výzvu usilovat o postup do krajské‑
ho přeboru s týmem Kamenice nad Lipou.
Nicméně, kdo je neopustil a dále nabý‑
val na síle, byl tým fanoušků a fanynek
a úplně směle mohu prohlásit, že v této
soutěži žádný jiný tým takovou základnu
nemá a ostatní týmy by si ji jistě také přály
a možná, že ji také tak trochu i tiše závi‑
dí. Fotbalisté jsou prostě ve výjimečném
souladu a souznění se svými příznivci, kteří
se je snaží podporovat a burcovat k jejich
výkonům při zápasech.
Není to vůbec pro naše A mužstvo jedno‑
duché. Téměř všichni hráči jsou po celý
týden v pracovním procesu nebo na vyso‑
kých školách na různých místech i mimo
Kraj Vysočina a teprve v pátek se sjedou
domů, a to nejen do Košetic, ale i do svých
domovů v Pelhřimově, Rynárci, Horní
Cerekvi či jinde. A to už si teprve zaslouží
velký obdiv a uznání. V pátek je také jedi‑
ný den, kdy se scházejí na tréninku, i když
ne každý se ho může zúčastnit. Zkrátka

a dobře je vidět, že pro fotbal a fotba‑
lem žijí a určitě je to jen opravdu z jejich
lásky a dobré vůle, že takto činí, protože je
k tomu nikdo nenutí a náklady s tím spoje‑
né také nesou ve vlastní režii.
Když potom k utkání nastoupí proti našim
mužům 18 až 20 ti letí protivníci, kteří
nemají kromě trénování a třeba ještě
studia jiné starosti, je to o něčem jiném
než v našem týmu, kde jsou otcové od
rodin s dětmi, ale při zápase se každý
snaží vyburcovat k co nejlepšímu výko‑
nu. A toho si myslím, že je třeba si cenit
co nejvíce. Sice máme také v týmu o gene‑
raci mladší hráče a jsme za ně moc rádi,
ale budou potřeba další rezervy. Proto se
také i někteří fotbalisté věnují jako trenéři
mladší generaci, aby byli další nástupci do
stávajícího mužstva, za což jim patří velké
uznání a dík.
V mládežnických kategoriích momentál‑
ně působí v Košeticích tým dorostu vede‑
ný Karlem Čmuchou a týmy starší a mladší
přípravky trénované Tomášem Kadlecem.
Kromě toho v dospělých působí ještě
B‑tým pod vedením Pavla Žáčka. I zápasy
všech těchto týmů jsou hojně navštěvo‑
vané, což platí zejména o zápasech těch
nejmenších, kde početnou kulisu vytvářejí
zejména rodinní příslušníci.
Správným fandou je Ing. Karel Čermák,
který píše a distribuuje před domácími
zápasy A týmu velice pěkný, barevně krás‑
ně laděný a informacemi nabitý „FOTBA‑
LOVÝ ZPRAVODAJ“, a to také ve své režii.
Dále fotbal podporují sponzoři, jejichž
reklamní plakáty znají všichni návštěvní‑
ci, kteří chodí na hřiště. Bez sponzorů by
to také nešlo, za což určitě sklízejí veli‑
ké díky od všech, co se kolem kulatého
míče točí. A že je stále potřeba investovat.
Stavebními úpravami, na kterých se podí‑
lejí bez rozdílu všichni, kteří chtějí přiložit

ruku k dílu (fotbalisté, činovníci, fanoušci
a fanynky a ostatní, kterým také záleží na
tom, aby bylo u hřiště odpovídající kvalitní
zázemí), se buduje důstojné a odpovída‑
jící zázemí, na které se všichni zmiňovaní
už moc těší.
Dalším důležitým článkem v zápasech
krajského přeboru je dokumentaris‑
ta, který pořizuje kamerou záznam celé‑
ho utkání. V Košeticích je jím pan učitel
Mgr. Michal Březina a tuto činnost zastává
velice zodpovědně a hlavně dobře. Urči‑
tě je nás hodně, kteří se na záznam rádi
a i ze zvědavosti podívají znovu, protože je
tam možno spatřit to, že se rozhodčí někdy
„upískne“ nebo pomezní „umávne“. Ale to
k fotbalu také patří, jen doufám, že to není
záměrně.
Během fotbalových utkání mají příznivci
fotbalu možnost se občerstvit v bufetu,
kde jsou k dispozici různé nápoje, které
prodávají zákazníkům šikovné a pohled‑
né slečny. Dále musím zmínit, že nejlep‑
ší grilované klobásy a steaky na Vysočině
má na starosti a prodává pan Vladimír
Šimůnek.
No a potom nechoďte fandit! Jinak to
nejde. Jste na zdravém vzduchu, v příjem‑
ném prostředí, jste součástí party lidí
zapálených pro fotbal, a to povzbuzo‑
vání našich hráčů už jde potom samo.
Naši muži v čele s kapitánem Tomášem
Vejsadou, současným trenérem Josefem
Krtkem a vedoucím mužstva Miloslavem
Vejsadou si to zaslouží!!! Úplně na samý
závěr bych postavila řečnickou otázku: „
Co myslíte, je v Kraji Vysočina hodně tako‑
vých obcí (mám na mysli velikost a počet
obyvatel) jako Košetice, jejichž fotbalové
mužstvo je účastníkem v krajském přebo‑
ru?“ A včil mudrujte.
Vlasta Hanousková

Program košetické pouti na fotbalovém hřišti
v sobotu 22. 6. 2019
Od 8:30 se uskuteční 14. ročník turnaje O pohár předsedy
KFS Vysočina, v němž proti sobě nastoupí týmy rozhodčích
reprezentující jednotlivé okresy Kraje Vysočina, tj. týmy Pelhřimova, Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou.
Program zápasů:
1. 8. 30 – 9.15
Pelhřimov – Jihlava
2. 9. 15 – 10.00
Třebíč – Havlíčkův Brod
3. 10. 00 – 10.45 Jihlava – Třebíč
4. 10. 45 – 11.30 Žďár nad Sázavou – Pelhřimov
5. 11. 30 – 12.15 Třebíč – Žďár nad Sázavou
6. 12. 15 – 13.00 Havlíčkův Brod – Jihlava

7. 13. 00 – 13.45 Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod
8. 13. 45 – 14.30 Pelhřimov – Třebíč
9. 14. 30 – 15.15 Havlíčkův Brod– Pelhřimov
10. 15. 15 – 16.00 Jihlava – Žďár nad Sázavou
Od 16:30 se odehraje utkání přípravky týmu Košetic (soupeř
bude upřesněn).
Od 19:30 program uzavře taneční zábava,
na které stejně jako v loňském roce zahraje
skupina WAJT.
Po celý den bude zajištěno bohaté občerstvení.
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Činnost SDH Košetice

duben 2019/květen 2019

Dne 30. 4. jsme uspořádali lampiono‑
vý průvod v rámci PÁLENÍ ČARODĚJ‑
NIC, které letos pořádala Obec Košetice.
Lampionový průvod vyrazil ve 20 hodin od
hasičské zbrojnice kolem bytovek k fotba‑
lovému hřišti. Po příchodu k VATŘE jsme
pomohli zaměstnanci obce se zapálením
vatry a po celou dobu jsme dělali požár‑
ní dozor s technikou DA – Fiat a CAS 32 T
815. Ostatní zajištění akce měl na starosti
Sokol Košetice.
Dne 25. 5. proběhla okrsková soutěž
okrsku č. 11 – Košetice v Chyšné. Zde jsme
měli jen soutěžní družstvo mužů. Naše
družstvo skončilo na 8. místě.
Dále naši členové v tomto období proved‑
li úpravu prostoru za hasičskou zbrojnicí –
vyrovnání terénu, dovoz a položení panelů
pro instalaci plechového skladu, který
zakoupila Obec Košetice pro jednotku
SDHo a SDH. Důvodem pro koupi plecho‑
vé garáže byl nedostatečný prostor pro
uskladnění techniky JSDHo – přívěsný
vozík AGADOS, dvoukolová stříkačka DS
16, a přívěsný vozík PS 8.
Zde bych ještě jednou rád poděko‑
val zastupitelstvu Obce Košetice, které
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odsouhlasilo nákup skladu, AP Košeti‑
ce, a. s. a Ing. Zdeňku Duffkovi za pomoc
při přepravě panelů. Další velké poděko‑
vání patří Petru Bloudkovi, který má největ‑
ší zásluhy na organizaci nákupu, přípravy
prostoru a celkovém dokončení. A v nepo‑
slední řadě bych rád poděkoval jmenovi‑
tě Karlu Buchtovi, Miroslavu Bloudkovi st.,
Romanu Holadovi, Miroslavu Bloudkovi
ml., Tomáši Klapkovi, Jakubu Sojkovi, Vítku
Sojkovi, Janu Vávrovi, Vladislavu Jarošovi,
kteří se podíleli na těchto pracích.
Kromě této činnosti se členové SDH
v pozici rozhodčích účastní soutěží okol‑
ních okrsků. Okresního kola MH Plamen
a okresního kola dorostu se jako rozhodčí
zúčastnil Tomáš Smetana.
Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které
nás čekají:
»» 21. 9. od 20:00 – oslava 15 let kapely
KATR. Host kapela P. A.M (Restaurace
Kozlův dvůr)
»» 26. 10. proběhne členská schůze SDH
Košetice – příprava voleb do vedení
SDH
»» 17. 1. 2020 (pátek) – Tradiční hasičský
bál SDH Košetice s kapelou Fontána
Live v sále AP Košetice, a. s.
Všechny aktuality, informace a fotky
najdete na našem webu: www.sdhko‑
setice.estranky.cz, nebo na facebooku:
SDH- Košetice
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem
členům SDH za odvedenou práci v tomto
období a partnerům za podporu našeho
sboru.
Za SDH Košetice
Tomáš Smetana, DiS.
starosta SDH

Činnost jednotky SDHo Košetice
duben 2019 / květen 2019

Naše jednotka má k dnešnímu dni 16
zásahů.
Výjezdová činnost v tomto období:
»» 20. 4.–14:45:39 – požár lesa – hrabanky
u obce Rovná
»» 20. 4.–16:25:24 – požár lesa – dohašení
ohnišť – Rovná
»» 24. 4.–15:08:38 – požár lesa – dohašení
rozhořelích ohnišť – Křešín
»» 30. 4.–20:00:11 – ZOČ – požární asisten‑
ce – pálení Čarodějnic
»» 2. 5.–13:47:04 – požár hrabanky Jiřičky
»» 23. 5.–18:13:09 – technická pomoc
Košetice – pomoc záchranné službě
Dne 6. 4. proběhlo školení jednotky SDHo
Košetice, společně se psovody SDH Želiv
2 a jednotkou SDHo Humpolec v Želi‑
vě. Toto školení probíhalo i jako ukázka
činnosti jednotek pro širokou veřejnost.
Naše jednotka prováděla zásah na vyproš‑
tění zraněné osoby z havarovaného
vozidla, vyhledání zraněné osoby v zakou‑
řeném prostoru, záchrana a transport
zraněné osoby z výšky (hromady štěpek)
a komunikaci se sebevrahem.
Dne 8. 6. na akci KÁCENÍ MÁJE – Vyklan‑
tice, provedla jednotka SDHo ukázku
vyproštění zraněné osoby z havarované‑
ho vozidla a statickou ukázku techniky TA –
JEEP a CAS 32 T815.
Dále naše jednotka provádí pravidelná
školení a údržbu techniky – první pátek
v měsíci od 17 hod.
Chtěl bych poděkovat všem členům
JSDHo za jejich práci.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS.
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Výstavní sezóny v plném
proudu
První výstavou, kterou svými odcho‑
vy obesílají členové ZO ČSCH Košetice
v okresní soutěži chovatelů drobného
zvířectva je neodmyslitelně Májová výsta‑
va v Kamenici nad Lipou. Letošní 54.
ročník Májové výstavy v Kamenici nad
Lipou byl v porovnání s předchozími lety
obeslán větším počtem zvířat. Návštěvní‑
ci výstavy mohli zhlédnout 200 králíků, 13
voliér holubů a 31 voliér vodní a hraba‑
vé drůbeže. Tak vysoký počet vystave‑
ných zvířat byl opravdu obdivuhodný.
Své odchovy zde vystavilo 65 vystavova‑
telů nejen z Pelhřimovska. Naši chovatelé
se mezi vystavovateli rozhodně neztratili.
V odbornosti králíků, která byla posouzena

Chovatel pan Petr Šáda

triem renomovaných posuzovatelů ve
složení: PhDr. Jirků Jan, Ph.D., Bezděk
Josef a Kratochvíl Josef. ZO ČSCH Košeti‑
ce reprezentovali tito chovatelé: Šáda Petr
(Vídeňský černý), Šáda David (Vídeňský
šedý), Čermák Tomáš (Český albín a Hava‑
na), Mgr. Podhorský Miroslav (Novozéland‑
ský bílý), Kratochvíl Josef (Novozélandský
bílý a Kalifornský černý) a Šohaj Dalibor
(Český červený). Chovatelé zde soutěži‑
li o deset čestných cen. Čtyři čestné ceny
se podařilo získat našim členům. Čest‑
nou cenu obdrželi: Šohaj Dalibor – Český
červený, Kratochvíl Josef – Novozélandský
bílý, Čermák Tomáš – Český albín a Šáda
David – Vídeňský šedý. V odbornosti

drůbeže, kterou posoudili posuzovate‑
lé Křivský Jan a Mgr. Nedělka Václav naši
základní organizaci reprezentoval pouze
Čermák Ladislav (Zdrobnělá plymutka
černá). Odbornost holubů posoudil Dudák
Jiří. Naši holubáři zde bohužel chyběli.
Začátek výstavní sezóny a okresní soutěže
chovatelů drobného zvířectva lze hodnotit
pouze kladně.
Za ZO ČSCH Košetice
Tomáš Čermák

Chovatel pan Josef Kratochvíl
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Odvoz odpadu
Připomínáme občanům splatnost druhé splátky za odvoz komu‑
nálního odpadu. Zaplaťte prosím nejpozději do 30. 6. 2019 na
účet č. 6300004297/7940 nebo přímo na obecním úřadu.
Opětovně upozorňujeme občany na důsledné třídění odpadů,
které ukládají do velkoobjemových kontejnerů. Pokud na nich je
přilepena tabulka s nápisem – pouze větve, ukládejte pouze větve,
pokud pouze tráva – ukládejte pouze trávu. U každého kontejneru
bude místěna kamera, která bude monitorovat druh ukládaného
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odpadu. Hříšníci, kteří se nebudou řídit pokyny budou pokuto‑
váni. Upozorňujme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze (mimo
výjimečných případů) na biologický odpad a vždy jsou označeny
upozorňující tabulkou s upřesněním druhu odpadu.
Zároveň žádáme občany, aby neodkládali posekanou trávu před
své nemovitosti, Obec nebude hromádky trávy odvážet. K ulože‑
ní trávy jsou právě určeny kontejnery, které jsou přistaveny na
těchto místech:
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Usnesení z 6. jednání zastupitelstva
obce Košetice ze dne 18. 4. 2019
ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• závěrečný účet obce za rok 2018
a rozpočet obce na rok 2019, závazky
i výhled na období do roku 2023
• vést jednání s majiteli lesů v Krasolesí
o možnosti nových vrtů pro získání dalších
zdrojů vody
• upozornit pana Kamarýta, aby při

obhospodařování pronajatých pozemků
používal jiné cesty než cesty vedoucí okolo
Obory
• projednat s ředitelem AP Košeti‑
ce, a. s. nutnost opravy cesty kolem Šile‑
rova lesa.
• plánované investiční akce na rok
2019 – jedná se zejména o:
»» opravu kanalizace a vodovodního řadu

přes soukromé pozemky pana Bloudka
a pana Janouška
»» opravu prostranství před Jednotou
»» výměna zdroje tepla v ZŠ
»» opravu chodníků kolem lihovaru
a u zámku včetně přilehlého veřejného
osvětlení
»» nákup traktoru a mulčovacího zařízení
»» přípravu projektu rybníka a výkup

Usnesení z 7. jednání zastupitelstva
obce Košetice ze dne 2. 5. 2019
ZO SCHVALUJE:

• výjimku z počtu žáků pro ZŠ Košetice
na školní rok 2019/2020
• Provozní řád Hasičské zbrojnice SDH
Košetice, Košetice 251
• Dopravně provozní řád Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Košetice
• odprodej předzahrádky na Nové Vsi
panu P. V.
• odprodej předzahrádky na Nové Vsi
paní M. R.
• odprodej předzahrádky na Nové Vsi
paní M. H.
• Darovací smlouvu pro PS Radost – dar
7000 Kč
• termíny zasedání zastupitelstva obce –
každý 1. čtvrtek v měsíci
• opravu chodníků – kolem lihovaru
a kolem zámku
• Výzvu panu B. D. s upozorněním na
nestabilnost hranice dřeva, která navíc
zasahuje nad obecní chodník. Pan B. D.
musí svoje dřevo přerovnat tak, aby
neohrožovalo chodce na chodníku.
• vzor Smlouvy o krátkodobém proná‑
jmu sálu v restauraci Kozlův dvůr
• jednání s firmou Vodak o jednotlivých
cenových položkách provozovatelské

ZO BERE NA VĚDOMI:

smlouvy s cílem některé z nich si zajišťo‑
vat vlastními zaměstnanci
• zjištění rozpočtu na prohloube‑
ní a úpravu obecních studní v Krasole‑
sí, případně rozpočtu na vrty a zajištění
souhlasu majitelů pozemků
• jednání o ceně za rozestavěnou stavbu
pana P. Č.,
• dokončení sociálního zázemí v bývalé
mateřské škole
• přijmout za technického zaměstnance
pana J. V.
• upozornit na úpravu proschlých jasanů
majitele pozemku p. č. 155
• výběrové řízení na rekonstrukci
prostranství před Jednotou
• umístit světlo u chodníku u domu
č. p. 261
• přemístit skládku elektrošrotu na
skládku za pilou
• možnost odkoupení „panské stodoly“
• možnost odkoupení fary
• Získání stavebního povolení na pokra‑
čování zainvestování stavebních parcel
• veřejnoprávní smlouvu o výkonu
přenesené působnosti na úseku přestup‑
ků, kdy za obec Košetice tuto působnost
bude vykonávat Město Pelhřimov

• Informaci o problému cesty vedou‑
cí mezi nemovitostmi pana U. v Krasolesí
(souhlas ZO s možným přeložením cesty
na náklady pana U.)
• přípravu „Mikroregionády 2019“
• rozpočtové opatření č. 1
• rozpracovanost projektu na opra‑
vu kanalizačního řadu vedoucího přes
pozemky pan, B.A. pana J.

Chodníky
Zastupitelé obce na své schůzi kona‑
né dne 6. 6. 2019 rozhodli o dodava‑
teli nových chodníků. Ty se budou po
pouti rekonstruovat. Jedná se o chodní‑
ky u lihovaru a podél parčíku u zámku.
Součástí bude i oprava veřejného
osvětlení a osazení dopravního zrcadla
v křižovatce u zámku.

Nové dotační výzvy Via rustica
Via rustica vypisuje dotační výzvu č. 2,
ve které můžete požádat o dotaci na:

•
•
•

investice do lesních cest
pořízení lesní techniky
nezemědělské podnikání

Podmínky pro získání dotací zjistíte na našich
webových stránkách nebo přímo na www.
viarustica.cz
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Spolek přátel mikroregionu Košeticko ve spolupráci se svazkem
obcí Mikroregionu Košeticko si Vás dovolují pozvat

na 4. ročník cyklo–turistické akce

31.8.2019
V 17:00 končíme v Chýstovicích
Od 18:00 hraje
hudební skupina GALAXIE
Vstup zdarma
Více na www.mikroregionkoseticko.wbs.cz nebo www.kosetice.cz nebo na
facebooku.
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Milí kamarádi, známí a sousedé, i vy přeshraniční!
Rok se s rokem sešel a my si Vás opět dovolujeme pozvat na 4.
ročník cyklo – turistické akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA“,
která se bude konat v sobotu 31. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.
Budeme rádi, pokud si uděláte čas, vezmete celou svojí rodinu,
babičku, dědu, kamarády nebo sousedy a strávíte s námi příjem‑
ný den. Vyberte si trasu a projděte se, proběhněte nebo projeď‑
te na kole nebo v kočárku se svými blízkými. Zaručujeme dobré
jídlo a pití, příjemnou společnost, pohodovou atmosféru a krásné
výhledy na mikroregion Košeticko a nakoukneme i ke Středoče‑
chům. NEZÁVODÍME, BAVÍME SE!!!

Aktuality pro letošní ročník:

»» !!! NÁVŠTĚVA OBSERVATOŘE KOŠETICE!!!
»» V letošním ročníku se Vám naskýtá jedinečná příležitost navští‑
vit v rámci naší akce i observatoř Košetice. V 10:00, v 11:00,
v 13:00 a v 15:00 hod Vás budou čekat zaměstnanci observa‑
toře, provedou Vás zařízením a seznámí s problematikou při
půlhodinové prohlídce.
»» PRAVIDLO 3 RAZÍTEK (platí pouze pro nejkratší trasu pro malé
děti, seniory, kočárky)
»» Aby mohl být účastník zařazen do závěrečného slosování
o ceny, MUSÍ mít na startovací kartě razítka minimálně ze tří
„občerstvoven“.
»» Jako v loňském roce se k nám připojí i obec Buřenice, kde bude
také „občerstvovna“.
»» Končíme v CHÝSTOVICÍCH na návsi, k tanci a poslechu hraje
hudební skupina GALAXIE.

Propozice k průběhu akce „KOLEM DOKOLA
KOŠETICKA“

100 Kč, obdrží startovací kartu s mapkou vyznačených dopo‑
ručených tras. V každé „občerstvovně“ na Vámi zvolené trase
dostanete do startovací karty razítko obce a jeden nápoj zdar‑
ma. Další nápoje a jídlo si platí.
»» Pokud účastník nezaplatí startovné, může se účastnit akce, ale
nedostane startovací kartu, nepostupuje do závěrečného sloso‑
vání 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 návsi v Chýstovicích, postupují pouze vyplněné startovací
karty opatřené razítky ze VŠECH „občerstvoven“ nacházející se
na Vámi zvolené trati. Výjimka pouze pro malé děti a kočárky
(viz pravidlo 3 razítek).
»» Od 18:00 hod na návsi v Chýstovicích hraje k tanci a poslechu
hudební skupina GALAXIE. Vstup je zdarma.
»» ÚČASTNÍCI AKCE SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ, S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
ZA ÚČELEM DOKUMENTACE A PROPAGACE AKCE A JEJICH
ZVEŘEJNĚNÍ V MEDIÍCH A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MIKROREGIONU KOŠETICKO.
Atmosféru loňského 3. ročníku si můžete připomenout při shléd‑
nutí povedeného videa Mgr. Michala Březiny na https://www.
youtube.com/watch?v=67w3kzYrjHI. Děkujeme autorovi.
Těšíme se na Vás i letos a doufáme, že nás podpoříte jako v minu‑
lých letech svou hojnou účastí.
Spolek přátel mikroregionu Košeticko

»» Termín konání: 31. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.
»» Start akce: v kteroukoli hodinu od 9:00 do 16:00 hod, z kterékoli
„občerstvovny“ tzn. z Chýstovic, z Křešína, z Buřenic, z Košetic,
z Onšova, z Martinic a z Chyšné.
»» Konec akce, závěrečné slosován o ceny, taneční zábava: v 17:00
hod na návsi v Chýstovicích, od 18:00 hraje hudební skupina
GALAXIE.
»» 1. Doporučená trasa pro malé děti, seniory, kočárky – Košetice –
Onšov – Martinice – Chyšná – Chýstovice (8,2 km)
»» 2. Doporučená trasa pro pěší – Chýstovice - observatoř Košeti‑
ce – Buřenice – Košetice – Onšov – Martinice – Chyšná – Chýsto‑
vice (18,5 km).
»» 3. Doporučená trasa pro cyklo a zdatné turisty: Chýstovice –
Křešín – Blažnov - Kramolín – observatoř Košetice – Kramolín –
Buřenice – Košetice – Onšov – Těškovice – Hořice – Dunice –
Studený – Těškovice – Onšov – Martinice – Chyšná – Chýstovice
(35,2 km).
»» Cyklonadšenci si mohou prodloužit trasu z Hořic – směr Dolní
Kralovice – krásnou asfaltovou cyklostezkou lesem – Krčmy –
Skoranovice – Těškovice (+16,6 km = 51,8 km).
»» Všechny trasy jsou značeny a jsou vedeny mimo hlavní komu‑
nikace. Proto je třeba počítat i s horším terénem (lesní, polní
cesty, lesní pěšina).
»» Účastníci nemusí projít/projet celou trasu. Mohou si jí zkraco‑
vat nebo prodlužovat dle vlastních sil a možností a aktuálních
povětrnostních podmínek. Jde pouze o doporučené trasy.
»» V Křešíně na hřišti u hasičské zbrojnice, v Buřenicích u kulturní‑
ho domu, v Košeticích na fotbalovém hřišti, v Onšově v hasičské
zbrojnici, v Martinicích v hasičské zbrojnici, v Chyšné u koupa‑
liště, v Chýstovicích na návsi budou fungovat „občerstvovny“
s nápoji a jídlem, kde se mohou účastníci občerstvit, odpoči‑
nout si, popovídat a dostanou zde startovací kartu nebo razítko
do startovací karty.
»» Pokud účastník akce (dospělí a děti od 15 let) zaplatí startovné
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O POUTI SE STŘÍLÍ
To není nic neobvyklého, ale k nám nejezdí maringotka, protože
máme pěknou, trvalou střelnici v krásném prostředí. Již osmnáctý
ročník soutěží O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU a O CENU SPONZO‑
RŮ se uskuteční na košetické střelnici dne 22. 6. 2019. Prezentace

závodníků je od 8.00 hodin, zahájení závodu je v 9.00 hodin. Zbra‑
ně a střelivo budou tak jako obvykle dodány každému závodní‑
kovi, ať již má zbrojní průkaz, nebo ne. Ti bez zbrojního průkazu
budou střílet pod dohledem. Loňský sedmnáctý ročník soutěží
navštívilo 53 závodníků. Svojí účastí v letošních soutěžích můžete
toto číslo překonat, přijďte strávit hezké dopoledne na košetic‑
kou střelnici.
V roce 2016 proběhla rekonstrukce a dostavba bezpečnostních
prvků, což nám umožnilo od roku 2017 začít organizovat pistolové
soutěže. Na košetické střelnici se tak již třetím rokem střílí pisto‑
lová liga, která má pět kol, ale do konečného pořadí se každému
započítávají jen tři nejlepší výsledky. Letos jsou dvě kola již odstří‑
lená, ale nastoupit do soutěže a bojovat o ceny je ještě možné,
další ligové kolo je 20. 7. 2019. Pokud máte zbrojní průkaz a pisto‑
li, přijďte podpořit naši činnost. Pro ty, kteří zbraň nemají, můžeme
pistole v omezeném množství na střelnici zapůjčit.
S přibývajícími akcemi navštěvuje košetickou střelnici i více žen
a chybějící záchody začínají být velkým minusem. V příštím obdo‑
bí chceme vybudovat dva záchody a kuchyňku přemístit do roze‑
stavěné přístavby. Před nově vybudovanou kuchyňkou je prostor
pro zhotovení terasy, na které bude jistě hezké posezení. Výdejní
okénko z kuchyně bude i na terasu, takže návštěvníci budou mít
pohodlí, podkreslené bublajícím Košetickým potokem. Aby toto
vše mohlo vzniknout, bude nutné opět využít dobré spolupráce
s obecním úřadem.
František Daniel

Pistolová liga

Udržovací práce na střelnici
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Volby do Evropského
parlamentu
Ještě se na skok vrátíme k volbám do Evropského parlamentu. Proběhly v Košeticích
v pátek 24. a v sobotu 25. května v restauraci Kozlův dvůr. Jak dopadly?
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2019
Město:

Košetice

Místo konání:

Restaurace Kozlův dvůr, Košetice č. 9

Čas zahájení:

10.00 hod.

Vstupné je pro seniory zdarma .
Datum

Název přednášky

Jméno lektora

8. 8.

Rozhýbejme svoje klouby a tělo
pomocí vývojových metod

Aleš Chytil

22. 8.

Zahrádka pro radost i pro zdraví

Peter Gajdoštin

Jak si doma upéct kváskový chléb

Gabi Hradecká

5. 9.

Vážení senioři,
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do šestého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
Sledujte celkový přehled Letní školy seniorů 2019 a navštivte další přednášky
v okolních obcích.
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).
Akce je realizována v rámci projektu Vysočina pro seniory – aktivně a spolu!!!
a je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.
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