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Střádám nápady na článeček do novin. A jde to
dost bídně, vlastně, co to říkám, nejde to vůbec.
Mám totiž problém. Jak v této době být pozitivní.
No co to keckám, ne pozitivní, přece negativní! No
tedy, fakt blábolím, vlastně ne negativní, potřebuje‑
me před sebou mít nějakou drobnou nepodstatnou
radost, trošku optimismu, nadšení, spoustu víry, že
všechno dobře dopadne a že budeme moci pláno‑
vat alespoň na tři dny dopředu. Protože nyní vlast‑
ně nevíme nic. Nevíme, co nás čeká, co se může
stát. A já se přiznám sama za sebe, že mám strach.
Nedávno jsem koukla do občanky a tak jsem se
lekla, až jsem se z toho posadila na zadek. Tako‑
vé datum, to už jednoho zdeptá. A pak se divte,
že drancuji dosud otevřené drogerie a desinfek‑
ci kupuji po hektolitrech a když nestačí, pokoutně
si ještě doma dovyrobím. Spotřebou gumových
rukavic zaměstnám jednu továrnu střední velikosti
a roušky, roušky se staly mou sběratelskou vášní.
Do obchodů chodím běžně velmi nerada a nyní se
jim opravdu vyhýbám. Čas od času zajistím nějakou
menáž, aby rodina nestrádala, a za nejlépe stráve‑
ný čas považuji likvidaci zbytků lesa po kůrovci. No,
co si budeme povídat, to je program pro poustev‑
níka mdlého rozumu na rozbřesku dějin. Myslím,
že nejvíce nám chybí každodenní potkávání, malé
poklábosení, výměna názorů a hloupých vtípků,
chybí nám obyčejné všední každodenní starosti
a radosti bez stínu obav a také ten zatrápený hori‑
zont, co se má vznášet někde vysoko na zářném
obzoru a ne se tísnit u našich domovních dveří
a tvrdit, že dál se nehne.
V sobotu jsem myla okna do ulice a kolem šli souse‑
dé do obchodu nebo zpět s nákupem, a viděla
jsem, jak jsou rádi, že se mohou zastavit, pohovo‑
řit o obyčejných věcech, zasmát se a zase jít dál/
také jsem ta tři okna myla téměř tři hodiny/. V tu
chvíli to bylo jako dřív, jako před tím, jako… Je to
tak, jsme lidé a jsme společenští, potřebujeme svůj
houf, své oblíbené stádo, kde se cítíme v bezpe‑
čí a jistí. Houfujeme se při nejrůznějších příležitos‑
tech a z těch nejrozmanitějších důvodů. Teď to ale
nejde a nám je smutno a bručíme a hromujeme,
jsme nespokojení a také vzteklí. Nervozita roste,
emoce cloumají majestátem a jednotlivec se často
staví proti jednotlivci a někdy i proti celému davu.
Nejsem příznivcem revolty. Nejraději všechno
řeším v klidu a když to jen trochu jde, s úsměvem.
Přiznávám však, že je to stále těžší. Jsme společ‑
ností zaměřenou na materiální statky, nechceme
se nechat ochudit o vše, na co jsme si zvykli, zdá
se nám, že bez námi oblíbených věcí se prostě

neobejdeme. Možná, že je právě teď čas to
zkusit, sami v sobě si rozhodnout, co oželet
můžeme a co je naprosto nepostradatelné.
Myslím, že pak stejně zvítězí duše nad
hmotou, laskavost nad husou se šesti,
starostlivost a péče nad obsahem garáže
a láska a víra nad vším ostatním. Jé, já jsem
naivní romantický cvok. A vzhledem k tomu
výše zmiňovanému datu si už ani nedělám
iluze, že bych se mohla změnit. Ale pořád
mohu doufat. Protože – všichni to známe –
naděje umírá poslední. Bylo by skvě‑
lé, kdybychom se dočkali lepších
a šťastnějších zpráv, kdyby‑
chom se mohli přestat
obávat, co bude ne
v nejbližších dnech,
ale v nejbližších
hodinách. Blíží
se čas adven‑
tu a Vánoc.
Každý rok
jsme
to
brali jako
samozřej‑
most, jako
normální
času běh
a
někdo
dokonce jen
jako nepří‑
jemnost nebo
povinnost.
Dnes se ptáme,
zde si Váno‑
ce užijeme, zda
se potkáme s těmi,
které milujeme, zda
se do té doby nic zlého
nestane. Hodnoty se mění,
ale pořád budeme doufat v to
nejlepší.
Přeji všem pevné zdraví, přeji vám klid
a pohodu, přeji vám, abyste se všichni sešli
a mohli se radovat z vánočního času a všeho
dobrého. Přeji vám a vlastně nám všem,
abychom přestáli těžké období, abychom měli
dostatek sil a potkávali se v lepších časech.
Šťastné a požehnané Vánoce a mnoho zdraví
a všeho dobrého v novém roce.
Jana Pilná
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Rozsvícení
vánočního
stromu

Koronavirus v Košeticích
O virové nákaze toho slyšíte v televizi
a rozhlase mnoho. Zde přidáváme pouze
tabulku o nákaze přímo v Košeticích.

Letošní rok je velmi obtížný. Začalo to
již v březnu a s krátkou letní přestávkou
nám hrozí nakažení koronavirem dosud.
Vláda nás varuje před úplným kolapsem
našeho zdravotnictví. Možná v době,
kdy čtete tyto řádky již nastal. Přesto
jsme plni naděje, že jednou bude lépe,
že jednou toto hrozné období překo‑
náme a že bude dobře. Doufám, že
se na jaře sejdeme a společně probe‑
reme všechny novinky z obce i světa.
Doufám…
V zimě to ale nebude. Zastupitelstvo
obce z důvodu koronavirové nákazy
zrušilo tradiční vánoční jarmark, rozsví‑
cení vánočního stromu i setkání senio‑
rů. Vánoční strom rozsvítíme bez oslav
1. adventní neděli v 17,00 hodin.

Opravy a výstavby
komunikací v Košeticích
Prostranství před Jednotou

V letošním roce se v naší obci investovalo hodně finančních
prostředků do komunikací. Jako první začala dlouho plánovaná
úprava prostranství před Jednotou. Po odfrézování stávajících
asfaltových vrstev firmou Swietelsky, a. s., která stavbu komunika‑
ce pro obec prováděla, došlo k zhruba čtrnáctidennímu přeruše‑
ní prací, v němž probíhala investice společnosti Eon. Jednalo se
o pokládku chrániček a kabelů elektrického vedení pro budoucí
zokruhování trafostanic v obci. Následně se odtěžilo nevyhovující
podloží komunikace a provedly se opravy na kanalizaci v daném
místě. Finální tvar plochy začal být patrný ve chvíli, kdy se součas‑
ně s novými vozovkovými vrstvami začaly osazovat štípané žulové
krajníky lemující chodníky a 23 nově vzniklých parkovacích stání
s omezenou parkovací dobou (odstavné bezplatné parkoviště je
trvale zřízeno za hospodou). Pro tyto plochy byl vybrán žulový
kryt. Je to materiál sice dražší, ale přírodní a trvalý, a prostranství
v centru obce si ho zaslouží. Před pokládkou nových asfaltových
vrstev na obslužnou komunikaci provedla firma Elektro Pospíchal
montáž veřejného osvětlení a firma Zámečnictví Vladimír Šimůnek
zhotovila konstrukci pergoly. Na jaře se připraví ornice pro osetí
trávníku a do pergoly se osadí nové lavičky. I přes celkem stísněný
prostor se projektantovi – firmě Integra podařilo jednotlivé plochy
propojit citlivě a pohodlně. Stavba byla rozdělena mezi více výše
uvedených dodavatelů z důvodu nižších cen dílčích prací. Celko‑
vé náklady na stavbu přesáhly 4,5 mil Kč, z toho v dotaci je zažá‑
dáno o 1,5 mil. Kč.
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Aktuálně k datu: 19. 11. 2020
Celkem nakaženo: 34
Z toho již vyléčeno: 30
Stále nemocných: 4
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V Uličkách
Částečně v souběhu s výše uvedenou
investicí proběhla oprava komunikace
v lokalitě V Uličkách firmou Swietelsky.
Zde se dokončila postupná výměna vodo‑
vodního řadu. Opravila se místy propadlá
kanalizace a nově se do ní napojilo něko‑
lik příčných odvodňovacích žlabů, aby
docházelo k lepšímu zachycení dešťové
vody v případě přívalových dešťů. U č.
p. 25 došlo k rozšíření vozovky z důvodu
lepší a jistější obslužnosti ulice popelář‑
ským vozem, zejména v zimních měsících.
Před pokládkou dvou asfaltových vrstev
se v nevyhovujících místech vyměnily
konstrukční vrstvy. Náklady na stavbu byly
téměř 1 mil. Kč z toho 127 000 Kč přispěl
z Fondu Vysočiny Kraj Vysočina. V obci
jsou tedy kompletně opravena další důle‑
žitá místa, provoz je zde nyní bez omeze‑
ní. Doufám že ne nadlouho a že v příštích
letech se pustíme do kompletní opravy
další ulice v centru obce.

Nové stavební parcely
Třetí významnou investicí do infrastruktu‑
ry a prakticky i do budoucnosti a rozvoje
obce je lokalita Nad Kachlířkou. Zde letos
ve druhé z celkem třech plánovaných
etap vzniklo osm kompletně zasíťovaných
stavebních parcel pro rodinné domy, a to
v ulici Sluneční a Nad Rybníkem. Důležitost
investice potvrdil zájem o parcely, posled‑
ní volná parcela byla závazně zamluvena
v září. Firma FK Bau, s. r. o., která byla
zhotovitelem největšího objemu prací,
začala skrývkou ornice, která bude využita
pro další plánované investice v obci v příš‑
tích letech. Následně se položilo plastové
potrubí jak pro dešťovou, tak pro splaš‑
kovou kanalizaci a po dokončení zemních

prací na komunikaci se provedlo zlepše‑
ní aktivní zóny zemní frézou. To je techno‑
logie, kdy se nadávkuje vápno a cement
na určenou plochu a do hloubky 0,5 m se
pomocí frézy promele se zeminou. Násled‑
ným zaválcováním vznikne tuhá vrstva,
která zamezí následnému nerovnoměr‑
nému sedání vozovky. Nyní je již přípoj‑
ka vodovodního řadu na každé parcele
ukončena vodoměrnou šachtou, kanali‑
zační přípojky jsou dokončeny rovněž za
hranicí parcel. Je hotová vozovka včetně
silničních obrub. Chodníky v této lokalitě
budou realizovány případnou svépomo‑
cí budoucích majitelů jednotlivých parcel
tak, jak je v obci zvykem, obec poskytne

materiál. Kabel pro veřejné osvětlení je
položen a lampy se budou stavět průběž‑
ně s dokončovanými stavbami rodinných
domů. Do konce roku budou po dostav‑
bě elektrických přípojek, které realizuje
firma PTEM spol, s. r. o. z Tábora, prove‑
deny terénní úpravy v režii obce a stavba
bude zkolaudována. Plánovaná investice
na provedené práce je vyšší než 7 mil. Kč.
Děkujeme všem, kterých se stavby dotkly
a omezily tak jejich běžné fungování za
trpělivost s probíhajícími pracemi. Jistě
chápeme, že jsou to investice do naší
obce, pro nás a pro budoucí obyvatele.
Lukáš Radil
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Co nového ve škole?
Jedním slovem všechno! Pere se ve mně
optimista s pesimistou. Začnu tím horším.
Opět je škola bez dětí. Dokonce nějaký
čas byla zavřena i mateřská škola, důvo‑
dem byl samozřejmě koronavirus. Dobrá
zpráva je, že školka je již opět v provozu.
Podzim jsme začali celkem slibně, první,
druhá a třetí třída našly azyl v Agrodruž‑
stvu Košetice a ve škole se začalo pracovat
na nástavbě odborných učeben. Škoda,
že jsme v tempu vydrželi jen do polovi‑
ny října. Pak byly školy uzavřeny plošně.
V době, kdy píšu tento článek, končíme
třetí týden distanční výuky. Nejprve jsme
věřili, že začneme 2. listopadu, ale je jasné,
že listopad to už asi nebude. Jakáko‑
li výuka mimo školu nikdy plnohodnotně
nenahradí tu opravdovou, školní! Snažíme
se o co největší zapojení všech žáků do

výuky a budeme doufat, že se vše vrátí co
nejdříve k normálu. Vím, že to je velká zátěž
pro rodiče, ani pro nás to není jednodu‑
ché. Stále máme sami mezi sebou spous‑
tu otázek, postupně je řešíme a snad se
nám to daří. Měli bychom být všichni trpě‑
liví a hlavně to vše v klidu přežít. Na druhé
straně, nikdy jste nebyli spolu tolik, jako
v této době. Využijte tuto zvláštní příležitost
k upevnění rodinných vazeb. V žádném
případě bych nechtěl, aby děti proseděly
mládí u počítače. Choďte ven a veďte děti
k pravidelnému pohybu.
Školní budova prochází velkým přerodem
a už se těšíme, až bude vše hotovo, k tomu
je ale ještě strašně daleko. Stavba nejde
tak lehce jak jsme si představovali, obje‑
vuje se spousta nečekaných problémů,
které už při rekonstrukcích bývají. I s tím

se doufám úspěšně popereme a příští rok
budeme využívat nové a moderní učeb‑
ny ke každodenní výuce. Snad… Tepelná
čerpadla, která by měla vytápět školu již
příští rok, jsou ve fázi dokončení projekto‑
vé dokumentace a před vypsáním nového
výběrového řízení.
Závěrem bych vám chtěl popřát hlavně
hodně zdraví, pevné nervy a hodně sil,
abyste vše zvládli v pohodě a mohli se
optimisticky dívat do budoucna. Uvidíte,
že vše zvládneme a zase bude dobře!
Jaroslav Skolek
Dnes již vím, že jsme začali, je 18. 11. 2020
a prvňáčci se druháky již jsou zpět. A vypadá to na návrat 1. stupně a deváťáků od
23. 11. a zbytek po týdnu střídavě. Tak
nakonec optimistická varianta.

Začátek nového školní roku v MŠ Košetice
Ani jsme se nenadáli a byl tu nový školní
rok. Pro většinu dětí to znamenalo znovu
setkání se svými kamarády, na které se již
těšily. Pro nové děti to bylo první sezná‑
mení s novým prostředím. Některé z nich
se neubránily slzičkám, ale stýskání bylo
postupně méně a méně.
Ve třídě Kapiček přivítalo děti první téma –
Vítáme vás dětičky, do té naší školičky,
při kterém se děti seznamovaly nejen se
školkou, ale i s ostatními dětmi. Druhé
téma – Můj domeček veliký, kudy půjdu do
školky se zaměřilo na to, kudy děti chodí
do školky, co mohou při cestě do školky
vidět, s kým doma bydlí a jak vypadá jejich
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dům. Děti malovaly domeček, dramatizo‑
valy pohádku Boudo, budko, vyzkoušely
si překážkovou dráhu. Při třetím tématu –
Zeleninu, ovoce, máme rádi nejvíce děti
poznávaly ovoce a zeleninu např. pomo‑
cí ochutnávky, tvořily jablko zapouštěním
barev, dramatizovaly pohádku O veliké
řepě.
Ve třídě Hvězdiček jsou témata stejně
jako v loňském školním roce motivována
dětskými knihami. Šlapu si to do školky pro
kluky i pro holky bylo téma, které přivítalo
děti po prázdninách a během něhož si děti
spoluvytvářely třídní pravidla. Druhé téma
bylo motivováno sérií anglických knih The

Color Monster – děti se učily s barevnými
příšerkami rozlišit a pojmenovat své poci‑
ty – radost, štěstí, strach, hněv aj. Při výpra‑
vě do lesa děti pozorovaly lupou mravence
a brouky, stavěly domečky pro barevné
příšerky, které byly namalovány na kame‑
nech. Na školní dvůr namalovaly příšerky
křídami, vyzkoušely si pokusy s barvami,
pekly obličeje z lineckého cukroví, společ‑
ně obkreslily postavy na jeden plakát
a vymalovaly je barvami pocitů aj. Motivací
pro třetí téma byla kniha Když se brouček
probudil. Světluška s broučkem zjišťovala,
jak vypadá opravdové přátelství a společ‑
ně poznávali, jak vypadá podzim. Děti
spolu s nimi objevovaly krásy podzimu –
ochutnávaly jablka, pouštěly draka, dozvě‑
děly se, že ježek nejí jablka ani hrušky,
společně tvořily ježka z cedníku a špaget
či ovocného ježka z hrušky a hroznového
vína, počítaly šípky, obtiskovaly šípkové
listy, vyráběly světlušky ze šišek, vyhledá‑
valy brouky v encyklopediích, rozeznávaly
jedlé či jedovaté houby aj.
Paní učitelky ze třídy Sluníček se od září
věnují rozšířené přípravě předškoláků na
školní docházku. Novinkou pro předško‑
láky je, že pracují každý se svým pracov‑
ním sešitem – Půjdeme do školy – úkoly
pro předškoláky. Každý předškolák má též
ve školce svůj školkový kufřík, ve kterém
se stará o svoje pastelky, kde má sešit na
uvolňovací grafomotorické cviky aj. Zahá‑
jení povinné školní docházky je totiž důle‑
žitým okamžikem v životě každého dítěte.
Chceme, aby děti, které absolvují naši
mateřskou školu, se na základní školu těši‑
ly a měly všechny předpoklady pro úspěš‑
né zvládnutí nejen 1. třídy.
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Ve třídě Sluníček začal nový školní rok
tématem Vítáme tě ve školce. Děti se
seznamovaly s prostředím nové třídy –
s herními koutky a umístěním hraček, se
svojí značkou, s režimem dne, se svým
jménem v tiskací formě. Děti vytváře‑
ly pravidla pro soužití ve třídě, k čemuž
využívaly piktogramy nalepené na třídním
sluníčkovém logu. Hláška z úst dítěte: „To
je super, máme i dárečkové pravidlo, to
budeme pořád slavit. “ Při tématu Cesta
do školky paní učitelky s dětmi probíraly
jakými dopravními prostředky můžeme
cestovat, jak se dopravujeme do školky
a odkud, co vidíme cestou do/ze školky,
význam dopravních značek. Hláška z úst
dítěte: „V zimě se do školky dopravím
na lyžích. “ Ovoce a zelenina, to je zdra‑
vé, to je prima, bylo téma, při kterém děti
poznávaly rozdíly mezi ovocem a zeleni‑
nou, zjišťovaly, co potřebuje ovoce a zele‑
nina k růstu, jaké nářadí využívá zahradník.
Když si děti povídaly o ovoci, čekalo je ve
třídě překvapení. Poštou přišla bednička
a v ní samá jablíčka, pod víkem bylo psaní
s přáním dobrého pochutnání. Nejprve
děti jablka počítaly, porovnávaly jejich veli‑
kost a barvu, potom si je umyly a snědly.
Hláška z úst dítěte při otisku chodidla pro
mrkvičku: „Takhle špinavou nohu jsem
ještě neměl. “ V tématu Co vypráví les, se
děti učily vnímat les jako celek. Dozvěděly
se, co vše v lese roste a žije. Své znalosti si
ověřily přímo v lese, kam se vydaly na celé

dopoledne. Děti zjistily, že se dá les vnímat
i jinak než očima – sluchem, čichem. Děti
si zahrály hru Najdi zvířeti potravu, házely
šiškami na „Kořenové strašidlo“ a úspěšně
hledaly jedlé houby.
Mateřská škola je povinna zajistit dětem,
pro které je předškolní vzdělávání povin‑
né, vzdělávání distančním způsobem. Dítě,
pro které je předškolní vzdělávání povin‑
né, má povinnost se vzdělávání distanč‑
ní formou účastnit. Distanční výuku bylo
nutné z důvodu uzavření MŠ pro výskyt
Covidu–19 pro předškoláky zajišťovat
v říjnu. Paní učitelky předávaly prostřed‑
nictvím emailu rodičů a sdíleného google
disku dětem materiály na téma Není drak
jako drak a Odletěli tažní ptáci, na jaře se
vrátí zpátky.
Z důvodu zhoršující se epidemiologic‑
ké situace jsme bohužel postupně ruši‑
ly veškeré naplánované akce – podzimní
výlet do Podblanického ekocentra a Para‑
zoo ve Vlašimi, plavecký výcvik v Pelhřimo‑
vě, včetně pozvaných programů do MŠ
(kouzelnické představení, mobilní plane‑
tárium či muzikoterapie).
Blíží se adventní čas, a proto přejeme všem
klidné a radostné prožití svátků vánočních
v kruhu rodiny.
Za třídu Kapiček – Bc. Markéta Smetanová,
za třídu Hvězdiček Libuše Kremsová, DiS.,
za třídu Sluníček Bc. Zdeňka Burešová
a Pavla Šinfeldová
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Z usnesení z jednání zastupitelstva obce Košetice
18. JEDNÁNÍ ZE DNE 14. 5. 2020
ZO schvaluje:

• obnovu žádosti na přístavbu hasičské
zbrojnice s původním rozpočtem.
• změnu
využití
pozemků
p. č.
754/1 754/,3 754/4 a 756/13 v k. ú. Koše‑
tice na využití smíšená výrobní plocha –
bytová výstavba. Zastupitelé schválili
prodej stavební parcely manželům P.
• změnu využití pozemků p. č. 2404, st.
23/2, st. 24 a st. 596 na plochu OV –
PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ – VEŘEJ‑
NÁ INFRASTRUKTura. Podmínkou je
písemné vyjádření žadatele – pana P., že
objekt nebude využíván jako ubytovna,
ale bude určen k dlouhodobému rodin‑
nému bydlení.
• vítěznou firmu FK Bau, a. s., Praha 10 –
Uhříněves, která zvítězila ve výběrovém
řízení na akci Základní technická vyba‑
venost (příprava pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Nad Kach‑
lířkou). Firma nabídla konečnou cenu
včetně DPH ve výši 7 252 720,98 Kč, ZO
odsouhlasilo cenu za m2 zainvestované
parcely. Nové parcely se budou prodá‑
vat za stejných podmínek jako v minulosti
tj. předkupní právo pro obec, povinnost
zkolaudovat do 4 let od podpisu kupní
smlouvy a trvalý pobyt po dokončení
stavby. Cena zainvestované parcely včet‑
ně základního poplatku za připojení k síti
nízkého napětí el. energie je stanovena
na 500 Kč/m2.
• přijmutí daru – projektové dokumentace
na studnu a septik na střelnici – od pana
Ing. V. P.
• odpuštění dvou měsíčních nájmů z obec‑
ních nebytových prostoru pro paní S., J.
a L.
• pronájem obecního bytu v č. p. 199 panu
O. T a slečně T. K.
• vyhlášení výběrového řízení na akci
Výměna zdroje tepla v ZŠ Košetice
• prodej parcely p. č. 734/2 v k. ú. Košeti‑
ce panu P.
• prodej části parcely p. č. 2260/1 manže‑
lům S.
• zápis v obecní kronice za rok 2019
• pronájem restaurace Kozlův dvůr panu
M. Ř., nájem se sjednává od 1. 5. 2020
• výkup pozemků pod plánovanou úpra‑
vou výtoku odlehčovací kanalizace.
Jedná se o pozemky p. č. 2333/2, 2333/3,
2333/4, 2333/5, 2333/6 a 2333/7

na rozšiřování stavebních ploch v lokalitě
Krasolesí
• námitkou vznesenou občany z Nové Vsi
na rozšiřování stavebních ploch v lokali‑
tě Nová Ves

19. JEDNÁNÍ ZE DNE 4. 6. 2020
ZO schvaluje:

• podpis Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. JH–014330058651/001 (akce
„ Košetice vršek – obnova NN“)
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1040016997/047
(stavba „Košetice, Velká strana TS,
VN,NN – obnova“) včetně projektové
dokumentace na tuto stavbu
• na základě výběrového řízení se schva‑
luje nejvýhodnější nabídka na úvěr na
výstavbu Odborných učeben v ZŠ Koše‑
tice, kterou podala ČSOB Pelhřimov
• dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na
pronájem pozemků s AP Košetice, a. s.,
v dodatku dochází k navýšení ceny za
pronájem na 3500 Kč/ha pronajaté
plochy a zároveň se aktualizují pozemky
• předloženou projektovou dokumen‑
taci na rekonstrukci veřejného vodo‑
vodu a kanalizace na východní straně
obce přes soukromé pozemky rodin, B.
A. pana J. Dojde k intenzifikaci kanali‑
začního řadu jeho zkapacitněním. Bude
použito potrubí s větší dimenzí, průměr
1000 mm, bude posíleno odlehčovací
potrubí DN 800 mm, budou posunuty
šachty a tím dojde k částečnému napří‑
mení kanalizační trasy, dojde ke zpevněn
toku do které bude odlehčovací potrubí
zaústěno.
• zařazení území obce Košetice do územ‑
ní působnosti MAS Vira rustica z. s, na
programové období 2021–2027
• dar pro Pionýrskou skupinu Radost Koše‑
tice ve výši 7000 Kč
• žádost o udělení výjimky z počtu žáků
pro základní školu v rámci Základní školy
a mateřské školy Košetice a rozhodlo
udělit uvedené škole výjimku na dobu
jednoho roku pro školní rok 2020/2021.
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídě‑
ní, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

ZO zamítá:

ZO zamítá:

• žádost o odkoupení obecních pozemků
st. p. č. 27/3 a 218/1 v k. ú. Košetice

• žádost pana Š., Krasolesí o odprodej
cca 3000 m2 z parcely p. č. 1154/17 v k. ú.
Košetice.
• stížnost paní R. na umístění sloupů veřej‑
ného osvětlení před její nemovitostí

ZO bere na vědomí:

ZO bere na vědomí:

• průběh prací před prodejnou Jednoty
• námitku zástupců spolku „Naše Krasolesí“
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• podpis smlouvy s firmou FK Bau na reali‑
zaci ZTV Nad Kachlířkou, převzetí stavby

a předpokládaný termín zahájení prací
červenec 2020
• námitky zástupců místní části Nová Ves
o Změně č. 1 Územního plánu obce
Košetice.
• bere na vědomí plánované konání mari‑
ášového turnaje, který se bude konat
v restauraci Kozlův dvůr dne 8. 8. 2020

20. JEDNÁNÍ ZE DNE 11. 6. 2020
ZO schvaluje:

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020
o volném pohybu psů v obci.
• Předložené zprávy kontrolního a finanč‑
ního výboru

ZO zamítá:

• přípravu žádosti na projekt „Odborné
učebny ZŠ Košetice na parcele 226/37
v k. ú. Košetice“.

ZO bere na vědomí:

• informace podané zpracovatelem Změny
č. 1 Územního plánu obce Košetice
panem Ing. arch. P. Krolákem o postupu
a průběhu projednávání změny. Panem
Krolákem byly zodpovězeny dotazy
zástupců místní části Nová Ves.
• rozpočtové opatření č. 1

21. JEDNÁNÍ ZE DNE 2. 7. 2020
ZO schvaluje:

• na návrh hodnotící komise podpis smlou‑
vy s firmou ait‑česko, s. r. o., České Budě‑
jovice, která nabídla nejnižší cenu za
tepelná čerpadla pro ZŠ Košetice. Cena
včetně DPH činí 7 733 995,72 Kč.
• finanční odškodnění případně opravu
poničeného plotu paní V.
• Pronájem místnosti ve zdravotním stře‑
disku Košetice paní L. za cenu 40 Kč/m2 +
zálohově náklady na elektrickou energii.
• bezplatnou směnu pozemků p. č.
2247/12 o výměře 87 m2 a p. č. 2247/13
o výměře 183 m2 v k. ú. Košetice za stej‑
nou výměru z pozemku p. č. p. č. 1154/16.
Parcela p. č. 1154/16 má celkovou výmě‑
ru 436 m2. Zbývající část pozemku p. č.
1154/16 (436 m2–270 m2) tj. 166 m2
doplatí pan D. za cenu 130 Kč /m2.

ZO zamítá:

• příspěvek ve výši 70 Kč/občana na
dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.

ZO bere na vědomí:

• Informaci DSO Sompo o systému sběru
tříděného odpadu v příštím období. DSO
SOMPO bude v průběhu měsíce červen‑
ce jednotlivým členským obcím dodávat
nové popelnice na tříděný odpad – plast,
papír, bioodpad, které budou poskytnu‑
ty zájemcům. Obec Košetice stanoví na
základě poptávky jednotlivých majitelů

2/2020
nemovitostí s trvalým pobytem v obci
Košetice seznam zájemců. Popelnice se
budou vydávat podle tohoto pořadní‑
ku. Zájemci, na které se nedostane, musí
třídit stejně jako doposud – tj. své vytří‑
děné odpady musí ukládat do kontej‑
nerových hnízd na tříděný odpad, které
jsou rozmístěny v obci. Samotný svoz
separovaných odpadů z popelnic bude
zahájen přibližně v dubnu příštího roku.
Zájemcům zapsaným v pořadníku budou
popelnice vydávány na jaře příštího roku.
• Rozpočtové opatření č. 2

22. JEDNÁNÍ ZE DNE 6. 8. 2020
ZO schvaluje:

• výsledky výběrového říze na akci Výstav‑
ba odborných učeben v ZŠ Košetice část
S01. S nejnižší cenou 22 605 172 Kč vč.
DPH se umístila firma Navláčil stavební
firma, s. r. o., Zlín. ZO schvaluje podpis
smlouvy o dílo. Část S01 obsahuje hlavní
stavbu – tj. přístavba patra, únikové scho‑
diště, bezbariérové záchodky
• výsledky výběrového říze na akci Výstav‑
ba odborných učeben v ZŠ Košetice –
část S02. S nejnižší cenou 365 923 Kč
včetně DPH se umístila firma T & Nstav
Pelhřimov. ZO schvaluje podpis smlouvy.
Část S02 obsahuje bezbariérovou úpravu
průchodu mezi šatnami a budovou první‑
ho stupně
• seznámeno s námitkami ve výběrovém
řízení na akci Výměna zdroje tepla v ZŠ
Košetice 3. 7. 2020 byl na profilu zada‑
vatele oznámena vítězná firma ait‑čes‑
ko, s. r. o., České Budějovice. Dne 17. 7.
2020 podala firma Cergomont, námitku
proti výběru s odůvodněním nedodržení
zadávacích podmínek výběrového řízení.
Zadavatel Obec Košetice se na základě
této námitky a námitky vznesené ze stra‑
ny vítězné firmy rozhodl zrušit výběrové
řízení. ZO schvaluje zhotovení průzkum‑
ného vrtu a dle výsledku dopracová‑
ní projektové dokumentace do stádia
prováděcího předpisu. Projektant bude
muset písemně doložit možnost dodá‑
ní tepelných čerpadel minimálně od tří
nezávislých výrobců tep. Čerpadel
• vyhlášení výběrového řízení na část
S03 a S04 na akci Výstavba odborných
učeben v ZŠ Košetice – stanoviště kontej‑
nerů na separovaný odpad a oplocení
areálu ZŠ Košetice
• navýšení rozpočtu o 100 000 Kč na opra‑
vu obecní střelnice
• odprodej parcely p. č. 2317/93 paní J.
• vybudování nové vodovodní přípojky
k domu č. p. 118
• směnu pozemků p. č. 1518/48 za parce‑
lu pč. 1232/12, obě v k. ú. Košetice mezi
panem H. a obcí Košetice

ZO zamítá:

• žádost paní S. na změnu využití pozem‑
ku p. č. 1171/21 v k. ú. Košetice v rámci

Změny č. 1 Územně plánovací dokumen‑
tace obce Košetice
• odprodej parcely p. č. 2236/7 v k. ú.
Košetice Krajské správě a údržbě silnic
Kraje Vysočina

ZO bere na vědomí:

• průběh prací na přípravě parcel v lokalitě
Nad Kachlířkou a před Jednotou
• propad hlavních daňových příjmů 1 –
7/2020 oproti 1–7/2019 o 640 tis. Kč.
• Rozpočtové opatření č. 3

23. JEDNÁNÍ ZE DNE 3. 9. 2020
ZO schvaluje:

• podpis smlouvy s firmou T & Nstav
stavební a obchodní, s. r. o., Pelhřimov
na část S01 stavby Odborné učebny
ZŠ Košetice z důvodu odstoupení firmy
Navláčil před podpisem smlouvy. Cena
díla je nabídkovým rozpočtem stanovena
na částku 23 100 170 Kč vč. DPH
• firmu Gerotop pro zhotovní průzkumné‑
ho vrtu pro tepelná čerpadla v ZŠ Košeti‑
ce za cenu 213 750 Kč
• prodej nové parcely č. 8 v lokalitě Nad
Kachlířkou manželům P.
• pronájem prostor v AP Košetice pro 1.
až 3. třídu ZŠ na dobu 10 měsíců z důvo‑
du výstavby odborných učeben v ZŠ
Košetice.
• výjimku z počtu žáků pro mateřskou
školu. V MŠ Košetice jsou schváleny tři
třídy po 28 dětech.
• převod předkupního práva na parcelu
768/9 zapsané ve prospěch obce Košeti‑
ce z manželů M. na jejich syna pana Z. M.

ZO bere na vědomí:

• propad hlavních daňových příjmů 1 –
8/2020 oproti 1–8/2019 o 845 tis. Kč
• dopady přívalového deště ze dne 14. 8.
2020
• Rozpočtové opatření č. 4

24. JEDNÁNÍ ZE DNE 1. 10. 2020
ZO schvaluje:

• zamluvení stav. parcel v lokalitě Nad
Kachlířkou:
parcela č. 1 – Borková
parcela č. 2 – Jelínek
parcela č. 3 – Nazar Bashak
parcela č. 4 – Samková, Hlaváč
parcela č. 5 – Ryšavý
parcela č. 6 – Sochrová
parcela č. 7 – Vavrda
parcela č. 8 – Pospíchal
• odprodej části parcel p. č. 756/13 a 754/1
obě v k. ú. Košetice o rozměrech 18 x
10 m manželům H.
• s převodem předkupního práva k parce‑
le p. č. 768/13 v k. ú. Košetice z manželů
K. na jejich dceru P. K.
• nový Řád veřejného pohřebiště. Cena za
jedno hrobové místo bude 100 Kč/rok.
Za dvě hrobová místa 200 Kč/rok a za tři

hrobová místa 300 Kč/rok
• přijetí dotace na hasičskou zbroj‑
nici z programu IROP ve výši 90 %
rozpočtových výdajů. (CZ. 06. 1. 23/0.
0/0. 0/16_055/0003681). Výběrové říze‑
ní bude vypsáno v létě 2021. Výstavba
proběhne v roce 2022
• pronájem restaurace Kozlův Dvůr panu Z.
od dubna 2022

ZO zamítá:

• z důvodu koronavirové nákazy akci
Rozsvícení vánočního stromu, koncert
dětí v košetickém kostele a vánoční
jarmark. Zároveň rozhodlo i o zrušení
tradičního setkání seniorů, které se dle
vývoje nákazy přesune na léto příštího
roku
• převod koncových prvků varování (sirén)
z Kraje Vysočina na obec Košetice
• žádost p. K o odprodej části parcely p. č.
2316/7 v k. ú. Košetice a ukládá majite‑
lům č. p. 92 a 93 parkovat tak aby neza‑
sahovali svými auty do koridoru chodníku

ZO bere na vědomí:

• průběh prací na Výstavbě odborných
učeben, část S01 a S02
• průběh prací na průzkumném vrtu u ZŠ
• průběh prací na základní technické
připravenosti pro 8 stav. parcel v lokalitě
Nad Kachlířkou
• propad hlavních daňových příjmů 1 –
9/2020 oproti 1–9/2019 o 761 tis. Kč
• Rozpočtové opatření č. 5

25. JEDNÁNÍ ZE DNE 5. 11. 2020
ZO schvaluje:

• Zprávu o uplatňování ÚP Košetice za
období 08/2017 – 06/2020 a Obsah
Změny č. 1 Územního plánu Košetice
• Smlouvu o výpůjčce na movité věci se ZŠ
Košetice

ZO bere na vědomí:

• propad hlavních daňových příjmů 1 –
10/2020 oproti 1–10/2019 o 906 tis. Kč
• Rozpočtové opatření č. 6
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Psí miláčci

Upozornění
Vážení spoluobčané, v poslední době se
navzdory předešlým opatřením a výzvám
obecního úřadu množí případy neopráv‑
něného využití pozemků ve vlastnictví
obce jako skládek pro soukromé účely,
včetně poškozování veřejného prostran‑
ství či jeho znečišťování.
Na základě připomínek z řad občanů na
tyto případy Obecní úřad v Košeticích po
projednání v zastupitelstvu obce důraz‑
ně upozorňuje všechny občany obce,
že takovéto jednání je v rozporu s níže
uvedenými ustanoveními příslušných
zákonů. V obci jsou nainstalovány foto‑
pasti, které monitorují odkládání nepa‑
třičných věcí do kontejnerů. Fotky jsou
pravidelně kontrolovány a chybné chová‑
ní občanů bude postihováno.
Jako příklady možného postihu za nedo‑
držení příslušných ustanovení zákonných
předpisů na tomto úseku uvádíme.
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. f) a § 5 odst. 2
písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o někte‑
rých přestupcích se přestupku dopustí
každý, kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá úklid veřejného prostranství/týká se
například znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či
hospodářským zvířetem či znečištění
jiným způsobem včetně zanedbání úklidu předmětu znečištění/
Sankce za porušení těchto ustanovení dle
§ 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 251/2016
Sb. o některých přestupcích je pokuta až
do 20. 000 Kč
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. g) a § 5
odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích se přestupku dopustí každý, kdo poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství/týká se příkladně poškození travnatých ploch, záhonů a ostatní veřejné
zeleně, ale i zabrání veřejného prostranství pro účely soukromé skládky materiálu, pokud tato není povolena obecním
úřadem/
Sankce za porušení tohoto ustanove‑
ní dle § 5 odst. 3 písm. d) zákona č.
251/2016 Sb. o některých přestupcích
je pokuta až do 50. 000 Kč.

Hospodářská zvířata (drůbež, skot atd. )

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon na ochranu zvířat“), je každý
chovatel hospodářských zvířat povinen
učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat. Porušení této povinnosti
je přestupkem podle § 27 odst. 3 písm.
e) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27
odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat
hrozí za tento přestupek pokuta až do
výše 50. 000 Kč.

Zvířata v zájmových chovech (psi, atd. )

Podle ustanovení § 13 odst. zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon na ochranu zvířat“), je každý,
kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy
například psa apod. ), povinen učinit
opatření proti úniku zvířat. Porušení této
povinnosti je přestupkem podle § 27
odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat.
Podle § 27 odst. 12 písm. c) zákona na
ochranu zvířat hrozí za tento přestupek
pokuta až do výše 50. 000 Kč.

Pobíhání zvířat po pozemních
komunikacích

Podle ustanovení § 60 odst. 11 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších před‑
pisů, je vlastník nebo držitel domácích
zvířat povinen zabránit pobíhání těchto
zvířat po pozemní komunikaci. Poruše‑
ní této povinnosti je přestupkem podle
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o provo‑
zu na pozemních komunikacích. Za tento
přestupek hrozí podle § 125c odst. 7
písm. a) zákona o provozu na pozem‑
ních komunikacích Za tento přestupek
hrozí podle § 125c odst. 5 písm. g) záko‑
na o provozu na pozemních komunika‑
cích pokuta 1500–2500 Kč nebo podle
§ 125c odst. 7 písm. a) pokuta až 2000 Kč
příkazem na místě.
Všechna výše uvedená porušení
příslušných zákonných předpisů je
oprávněna projednat Komise k projed‑
návání přestupků Městského úřadu
v Pelhřimově.

Většina z nás má doma psího kamará‑
da. Koupili jsme si ho, krmíme ho a měli
bychom si po něm také uklízet. Mnozí z nás
to ale nedělají. Opětovně se nám rozmo‑
hl nešvar nesbírání psích exkrementů.
Odpadkové koše jsou po celé obci. Pytlí‑
ky pravidelně doplňujeme. Apelujeme
na venčící „páníčky“ – sbírejte si po svých
miláčcích jejich odpadky a vyhazujte je do
odpadkových košů. Blíží se zima a vždy,
když napadne a poté sleze sníh objeví se
nevábné hromádky. Myslím, že Vám by se
také nelíbilo, pokud by před Vaší nemovi‑
tostí neustále zůstávaly pozůstatky venčení
psů. Chovejte se kultivovaně a uklízejte po
svých psech.
Děkujeme všem, kteří po svých psech již
nyní uklízejí.
Pokud mluvíme o psech, nedá mi to nezmí‑
nit se o různých ohňostrojích a dalších
petardách. Naši psí miláčci je snášejí velmi
těžce. Mnozí z nás musíme brát o Silvest‑
ru psy do svých domů, protože sluch psů
je velice citlivý. Žádáme vás proto, pokud
budete oslavovat Nový rok ohňostrojem,
abyste jej použili, právě s ohledem na psy,
v co nejkratší době. Ne neobvyklá situace
je, když rachejtle začnou vylétat o Váno‑
cích a skončí na Tři krále.

Práce na zahradě
Je adventní čas a je poněkud nezvyklé
hovořit nyní o pracích na našich zahra‑
dách, ovšem letošní rok je jiný než byly
roky minulé. Letní Zpravodaj jsme nevydá‑
vali, a tak nám nezbývá, než se k tomuto
tématu vrátit nyní. Doufám, že nám příští
rok umožní naplno užívat společenského
života či jen příjemného oddychu u grilu
nebo klidné posezení venku u bazénu
s knihou. Právě proto, abychom si vychut‑
nali pohodu a klid Vás žádáme, aby –
pokud to jenom trochu jde – jste vynechali
hlučné práce na zahradách o víkendech,
a to zejména v neděli.
Děkujeme.
V současné době jsou kontejnery na
bioodpad určeny na odkládání shrabané‑
ho listí. Větve ani jiné, a to zejména nebio‑
logické, odpady se do nich ukládat nesmí.
Kontejnery na větve umístíme na ustálená
sběrná místa ihned v únoru roku 2021.
Blanka Veletová, starostka obce

Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce vydalo v letošním roce
nový Řád veřejného pohřebiště, ke které‑
mu vydal v září letošního roku souhlasné
stanovisko Kraj Vysočina. Celý text OZV je
zveřejněn na obecních webových strán‑
kách případně se s ním můžete seznámit
na vývěsce u hřbitova. S tím souvisí i nová
nájemní smlouvy na pronájem hrobových
míst, ve které je stanovena nová cena za
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pronájem hrobového místa a služeb s tím
spojených. Roční cena hrobového místa
od roku 2021 bude 100 Kč za jednohrob,
200 Kč za dvouhrob, 300 Kč za trojhrob.
Náklady spojené s provozem hřbitova
jsou daleko vyšší než je účtovaná cena.
Obec dlouhodobě cenu dotuje. Jedná se
zejména o sečení trávy, úklid okolo hřbi‑
tova a odvoz odpadu a jeho uložení na

skládku. V srpnu nám neznámý pachatel
ukradl velkoobjemový kontejner u hřbito‑
va. Policie trestní stíhání odložila, protože
se nepodařilo dopátrat pachatele. Žádáme
proto všechny občany, aby byli obezřetní,
pozorovali své okolí a při podezření z trest‑
né činnosti věc oznámili na Policii ČR nebo
na OÚ Košetice.

2/2020

Zimní údržba
Techničtí zaměstnanci obce se snaží udržovat celou obec ukli‑
zenou. V zimě se pak budou starat o prohrnutí místních komu‑
nikací a chodníků. Pojďme jim to usnadnit. Apelujeme na vás,
abyste důsledně parkovali auta na svých pozemcích. Totéž platí
i o popelnicích.
Umožníte tak snadnější úklid komunikací a předejdete možným
nehodám.

Myslivcův rok
nikdy nekončí
Myslivecký spolek Háj Košetice má celkem 11 členů, kteří spravují
1 366 ha lesů, polí a luk.
Na jaře, kdy se začíná probouzet příroda ze zimního spánku, začí‑
ná i pro nás, myslivce, nikdy nekončící práce v honitbě. Po zimním
přikrmování je nutné všechny krmelce pořádně vyprášit nehaše‑
ným vápnem, aby nedocházelo k přenosu různých chorob. Mezi
další jarní práce patří i rozmístění pachových ohradníků okolo
polí, aby nedocházelo k ničení čerstvě zasetých plodin, a to
převážně černou zvěří. V květnu až červnu se rodí srnčata a my je
musíme ochránit před první senosečí, proto pečlivě procházíme
všechny louky těsně před sečením. Přes léto se naplno věnuje‑
me opravám a stavění nových posedů, to někdy trvá až do konce
roku. Na podzim začínáme nejdříve s individuálním přikrmováním
a později, většinou koncem října, začínáme plnit krmelce. Krmíme
přes celou zimu, aby zvěř v době strádání nebyla oslabena, proto
plnění krmelců několikrát zopakujeme. Po zimě se naše kolečko
znovu opakuje.
K péči o zvěř jde ruku v ruce i její odlov. Ten provádíme hlavně
kvůli zachování dobrého genetického fondu zvěře, aby se v jejím
chovu nevyskytovaly genetické vady. Druhým důvodem, bohužel
v dnešní době hlavním, je
odstřel kvůli snížení jejího
stavu. V tomto případě se
jedná hlavně o zvěř černou
v závislosti na stížnostech
zemědělců na jí způsobo‑
vané škody. Mimo jiné se
nám v loňském roce poda‑
řilo uspořádat naháňku na
černou zvěř, kterou máme
v plánu uspořádat i letoš‑
ní rok. Doufejme tedy, že
nám to koronavirus nepře‑
kazí. MYSLIVOSTI ZDAR!
Kryštof Katolický
MS Háj Košetice

Upozornění

VÁŽENÍ OBČANÉ,
rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme v našem
odpadovém hospodářství. Na konci prvního čtvrtletí roku 2021 ve spolupráci
se SOMPO a.s. rozšíříme svoz tříděných odpadů – popeláři je budou svážet
přímo od domů.
Jak tedy bude nový systém vypadat?
Aby bylo třídění odpadu pro vás, občany,
co nejpohodlnější a zároveň aby byl svoz
efektivní, dostane každá domácnost, která projeví zájem, do zápůjčky popelnici
na plast, papír a bioodpad. Ty vám pak budou pravidelně vyváženy.
Možná se někteří z vás ptají proč
Proč si máme u domu hledat místo na
další tři popelnice? Třídění odpadu bude
časem nutností pro každého. Česká republika patří v evropském průměru mezi
země, kde se stále obrovské množství odpadu skládkuje a minimálně využívá. Od roku
2021 výrazně stoupne poplatek za skládkování a od roku 2030 se skládkování zakazuje úplně. To znamená výrazné zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o miliony
korun ročně. Cílem rozmístění těchto nádob
je tedy zvýšit míru třídění tak, abychom na
skládku ukládali co nejméně odpadu.
Papír, plast, sklo i kovy jsou suroviny,
z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových
věcí, a je škoda je bez užitku zahrnout do

země. Zde je dobré připomenout, že ani
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu do černé popelnice nepatří,
a zvláště ten pocházející z domácností!
Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat, získáme tak velmi kvalitní hnojivo
– kompost, který obohatí půdu o důležitou organickou hmotu a zvýší tím její kvalitu bez přídavku chemie.
Kdo zaplatí nákup tolika popelnic?!
Dobrovolný svazek obcí SOMPO, jehož
jsme součástí, získal dotaci z evropských
fondů na jejich nákup. Bylo nakoupeno
více než 29 000 popelnic, budou-li chybět,
dokoupíme další.
Bližší informace o projektu obdržíte i prostřednictvím letáku, který vám bude doručen do schránek.
Proto zapojme se všichni do nového systému! Vaše zapojení do systému uleví nejen vaší peněžence, rozpočtu obce/města,
ale hlavně životnímu prostředí.

TŘÍDĚNÍ ODPADU JE
zase o něco snazší!

Měníme systém svozu odpadů
za ekologičtější. Nádoby na tříděné
odpady budou přímo v každé domácnosti.
Vytříděný odpad Sompo odveze přímo
od vašeho domu.

Obecní úřad upozorňuje všechny občany na přísný zákaz vstu‑
pu na sběrné místo „za pilou“, kde dochází k ničení majetku,
či rozebírání elektro šrotu. Na místě bude osazena fotopast
a případní vinící či jejich rodiče budou pokutováni.
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Košetický zpravodaj

Výsledky voleb 2020
Výsledky voleb do zastupitelstva
Kraje Vysočina 2020 obce Košetice.
192 platných hlasů, 2 neplatné hlasy.
• ODS – 18 hlasů
• STAN – 54 hlasů
• Piráti – 10 hlasů
• SPD – 3 hlasy
• Pro TOP Vysočinu – 11hlasů
• ANO – 17 hlasů
• ČSSD – 64 hlasů
• KDU – ČSL – 6 hlasů
• Trikolóra – 2 hlasy
• DSZ – Za práva zvířat – 2 hlasy

• KSČM – 3 hlasy
• DSSS – 2 hlasy
V obci Košetice přišlo volit 35,16 % z celko‑
vého počtu voličů.

Výsledky voleb do Senátu parlamentu
a zastupitelstva Kraje Vysočina 2020
obce Košetice
1. kolo

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu
2020 obce Košetice. 177 platných hlasů,
4 neplatné hlasy.
• Kandidát č. 1 M. Štěch – 122 hlasů.

• Kandidát č. 2 S. Mrkva – 14 hlasů
• Kandidát č. 3 V. Jandák – 15 hlasů
• Kandidát č. 4 J. Chalupský – 14 hlasů
• Kandidát č. 5 L. Pána – 4 hlasy
• Kandidát č. 6 P. Hodáč – 8 hlasů

2. kolo

Z celkového počtu 566 voličů navštívilo
volební místnost v Košeticích 73 voličů
(12,9%)
• Kandidát č. 1 Jaroslav Chalupský – 22 hlasů
• Kandidát č. 2 Milan Štěch – 51 hlasů

Blanka Veletová, starostka obce

Základní organizace České svazu včelařů Košetice
Letošní rok byl špat‑
ný. To vám řeknou
všichni
včelaři
z okolí. Na začát‑
ku roku to vypada‑
lo nadějně. Jaro se
pěkně rozběhlo, stromy díky počasí kvet‑
ly poměrně dlouho, a přesto to dopadlo
„bledě“. Květový med nějaký byl, ovšem
letní počasí, zejména časté deště, včelám
nepřálo. Nektar, který včely sbírají, se smyl
a včelstva pak místo toho, aby přinesla
snůšku do úlu, v létě často hladověla. Snad
k nám příští rok bude vstřícnější. Včelařova
práce se ale netočí jen okolo medobraní.
Na jaře musí provést prohlídku včelstev,
zhodnotit jejich stav, připravovat rámeč‑
ky a podle počasí včas rozšiřovat včelstva.
Od dubna do června pak vidíte různé lidi
„viset“ ve stromech – to jsou včelaři, kteří
zde chytají ulétlé roje. Rojení u včel lze
předcházet, ale ne stoprocentně.

Výroční členská schůze 2019
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Některá se vám stejně vyrojí. V srpnu se
pak musí včelstva nakrmit cukerným rozto‑
kem. Běžně se krmí 20 kg cukru na včel‑
stvo. Na podzim přichází léčení včelstev
od roztočů Varroa destruktor, který může
zdecimovat celá včelstva. Práce na včelni‑
ci nekončí ani v zimě. Pravidelná kontrola
úlů a příprava na další včelařský rok začíná.
Naše ZO ČSV Košetice byla založena již
8. 3. 1936 v Onšově. Zakládající členové
v počtu 32 skládali členský vklad ve výši
30 Kč. Jen pro porovnání v roce 1936 čini‑
la průměrná hodinová mzda od 2,35 do 5
korun. Dnešní základní organizace má 27
členů, kteří se starají o 321 včelstev.
ZO ČSV Košetice Vám přeje v novém roce
klid, pohodu, mnoho úspěchů v práci
i osobním životě a zejména pak pevné
zdraví.
Blanka Veletová,
předsedkyně ZO ČSV Košetice

Oslava 80. výročí založení ZO ČSV Košetice v roce 2016
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Pár čísel pro zamyšlení
Rok 1900

1921

Dělník: 50–100/měsíc

měsíční mzda v Kč

1 kg masa – 0,90–1,30 K.

Chléb

vejce 1 ks – 4 haléře.

1929

1939

1949

1953

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2019

měnová
reforma

1 200

1 900

2 600

3 170

12 700

23 598

34 111

700

700

789

900

x

2,9

2,25

5

2,6

2,6

2,6

4,4

15,1

23

25,6

Mléko (l)

3,3

2,05

1,6

4,45

1,8

1,9

1,9

2,5

11,7

18,4

20

1 kg mouky – 26 hal.

Vejce (kus)

1,2

0,9

0,7

3

0,9

1

1

1,2

2,15

3,9

3,3

1 kg cukru – 85 hal.

Máslo (kg)

48,8

26,7

21,5

80

38

40

40

40

94,4

217

193

1 kg brambor – 5 hal.

Pivo 10 (0,5 l)

1,6

1,5

1,45

3,2

1,4

1,7

1,7

2,5

7,4

11,5

12,43

0,5 l piva 12 – 26 hal.

Hovězí zadní (kg)

15,95

15,5

14,4

48

24

29

29

46

137,9

225

250

216,2

105

89

458

176

170

267

347

1312,3

x

x

Vstupenka do divadla

10

10

10

16,8

4

4

4

10

x

x

x

Stříhání pánských vlasů

4

4

4

10

2

5,1

5

7

37,48

x

x

Elektřina (kWh)

x

3,45

4,05

0,8

0,7

1,05

1,05

3,45

4,65

4,91

Auto Škoda

x

x

x

x

28 500

55 500

52 000

84 600

229 805

x

x

televizor

x

x

x

x

x

3 950

4200

13 000

x

x

x

Benzin Normál, Natural (l)

x

x

x

x

x

2,1

6

8

25,3

28,7

32

1 kg másla „něco přes“ 2 K Pánské boty

Železná kamna střední
velikosti pro domácnosti
vyšla na 10 K

Data jsou převzata z internetu a nemusí přesně odpovídat realitě v tom daném roce.
Data od roku 1989 jsou převzata ze stránek Českého statistického úřadu.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
březen/listopad 2020
Jelikož se neúpros‑
ně blíží konec roku
a držíte v rukách
již poslední vydání
Košetického zpravo‑
daje v tomto roce,
rád bych činnost
jednotky spíše zreka‑
pituloval. V letošním
roce (stav od 1. 1. 2020 do 9. 11. 2020)
zasahovala jednotka SDH Košetice celkem
u 46 mimořádných událostí. Jednalo se
o 11 požárů, 33 technických pomocí a
2 plané poplachy. Jsem velice rád že u
žádného požáru nemusela naše jednot‑
ka zasahovat přímo v naší obci. Jak jistě
víte, v první vlně epidemie COVID 19 veli‑
ce rapidně vzrostl počet lesních požárů.
Chtěl bych poděkovat všem zasahujícím
členům jednotky, že i přes ztížená opat‑
ření (nošení roušek, desinfekce techniky
a materiálu) vždy efektivně a profesionál‑
ně dokázali zasáhnout při řešení konkrét‑
ní mimořádné události. Jedním ne úplně
typickým zásahem z pohledu dojezdovosti
byl požár haly firmy Čáp central v Paco‑
vě dne 10. 7. 2020, kam byla naše jednot‑
ka taktéž vyslána. Co se týče technických
pomocí, jednalo se převážně o odstranění

stromů z komunikací, čištění a proplachy
ucpané kanalizace, nebo oplach vozovky
znečištěné bahnem.
U technických pomocí přímo v obci bych
uvedl zásah 14. 8. ve sklepě pod jídelnou
Agropodniku Košetice, kde došlo k zato‑
pení prostoru vodou po přívalovém dešti
a poté přejezd k čerpání zatopeného skle‑
pa rodinného domu taktéž v Košeticích v
ulici 5. května.
I nepříjemné zásahy patří k životu hasičů,
a to otevření bytu na žádost policie ČR v
obci Křešín dne 9. 6. 2020 , kde bohužel
byla nalezena osoba bez známek života.
Jak jistě víte pandemie COVID 19 pokra‑
čuje. Dotýká se každého spolku, rodiny,
člověka. V letošním roce byla pozastave‑
na díky preventivním opatřením veške‑
rá odborná příprava pro členy jednotky,
odloženy soutěže. Jelikož máme počet‑
nou jednotku, neměli bychom se příliš v
hasičárně srocovat, navštěvovat se apod.
Není to lehká doba.
Mějte na paměti že i v této nelehké době
jsou zde připraveni lidé, kteří jsou ochot‑
ni riskovat své zdraví (a to je teď opravdu
na místě zdůraznit), aby vám pomohli při
mimořádné události.

Děkuji všem členům zásahové jednotky za
nasazení, zodpovědnost a za práci kterou
ve svém volném čase vykonávají. Jak bylo
psáno v článku o činnosti sboru, těšili
jsme se na oslavy výročí 125let od zalo‑
žení sboru s kapelou Božejáci. Budeme
rádi, pokud nám to opatření dovolí, když
se sejdeme všichni ve zdraví v příštím roce
a náležitě naše výročí společně oslavíme.
Je to jen na nás, jak zodpovědně budeme
nařízení státních orgánů dodržovat.
Přeji vám všem jménem všech hasičů klid‑
né Vánoce a hlavně pevné zdraví!!!
za jSDH Košetice
Vladislav Jaroš
velitel jednotky
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Činnost SDH Košetice – březen 2020 / listopad 2020
Činnost sboru dobrovolných hasičů Koše‑
tice v tomto období ovlivnil COVID 19.
Všechny jarní akce se zrušily. Členové
sboru proto začali s úpravou prostoru za
hasičskou zbrojnicí – terénní úpravy a zase‑
tí trávníku.
Po rozvolnění vládních opatření se
v červenci začalo blízkat na lepší časy.
Výbor SDH v červenci a srpnu začal
připravovat oslavu výročí 125 let od zalo‑
žení SDH. Termín oslavy byl vybrán na
19. 9. a nikdo netušil, že přijde druhá vlna
COVID 19. Vše jsme již měli dohodnuté,
jenže týden před oslavou jsme akci zruši‑
li z důvodu rostoucího počtu nakažených
a nejistoty, zda v tu dobu vláda ČR nevydá
opatření k zrušení akce.
Během léta se naši členové Miroslav Blou‑
dek ml. a Jan Vávra zúčastnili dvou závo‑
dů TFA, a to dne 25. července - 9. ročník
Železný hasič Běleč a současně Memo‑
riál Zdeňka Kubáleho a 22. srpna TFA
Určice u Prostějova, kraj Olomoucký. Na
obou závodech nás naši členové skvěle
reprezentovali.
Chtěl bych jménem svým i celého výbo‑
ru SDH Košetice poděkovat za výbornou
reprezentaci sboru i Obce Košetice.
Miroslav Bloudek ml. by tímto chtěl podě‑
kovat firmě DUFFEK, s. r. o. za poskytnutí
finančního daru na nový soutěžní hasič‑
ský oblek, který vyrobila firma DEVA F‑M.
A společně s Janem Vávrou by chtěli
poděkovat Martině Lhotové za perfekt‑
ní a profesionální fotky obou soutěžících
v TFA.
V září se sboru opět podařila získat dota‑
ce od Nadace AGROFERT v hodnotě
50.000 Kč. Sbor za tuto dotaci pořídil
nový přetlakový dýchací přístroj DRÄGER
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PPS 4000, náhradní ocelovou láhev a zása‑
hový oděv GoodPRO FR3 FireRex. To
vše v hodnotě 57.177 Kč. Zbylou částku
zaplatil sbor z vlastních prostředků. Nové
vybavení sbor předal do užívání Obci
Košetice - Jednotce sboru dobrovolných
hasičů. Děkujeme Nadaci AGROFERT za
dotaci a firmě DUFFEK, s. r. o. za dodání
vybavení.
Z důvodu vládních opatření ohled‑
ně COVID 19 se do konce roku žádné
akce pořádat nebudou a přáli bychom
si, abychom Vás všechny mohli přivítat
6. února 2021 na tradičním hasičském
bálu.
Jelikož zatím není rozhodnuto, kdy a jakou
formou bude probíhat výroční valná
hromada SDH, proto členy SDH prosíme
o zaplacení členského příspěvku. Členský
příspěvek ve výši 50 Kč za člena mladšího

18 let, 150 Kč za člena ve věku 18 – 64 let.
Za členy 65 let a více bude členský příspě‑
vek hrazen z rozpočtu SDH.
Uhrazení příspěvku je možno provést
některým z těchto způsobů:
- zaplacení příspěvku hospodáři o výroční
valné hromadě,
- zaplacení příspěvku hospodáři nejpozdě‑
ji do 10. ledna,
- zaplacení příspěvku na účet SDH č:
179376859/0300 (do poznámky platba
členský příspěvek – jméno a přijmení).
Všem občanům Košetic, členům SDH
a JSDHo bych chtěl jménem svým i celého
výboru SDH popřát krásné svátky vánoč‑
ní, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém
roce 2021.
Za SDH Košetice Tomáš Smetana, DiS.
náměstek starosty SDH

2/2020

Milí čtenáři,
rádi bychom vás informovali, že
od května letošního roku má míst‑
ní knihovna Košetice novou oteví‑
rací dobu. Můžete ji navštívit každé
pondělí od 8:30 – 15:30 hod. a každou
středu od 13:00 – 17:00 hod.
Mnoho let v knihovně působila paní
Duffková., která vždy každému čtenáři doporučila knihu dle jeho
přání. V současné době se o totéž snaží nová knihovnice paní Z.
Cichrová, která by ráda šla ve šlépějích paní Duffkové.
Paní Duffkové za její dlouholetou práci děkujeme a přejeme
hodně zdraví do dalších let.
V knihovně je k dispozici spousta knih různých žánrů, ze kterých si
vybere každý čtenář určitého věku – děti, mládež, i dospělí. Nalez‑
nete zde celou škálu pohádek, naučné literatury, různých románů
a povídek, detektivek, životopisů, cestopisů a jiné.

V průběhu roku jsou zapůjčeny a postupně vyměňovány knihy
z pelhřimovské knihovny. Taktéž během roku jsou knihy zakou‑
peny v knihkupectvích a tím se snažíme o spokojenost stávajících
a nově příchozích čtenářů.
Počet registrovaných čtenářů za rok 2020 je 92, z toho 22 dětí
do 15let.
Knihovna Košetice vás zve na nové webové stránky, kde naleznete
veškeré informace týkající se knihovny a nově zakoupených knih:
www.knihovna‑kosetice.webnode.cz
Honoré de Balzac: „Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak
nezbytné jako denní chléb.“
Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok, hodně pohody a zdraví se
spoustou dobrého čtení Vám přeje Knihovna Košetice.
Z. Cichrová,
knihovnice

Český svaz chovatelů Košetice
Vážení spoluobčané,
na konci roku 2020
se každá společnost
snaží zhodnotit svoji
práci a její výsledky.
Košetičtí chovatelé
také hodnotí a rádi
našim občanům dají
na vědomí naše úspěchy a též poukáží na
určité problémy.
V letošním roce po dlouhé dobré spolu‑
práci se základní školou a panem Tomá‑
šem Čermákem byli přijati čtyři noví mladí
chovatelé v odbornosti králíků. V součas‑
né době má ZO 36 členů. Do nového roku
2021 se hlásí další dva zájemci.
Začátkem roku 2020, když se připravova‑
la a očekávala chovná sezóna, celou Evro‑
pu i naší republiku postihla pandemie
koronaviru. Dopady se projevily u našich
chovatelů také – omezení setkání, schůzo‑
vé činnosti, výstav a dalších činností.
Po následném uvolnění opatření se naši
chovatelé účastnili výstav, kde předved‑
li velmi pěkná zvířata – králíky, drůbež,
holuby a získali mnoho výborných výsled‑
ků – mnoho čestných cen, šampionů.

Jmenovitě: Čermák L., Čermák T., Šáda
P., Hájková K. (mladá chovatelka) a další.
Nejvíce si cením, že začali vystavovat mladí
chovatelé.
V tomto roce se nám mírně snížila registra‑
ce králíků, ale rok končí až 31. března 2021.
Naši členové v odchovu drůbeže prová‑
dějí kroužkování a líhnutí kuřic několika
plemen.
Stále se nám tolik nedaří v odchovu holu‑
bů, a to zejména kvůli menšímu zájmu
členů. Chováme velmi kvalitní pleme‑
na, se kterými získáváme dobré výsled‑
ky. V odbornosti exotických ptáků,
kanárů, teraristiky, akvaristiky máme pouze
jednotlivce.
Naši členové též pomáhají na výstavách
zvířat v okrese a v regionu Vysočina. Bohu‑
žel z důvodu obnovení druhé vlny pande‑
mie těchto akcí je méně.
Další problémy, které postihly chovatelství
v celé republice, je králičí mor a ještě více
myxomatóza. V našem regionu a okolí také
jsou značné úhyny zvířat. Zdárné zvládnutí
nemocí je ovlivněno kvalitní péčí o zvířa‑
ta, tj. očkováním ve všech chovech, a to

plošně, alespoň 1 – 2× za sezónu. Pokud se
naši členové budou věnovat odpovědně
těmto problémům, věřím, že v naší orga‑
nizaci se udrží kvalita a zdraví našich zvířat.
Na další akce, jako je stolní bodování
zvířat, schůze a setkání, si musíme počkat
po ukončení opatření! Přednější je zdraví.
Na závěr děkuji za spolupráci řediteli ZŠ
Mgr. J. Skolkovi, OÚ Košetice za podpo‑
ru a spolupráci. Všem členům ZO ČSCH za
příkladnou péči o zvířata a reprezentaci na
výstavách. Mladým chovatelům za zájem,
elán a jejich rodičům za podporu.
ZO ČSCH Košetice se bude v roce 2021
snažit o spolupráci s veterinárním lékařem
v rámci prevence nemocí a chystá i odbor‑
nou přednášku.
Pokud má někdo z řad občanů zájem mezi
chovatele přijít, rádi ho uvítáme.

Chovatelé ZO ČSCH Košetice přejí
všem občanům příjemné prožití svát‑
ků vánočních, zdraví, štěstí a úspěchy
v novém roce 2021.

Za ZO ČSCH Košetice
J. Kratochvíl, předseda
Celé vedení ZO
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Sokol Košetice
Ke sportovním aktivitám našeho klubu

V předchozím Zpravodaji jsme psali o tom, jak
naše jednotlivé týmy absolvovaly zimní přípra‑
vu a těsně před začátkem mistrovských soutěží
došlo v březnu z důvodu pandemie k přeruše‑
ní tréninků a odložení startu soutěží. Fotbalové
soutěže se nakonec za celé jaro nerozeběhly.
Umístění jednotlivých týmů v tabulce sezóny 2019/2020 tak bylo
ponecháno podle výsledků podzimní části sezóny s tím, že v rámci
soutěží (vyjma 1. a 2. ligy) nikdo nesestupoval, ani nepostupoval.
Jednotlivé týmy našeho klubu tak skončily následovně:
A tým muži – 1. A třída Kraje Vysočina – 7. místo ze 14 účastníků
B tým muži – III. třída Pelhřimov – 4. místo ze 12 účastníků
Dorost – Okresní přebor Havlíčkův Brod – 2. místo z 10 účastníků
Žáci – Okresní přebor Pelhřimov – 1. místo ze 4 účastníků
Mladší přípravka – Okresní přebor Pelhřimov – tabulka se netvoří.
Před začátkem sezóny 2020/2021 jsme stejně jako všichni ostatní
věřili, že situace se zlepší a od léta budou moci sportovní aktivi‑
ty relativně normálně probíhat. Pro tuto sezónu jsme se rozhodli
nepřihlásit soutěž dorostu a kluci, kteří doposud hráli v této kate‑
gorii, začali nastupovat již v soutěžích mužů za náš A tým a B tým.
Nadále tedy pokračují týmy žáků a mladší přípravky. Vedle toho
nově začaly v našem klubu trénovat i úplně nejmenší děti cca od
3–4 let věku. V jejich případě se samozřejmě jedná spíše o hraní
si v kolektivu, nicméně zájem dětí a rodičů je velký, což nás samo‑
zřejmě velmi těší.
Bohužel s příchodem podzimu a nové vlny pandemie byly veške‑
ré společenské i sportovní aktivity opět výrazně omezeny či úplně
zastaveny. V případě fotbalových soutěží to konkrétně znamenalo

přerušení soutěží v polovině října. Utkání, která na podzim zbýva‑
la odehrát, by měla být sehrána, pokud to situace dovolí, na jaře
2021. Jaký bude vývoj, zda a kdy bude možno začít opět tréno‑
vat a zda a kdy začnou oficiální soutěžní utkání, je však v tuto
chvíli ve hvězdách. Pokud by bylo možno organizovaně tréno‑
vat, rádi bychom se vrátili ke společným tréninkům hned zkraje
ledna 2021. V případě dětí by se jednalo o tréninky v košetické
tělocvičně základní školy a případně taktéž v sále Agropodniku
Košetice, a. s. a v tělocvičně senožatské školy, pokud nám bude
opět umožněno využívat tyto prostory.
Hodnocení podzimní části sezóny 2020/2012 z pohledu jednotlivých týmů

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A ŽÁCI

V týmu mladší přípravky Košetic máme 10 aktivních hráčů.
V podzimní části soutěže, kde jsou týmy Košetic, Hořepníka, Želi‑
va, Kamenice nad Lipou a Pelhřimova, jsme odehráli 5 zápasů,
než opět došlo k přerušení soutěže kvůli pandemii. Bilance našich
malých hráčů v podzimní části soutěže je z 5 zápasů 4 výhry a 1
prohra.
Po krásných zápasech plných bojovnosti a urputnosti se již těší‑
me na jarní část soutěže a doufáme, že nadále budeme s radostí
reprezentovat Sokol Košetice a obec.
Děkujeme za děti rodičům, kteří nám pomáhají na venkovní zápa‑
sy vozit děti a kteří fandí vždy s velkou radostí. Poděkování patří
fanouškům za zaplněné tribuny při domácích zápasech a Sokolu
Košetice za kvalitní zázemí.
V týmu žáků je aktivních 13 hráčů. Žáci hrají soutěž, ve které jsou
týmy: Želiv, Humpolec, Horní Cerekev, Speřice, Senožaty a Žirov.
Pod vedením Petra Škody a Karla Čmuchy jsme stačili odehrát 6
zápasů s 1 výhrou a 5 prohrami. Přesto, že výsledky nejsou moc
příznivé, jsme rádi, že kluci v zápasech bojují, a věříme, že na jaře
se naše výkony zlepší. Taktéž děkujeme všem rodičům, příbuzným
a fanouškům, kteří jezdili fandit.
Za přípravku a žáky děkujeme všem, kdo nám odpískali zápa‑
sy, a fanouškům za skvělou atmosféru a podporu při domácích
utkáních.
Velké díky patří i novým klukům, kteří pomáhají s trénováním těch
nejmenších nadějí košetického fotbalu, a to Zdeňku Sukovi, Petru
Nenadálovi a Janu Sochrovi… budoucnost je důležitá.
Přejeme všem hlavně ZDRAVÍ a pevné nervy v této nelehké době
a doufáme, že již od roku 2021 bude opět fotbal v plném proudu.

A TÝM MUŽŮ
Mladší přípravka

Trenéři, přípravka a žáci Košetic :–)
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Pod vedením trenérů Roberta Pozníka a Jiřího Musila, kteří tým
převzali ke konci podzimní částí loňské sezóny, bychom se v tabul‑
ce 1. A třídy Vysočiny rádi pohybovali v její horní třetině a stali

A tým s fanoušky po vítězství na přípravném turnaji v Hořepníku

2/2020
se trvalým účastníkem této soutěže. Bohu‑
žel vstup do sezóny těmto ambicím neod‑
povídal a z prvních pěti kol jsme získali
pouze 4 body. Poté přišlo zlepšení a ve
zbývajících 5 kolech jsme ve 3 domácích
zápasech zvítězili a ve 2 venkovních remi‑
zovali. Po celkově 10 odehraných kolech
se tak v tabulce nacházíme na průběžném
6. místě.
Stejně jako v dřívějších sezónách je tým
složen zčásti z domácích hráčů, které je
však nutno doplňovat hráči, kteří k nám
přicházejí z jiných týmů okresu, především
z Pelhřimova. Těší nás, že se povětšinou
nemusíme snažit hráče aktivně vyhledá‑
vat a přemlouvat, ale tito hráči mají sami
zájem – díky partě, prostředí, atmosfé‑
ře či fanouškům – do Košetic přestoupit
a v našem klubu za klobásu po zápase hrát.
Současně je potřeba vyzdvihnout i kluky
z B týmu, zejména bývalé dorostence,
kteří postupně do zápasů A týmů naskakují
a s výrazně vyšší úrovní, než na kterou byli
doposud zvyklí, se úspěšně perou. Pokud
nepoleví, budou to oni, na kom by za pár
let měl A tým stát.
Tradičně je pak potřeba poděkovat našim
fanouškům za podporu nejen při zápa‑
sech, ale i při dalších akcích a aktivitách
našeho klubu.

Letošní rok byl tak trochu zvláštní… Vzhledem k současné
situaci nám nebylo umožněno uskutečnit ani jednu akci, na
které jsme se mohli společně setkat, popovídat si, zasmát se.
Pokud to jen trochu půjde a situace se zlepší, rády uspořádáme
naše tradiční shledání, kterých si budeme nadále ještě více
vážit.

Nic to ale nemění na tom, že nás všechny
čekají nejkrásnější svátky roku – Vánoce.
Proto Vám za Jezinky přejeme, ať si Vánoce
užijete se svými nejbližšími v klidu a v
pohodě. A především ať nám ten další rok
přinese jen samé dobré věci.

B TÝM MUŽŮ

B‑tým si prošel větší obměnou kádru.
Z důvodu ukončení činnosti dorostenec‑
kého týmu se většina hráčů přesunula
právě do B mužstva. Proto jsme se snaži‑
li co nejvíce zapracovávat mladé kluky
do sestavy, aby si co nejrychleji zvykli na
dospělý fotbal. V této sezóně tedy primár‑
ním cílem bylo stabilizovat tým a pohybo‑
vat se okolo středu tabulky.
V nedohrané podzimní části jsme skonči‑
li na 8. místě, kdy jsme z 8 zápasů doká‑
zali zvítězit pouze třikrát. Z 5 prohraných
zápasů jsme pouze jednou prohráli více
než o gól. Hlavním důvodem těchto
proher bylo především neproměňování
šancí a v některých zápasech i nediscipli‑
novanost. Postupem času se především
zlepšil herní projev. Například poslední
zápas v Nové Cerekvi, který jsme praktic‑
ky celý zápas hráli o jednoho hráče méně,
jsme byli lepším týmem a ukázali, jakým
stylem bychom se na hřišti měli prezento‑
vat i v dalších zápasech.
Chtěli bychom poděkovat hráčům A‑týmu,
kteří náš tým doplňují. Doufáme, že v jarní
části budeme moci tento soutěžní ročník
dohrát a věříme, že se nám podaří získat
větší počet bodů než v podzimní části.

Další aktivity našeho klubu

V sobotu 27. 6. 2020 proběhla v areálu
hřiště tradiční pouťová zábava, která se
tentokráte poprvé konala v prostorech
nově upraveného a vydlážděného dvora
a kapela (jako vždy výborný WAJT) hrála
z nově postaveného podia. I díky v té době
příznivé epidemiologické situaci byla
návštěvnost zábavy velmi vysoká.
Na 1. 8. 2020 jsme měli v plánu uspořádat

Krásné Vánoce
přejí Jezinky
na hřišti oslavu výročí 100 let od založe‑
ní Sokola v Košeticích spojenou se slav‑
nostním zpřístupněním dostavěných
kabin veřejnosti. Bohužel z důvodu nejisté
epidemiologické situace jsme se rozhodli
akci odložit na příští rok. Stejně jako koše‑
tická škola tak budeme slavit nikoli v roce
100. výročí od založení ale až v roce 101.
výročí.
Pokud se týká další tradiční akce pořádané
naším klubem, a to vánoční zábavy s kape‑
lou URSUS, k okamžiku psaní tohoto člán‑
ku bohužel nepočítáme s tím, že by zábavu
bylo možno v letošním roce uspořádat,
kdyby to možné bylo, konat se bude. A to
jsme po obrovském zájmu v loňském roce
přemýšleli o tom, že bychom akci přesu‑
nuli do větších prostor sálu Agropodniku
Košetice, a. s.
Další akcí určenou pro členy klubu

a fanoušky je valná hromada. Ta se vždy
konala na přelomu listopadu a prosince.
V letošním roce valnou hromadu neplá‑
nujeme; bude‑li to možné, pokusíme se ji
zorganizovat na jaře 2021.

Stavba kabin

Velice nás těší, že můžeme tímto ve Zpra‑
vodaji oznámit, že přístavba kabin a záze‑
mí našeho klubu byla dokončena a stavba
byla dne 28. 8. 2020 oficiálně zkolaudo‑
vána a uvedena do provozu. Naše zázemí
tudíž v tuto chvíli sestává ze tří samostat‑
ných kabin, k nimž patří dvoje sprchy,
dále šatny pro rozhodčí, jejíž součástí je
rovněž sprcha, sociálního zázemí (3 míst‑
nosti WC), skladu zboží a klubovny propo‑
jené s kioskem. Klubovna může sloužit
i ke sportovním aktivitám a v tuto chvíli je
již vybavena stoly na stolní tenis a stolní
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fotbal. Na budovu pak navazuje krytá pergola a vydlážděný dvůr.
Na něm jsme před dvěma kontejnery, které slouží ke skladování
techniky a materiálu, postavili kryté pódium. Okolo celé budovy
jsou pak vydlážděny nové chodníky. Vedle toho došlo k dostavbě
a opravě oplocení areálu.
Jak jsme již v minulosti informovali, většinu prací jsme realizovali
svépomocí za vydatné pomoci našich fanoušků a podporovate‑
lů. Celkově bylo při výstavbě odpracováno přibližně 4800 nepla‑
cených brigádnických hodin. Zejména dokončovací práce pak
realizovali najatí stavební dodavatelé, jejich práci hradila obec
Košetice. Ta vedle toho hradila rovněž cenu stavebního materiálu.
Na stavbě byly díky spolupráci s obcí a školou použity mimo jiné
dveře, okna, krovy i další materiál z přestavby školy a školky, čímž
došlo k úspoře dalších statisíců korun. Celkové náklady na straně
obce spojené s výstavbou činily přibližně 1,8 milionu Kč, hodnota
dokončené stavby se souvisejícím zázemím je přitom několikaná‑
sobně vyšší. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že veškeré stavby
jsou i s pozemky vlastnictvím obce Košetice, nikoli vlastnictvím
našeho spolku.
Věříme, že nové kabiny nám budou sloužit spoustu let a i díky
nim budeme schopni poskytnout odpovídající zázemí všem našim
týmům i našim soupeřům, kteří do Košetic zavítají.
Děkujeme tímto všem, kdo se na výstavbě podíleli, ať již se jedná
o naše členy, fanoušky, podporovatele. Zvláštní poděkování pak
patří i obci Košetice, paní starostce, zastupitelům a zaměstnan‑
cům obce.
Sokol Košetice děkuje všem členům a příznivcům za podporu
v roce 2020 a přeje všem čtenářům pokud možno klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2021 a hlavně zdraví.
Pro aktuální informace z našeho klubu sledujte naše webové
stránky sokolkosetice.cz a náš profil na Facebooku.
(autoři: Milada Fuchsová, Aleš Ryšavý,
Pavel Žáček, Tomáš Vejsada)
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Ohlédnutí za
Kolem dokola
2020

Statistické údaje KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2020
Zataženo, teplota 18°, dešťové přeháňky.
Přehled účastníků podle věkových kategorií
Věková kategorie
Počet účastníků

0-18 let
105

18+
276

Přehled účastníků startujících z jednotlivých občerstvoven
START
KATEGORIE
Z OBČERSTVOVNY 0 – 17 LET
KOŠETICE
73
ONŠOV
15
MARTINICE
2
CHYŠNÁ
5
CHÝSTOVICE
4
BUŘENICE
6
CELKEM
105

KATEGORIE
18+
153
33
13
30
20
27
276

CELKEM
226
48
15
35
24
33
381

Akce se zúčastnilo celkem 381 účastníků.
Děkujeme všem, kteří se přes veškeré komplikace zúčastnili. Doufejme, že
se příští rok epidemiologická situace uklidní, počasí umoudří a my budeme moci
uspořádat 6. ročník v takové formě, na jakou jsme všichni zvyklí (se závěrečným
ukončením, losováním cen a taneční zábavou).
Poznačte si do svých kalendářů: 6. ročník cyklo-turistické akce KOLEM
DOKOLA KOŠETICKA je plánovaný na sobotu 28. 8. 2021 a skončíme v Onšově.
Jako každý rok..... krásné fotografie Pavla Matějíčka a video Michala
Březiny jsou ke zhlédnutí na webových stránkách Mikroregionu Košeticko
www.mikroregionkoseticko.wbs.cz
nebo
Obecního
úřadu
Košetice
www.kosetice.cz.

Děkujeme paní Soně Zajíčkové za perfektní organizaci akce.
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Mariášový turnaj
Přes prvotní nemožnost pořádání turnaje v termínu 14. 3. 2020,
kdy v důsledku vládních opatření v souvislosti s nákazou korona‑
viru nebylo možné, aby se turnaj uskutečnil, nakonec mariášový
turnaj v Košeticích proběhl. Náhradní termín byl společně před‑
staviteli Jihočeské ligy dohodnut na 8. 8. 2020, kdy byla situace
příznivá a zdálo se, že jsme se s nákazou vypořádali.
Jak jsem již předestřel, turnaj byl uspořádán v rámci jednoho ze
soutěžních kol Jihočeské mariášové ligy. Původně do soutěže
avizovalo účast okolo 45 hráčů, nicméně tuto účast nakonec opět
ovlivnil ten tolikrát v letošním roce skloňovaný koronavir a turnaj
nakonec odehrálo celkem 33 hráčů, z toho 3 ženy. I tak byl tento
počet na soutěž, jakou je klasický mariáš, a v době, kdy spousta
lidí sedí doma u monitoru počítače, velmi dobrou účastí.
Účast na mariášových soutěžích v Košeticích je obecně vždy
dobrá, a to hned z několika důvodů. Košetice jsou tradičním
místem, kde se mariáš hraje už po několik desetiletí a vystřídalo
se v něm nesčetně hráčů různých generací. Někteří z nich jsou
velmi dobře známí, nejen v rámci Jihočeské ligy, ale i v rámci
národních soutěží. Dalším z důvodů je snadná dostupnost obce
Košetice, a to nejen pro hráče z Vysočiny, ale právě i pro hráče
Jihočeského, Středočeského kraje a Prahy. Podstatnou výhodou
je i samotná restaurace. Hráči, kteří již nějaký ten pátek mariáš
hrají, si pochvalují přístup, kdy po překonání jednoho schodu jsou
na místě. Pořadatelé a rozhodčí si pochvalují, že i při větším počtu
stolů, u kterých hráči sedí, mají všichni dobrý komfort a přehled
o celém turnaji najednou. Velkým plusem Košetic je i výborná
pohostinnost. Jednak co se týče jídla a dalšího občerstvení, které
v posledních letech zajišťoval provozovatel Michal Říha s kolekti‑
ve, za druhé díky cenám, o které se v turnaji hraje. Právě v Košeti‑
cích jsou nad rámec požadavků ligy připravené ceny pro každého
hráče. Tato přednost je díky partnerům, kteří tento „sport“ u nás
v obci podporují. Tradičně se jedná o Obec Košetice, Agropodnik
Košetice, a. s., Autocentrum BUPI, s. r. o. – KIA, Řeznictví Miloslav
Vejsada, Michal Říha KE STOLU DO PATRA a společnost KUKA
robotics.
Všem, kteří se na uspořádání Mariášového turnaje v Košeticích
nějakým způsobem podíleli, patří velké poděkování.
Zdeněk Sovka
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Střelecké ohlédnutí za činností
organizace AVZO Košetice p. s.
S rokem, který je téměř u konce, s rokem, který mnoho činností
změnil či dokonce zrušil, bych rád zhodnotil letošní sezonu na
košetické střelnici.

Jarní pandemie nám posunula střelecké akce až na závěr květ‑
na, kdy jsme poprvé v historii na košetické střelnici zorganizovali
soutěž ve střelbě z perkusních revolverů. Střelba z předovek má
své kouzlo, je to hodně střelecké alchymie a zkušeností, je to jiná
rána, provázená oblakem kouře ze spáleného černého prachu.
Vítězem soutěže se stal Jaroslav Praveček (Pacov), na druhém
místě Pavel Pešta (Pelhřimov) a třetí byl Pavel Macourek (Hracho‑
lusky). Soutěž se líbila, a tak ji v příštích letech budeme opakovat.
Druhou novinkou letošních střeleckých soutěží je v pistolové lize
disciplina 30+30 ran a to jak ve sportovní, tak velkorážné pistoli,
kdy prvních třicet ran se střílí takzvaně mířených, druhých třicet
ran je pak v časovém intervalu, kdy se opakuje nastavený čas 7 a 3
vteřiny. Sedm vteřin svítí červená, střelec je připraven ke střelbě se
skloněnou zbraní, pak se na tři vteřiny rozsvítí zelená, střelec zved‑
ne ruku se zbraní, krátce zamíří a vystřelí. Tento cyklus se opaku‑
je v šesti pětiranných cyklech, kdy si po každém cyklu závodník
nabíjí zbraň. Pistolová liga měla 5 kol, velkorážnou pistoli 30 ran
vyhrál Pavel Matys (Jihlava), velkorážnou pistoli 30+30 vyhrál
Karel Šiman (Košetice). Sportovní pistoli 30 ran vyhrál Pavel Matys
(Jihlava), sportovní pistoli 30+30 vyhrál Tomáš Čmugr (Nymburk).

Výjimečnou návštěvou v počtu 70 závodníků pak byl 19. ročník
soutěží O POHÁR OÚ KOŠETICE a O CENU SPONZORŮ, kde
vítězkou poháru je paní Blanka Veletová (Košetice), vítězkou žen
v soutěži O CENU SPONZORŮ je Iveta Kadlecová (Třešť), vítězem
mužů v soutěži O CENU SPONZORŮ je Tomáš Kučera (Jindřichův
Hradec)

zhotoven sklad pro přechodné uložení zbraní před a po soutě‑
žích, který je krom vrchního betonu dokončen. Za příčkou kuchy‑
ně nám vznikl prostor pro technický sklad, který je sice již uzavřen,
ale je v hrubé stavbě. Zde budou zařízení, technika a nářadí
potřebné k zajištění provozu střelnice. Jednou z nejdůležitějších
věcí, která košetické střelnici chybí, jsou záchody, které vzniknou
místo původní malinké kuchyňky v chodbičce hospodářské budo‑
vy. V tuto chvíli je do prostoru záchodů přivedeno potrubí na vodu
a položeny odpadní trubky. Obojí je vedeno pod čtveřicí základů
a vyúsťuje to ve spodní části přístavby a čeká na vybudování stud‑
ny a septiku pro připojení.

Z mého pohledu si myslím, že jsme udělali velký kus práce. Ať to
bylo na té části střelecké, u které je důležitá i ta příprava a zabez‑
pečení soutěží, nebo na pracích stavebních, kdy bylo odpra‑
cováno mnoho hodin třeba i členy organizace, kteří již dnes
nestřílí, střelnici nevyužijí, ale přijdou a pracují. Mnozí ještě dělali
na dílčích pracích doma, někteří vložili materiál, který doma již
nevyužijí. Všem těm, kteří se střelecky, organizačně, nebo brigád‑
nicky zapojili, patří moje velké poděkování.
Velké poděkování patří obci Košetice, která je hlavním sponzorem
prací na střelnici, ale i ostatním sponzorům za pomoc, bez které
by provoz a činnost střelnice nebyl možný. Přeji Vám všem krásné
Vánoce, hodně zdraví a do nového roku 2021 přesnou mušku.
František Daniel
předseda AVZO Košetice p. s.

Další novinkou pro letošní střeleckou sezonu byla naplánovaná
pětikolová soutěž z vojenských pušek ve střelbě vleže, vkleče a ve
stoje. V důsledku jarní pandemie jsme museli jedno kolo vynechat
a soutěž jsme uvedli jako čtyřkolovou, ale nestačili jsme ji dostří‑
let vlivem druhé vlny pandemie – soutěž tak dokončíme v příštím
roce, až to situace dovolí.

Tradiční akce pro děti i dospělé, kterou před osmnácti roky začal
organizovat pan Janouš na Bílou sobotu, se vlivem pandemie také
nekonala.

Nově na košetické střelnici pod záštitou Obecního úřadu Koše‑
tice proběhlo čtyřikrát Zážitkové střílení ve spolupráci s panem
Markem z Dačic a AVZO Košetice p. s. Na každé této střelecké akci
se v průběhu dne vystřídalo až 130 lidí. Účastníci, kteří navštívili
košetickou střelnici, byli jak z blízkého okolí, tak z míst vzdálených
i více než 100 km. Pokud jsem měl možnost s účastníky zážitkové‑
ho střílení mluvit, tak nám střelnici všichni chválili. Termínů zážit‑
kového střílení bylo naplánováno deset, ale vzhledem k šíření
koronaviru bylo šest akcí zrušeno.
Pro letošní rok máme v kalendáři ještě jednu střeleckou soutěž –
tradiční Poslední výstřel, který je naplánován na 19. 12. 2020, ale
jestli budou povolené střelecké akce, není v tuto chvíli možné
odhadnout.

Kromě střelecké činnosti probíhá na střelnici dostavba zázemí,
kdy nedokončená svazarmovská přístavba hospodářské budo‑
vy dostane novou tvář a využití. V přístavbě vznikla nová kuchyň‑
ka, kterou je v tuto chvíli potřeba omítnout, udělat vrchní beton
a obložit. Před kuchyňkou je již hotová malá terasa ze zámkové
dlažby, na kterou je z kuchyňky výdejní okénko. Dále je v přístavbě
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Vážení a milí čtenáři,
rádi bychom Vám popřáli krásné Vánoce. Nejvýraznější svátek celého roku, nepřehlédnutelný, není před ním úniku. Pronásleduje nás už od podzimu a jeho příchod je
doprovázen komerčním běsem. Spěchem. Nervozitou. Ale i zvláštním očekáváním
čehosi dobrého. Každý z nás vnímá Vánoce po svém a jejich prožívání je velmi individuální. Mění se i během celého života. Obrazy dětského těšení, které je jedinečné,
jiné než kdykoliv v průběhu roku, v sobě neseme celý život. A v dospělosti přirozeně
hledáme ztracené dětství ve vlastních potomcích či prapotomcích. Chceme radost.
Jako děti prožít, v dospělosti dát. Chceme blízkost, více než kdy jindy potřebujeme
pocit, že nejsme na světě sami. Máme rodinu, komunitu. Potkáváme se. Překračujeme příkopy mezi námi. Zpytujeme svědomí, věříme více než kdy jindy, že svět může
být lepším místem.
Když zapomenu na nervozitu v nákupních centrech a budu vnímat to skutečně vánoční, pak si s úlevou uvědomím, kolik opravdových hodnot a dobra okolo nás je.
Je to snad kýč? Ne. Vánoce jsou přes veškerý komerční nános opravdové. Ve své
radosti i smutku ze samoty.
Přejeme Vám, vážení přátelé a milí čtenáři, opravdové Vánoce plné radosti a blízkosti. Ať jste s těmi, se kterými opravdu být chcete. A ať si v ten moment uvědomíte, že
jste šťastní. Zkusme si o Vánocích odpouštět. Zkusme si přiznat vlastní chyby.
V novém roce snad lepší časy Vám přeje zastupitelstvo obce.
Blanka Veletová, starostka obce
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