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Vedlejší cesty v nás
Rozprostírají se jako tenoučké cévy, které napojené na tepny
širokých silnic rozvádějí život do nejzazších koutů této země.
Ona často skrytá místa nebývají vidět a vedlejší cesty si sotva
všimne řidič spěchající ke vzdálenému cíli. A přece tu jsou a jsou
jich tisíce. Vybízejí k následování, zvou, nabízejí možnost zastavit, i když spěcháme, vystoupit a jít neznámou cestou. Prožít
nepatrné dobrodružství zvláště tehdy, když navštívenou krajinu
nenadálý chodec nezná. Je to báječně osvobozující rozhodnutí
zastavit a jít. Odložit neodkladné, osvobodit se od naléhavosti času, vzdát se na chvíli dotěrné povinnosti, toho protivného
musíš a nesmíš.
Vedlejší cesty jsou jako otisk prstu. Jejich linie nejsou nikdy stejné. Není dvou stejných cest. Každá je zvláštní a svým způsobem
krásná a naplňující. Každá překvapí. Příjemně i odpudivě. Ale to
není vinou cesty. Vždy jde o zásah člověka. Mnohé vedlejší cesty
ztratily svůj smysl. Vedou kdysi krásnými místy dnes zničenými,
znetvořenými hlubokými ranami rozbahněných kolejí po těžkých
strojích, vyloupenými lesy, vyprahlými úvozy, kde nenajdeš tichého a chladného stínu. I tak vedou poutníka a lákají k následování. Spoléhají na naši zvědavost objevit něco nového, krásná
místa, tajemná zákoutí skrytá těm, kteří lhostejně míjejí všechny
odbočky cest. Za každou zatáčkou, za každým kopcem, zákrutem a křovím čeká bohatství rozmanitých objevů. Čeká tam
dobrodružství.
Život je cesta. Kdysi to kdosi řekl a je to jistě pravda. Každý život
jako cesta začíná a jako cesta končí. Nikdo neví, jak klikatá bude,
kolik výmolů, děr a překážek se na ní objeví, kolik závor, kolik
startů a kolik cílů. Nikdo nezná její délku ani čas, kterého bude
potřeba k jejímu zdolání. Nevíme ani, zda nám bude dopřáno
dojít až na konec, zda neskončíme v půli cesty. Na začátku doufáme, že naší životní cestou bude široká dálnice, rovná, bezpečná,
volná cesta, která vždy dovede k cíli. Ale všichni víme, že životní
realita je jiná. Kolikrát je nutné opustit dálnici a vydat se vedlejšími cestami. Okolnosti bývají jen někdy příznivé. Každý šlapeme
svou pěšinkou a často musíme udělat další a další odbočení, hledáme vedlejší cesty mezi námi navzájem a také vedlejší
cesty v nás. Ty vnější jsou mnohdy snazší, ty vnitřní bývají občas
k neunesení, občas nám naopak dávají sílu, vedou nás k něčemu
dobrému, ke štěstí. Životní cesty jsou jako poklady. Najít správný
směr, najít životní sílu pokračovat. A víc než to. Největší odvahou může být ne to jít po vyšlapaných cestách, ale dokázat svou

odvahu a sejít z nich, zvolit nový začátek, nový směr, nové neznámo, možná i nebezpečí. Když se nepokusíme o změnu, může se
stát, že budeme celý život litovat právě toho kroku do neznáma,
který jsme neudělali.
Světem vede mnoho cest. Jsou rozmanité a někdy se zdá, že je
nelze zdolat. Ale vždy se najde záplata, vždy můžeme nasypat
trochu štěrku do děr, uhladit povrch, přeskočit nebo obejít louži
a nenechat se odradit od modrých dálek na obzoru. A když se
najdou ještě jedny nohy ochotné jít stejným směrem a k tomu
ruka, která sevře tu naši, aby se nám šlo lehčeji, pak žádná vzdálenost není dost daleká a žádná obtíž dost těžká. Na příštích
cestách vám přeji pevné boty, rovnou silnici, další nožky, které
půjdou s vámi a spřízněnou duši pro každý všední den.
Jana Pilná

Plánované investiční akce
Na konec letošního roku a na příští rok 2022
obec mimo jiné plánuje
• rekonstrukci vodovodu v ulici Velká strana, kde mimo prostou výměnu vodovodu budou do chodníku případně zelených ploch před nemovitostmi osazovány vodoměrné šachty
s vodoměry. Žádáme proto majitele přilehlých nemovitostí,
aby zrevidovali stav svých vodovodních přípojek a připravili se na stavbu. O časovém harmonogramu budete včas
zpraveni.
• výměnu a intezifikaci kanalizačního řadu přes soukromé
pozemky pana J. a rodiny B. Akcí hodláme zlepšit nejen technický stav kanalizace, ale i zajistit dlouhodobé a bezproblémové užívání kanalizace, zejména při přívalových deštích,
v souladu s klidným užíváním soukromých pozemků majiteli
těchto pozemků.
• přístavbu hasičské zbrojnice, kde má dojít k navýšení garážových stání, sociálního zázemí a rozšíření společenské
místnosti.
Blanka Veletová
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Mateřská škola
Letošní školní rok byl jiný než ty předešlé, ale troufám si říci, že snad ne
v úplně špatném slova smyslu. Ukončily
ho v červnu dva projektové dny – environmentálně vzdělávací projekt Sova,
královna noci, jehož živými průvodci byl
sýček obecný a sova pálená, a hudebně
výchovný projekt Z pohádky do pohádky, při němž se děti seznámily např.
s dudami, kontrabasem či alpským
rohem. Když jsem psala článek do minulého čísla Zpravodaje, zrovna jsme se
s dětmi v mateřské škole začali věnovat
tématům vánočním, na ně také navážeme
v tomto článku.

Třída Kapiček

V prosinci provázely děti těšením
na Ježíška lidové tradice a zvyky. Vánoční čas ukončilo téma My tři králové jdeme
k vám. Zimní radovánky nám letos počasí dopřálo, proto mohly děti bobovat či
stavět sněhuláky. Není to moc příjemný,
když jsem často nemocný bylo téma, při
kterém děti poznávaly teploměr a další
lékařské pomůcky. Se zdravím souvisí
i poznávání lidského těla, kterému se děti
věnovaly v tématu Hlava, ramena, kolena, palce. Dneska máme velký bál, je tu
přece karneval – toto téma doprovázela
karnevalová výzdoba, masky a tancování.
Poznávat lesní zvířátka se děti učily
během tématu Jaké zvíře bydlí v lese.
Domeček, do kterého děti namalovaly svoji rodinu, děti tvořily, když si
s p. učitelkami povídaly o jejich rodině. Následně se děti seznamovaly s tím,
jaká povolání můžou mít nejen jejich
rodiče, ale jakým řemeslům se mohli
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věnovat jejich praprarodiče. Jednomu z povolání – Já jsem muzikant –se
děti věnovaly podrobněji. Děti společně s p. učitelkami poznávaly hudební
nástroje a uspořádaly si malý koncert
s orfovými nástroji. A zbývá už jen Perníková chaloupka a pohádka O Červené
karkulce, dvě témata, dvě dramatizace, pečení perníčků při pohádce první
a návštěva vlka při pohádce druhé.
paní učitelky ze třídy Kapiček

Třída Hvězdiček

Ela a jej zázračné světlo – kniha o soucitu, hvězdách a splněném přání provedla naši třídu začátkem adventu. A Very
Fiona Christmas – anglická kniha o malé
hrošici, která hledá správný význam
Vánoc a slovenská kniha Najkrajší dar
na světě, byly dvě publikace, které motivovaly činnosti dětí v předvánočním
i povánočním čase. Děti pekly vánočky,
perníčky, vyráběly ozdoby na stromeček, dělaly pokusy se sněhem, malovaly
do sněhu či bobovaly. Díky bohaté zimní
sněhové nadílce jsme zařadili i knihu
O šťastném sněhulákovi. Velké poděkování patří rodičům, díky nimž jsme mohli
odlít ledové cihličky na stavění. Rodiče
dětem vyrobili oblečení na Sněhulákový den, jemuž o několik dní předcházel
karneval.

S knihou Inky the Octopus děti poznávaly mořský svět a jeho živočichy, chobotnice si děti vyrobily nejen z vlny, ale
i z papírových proužků či pomocí izolepy a pet víček. Po jarním uzavření MŠ se
děti měsíc věnovaly Voňavému tajemství a bylinkám – počítaly sedmikrásky,

tvořily pampeliškové srdce, nasušily si
sedmikráskový čaj, uvařily pampeliškový sirup, vyzkoušely si kopřivovou batiku či zažily projektový den s babočkou
kopřivovou. Konec školního roku se nesl
ve znamení pravěku a knihy Gigantosaurus – v lese děti postavily pravěkou chýši,
malovaly mamuta hlínou, ze stavebnic
poskládaly podle encyklopedií kostry
stegosaura a tyranosaura, savovaly trička s obrázky dinosaurů či si opekly trdelníky na ohýnku.
paní učitelky ze třídy Hvězdiček

Třída Sluníček

V období adventního času jsme si připomněli tradici Vánoc. Nejprve jsme si hráli
na čerty a ze třídy vytvořili peklo. Potom
jsme si nazdobili stromeček a čas čekání na Ježíška a vánoční nadílku jsme
si krátili poslechem a zpíváním koled.
Zimní období jsme si letos opravdu užili
vzhledem k vydatné sněhové nadílce.
Děti dováděly na sněhu, stavěly sněhuláky a pravidelně jsme chodili bobovat
na louku k Arneštovicům. Zimní období
jsme ukončili masopustní veselicí, pečením koblihů a karnevalovým rejem, dnem
plným úkolů a tancem dětí převlečených
do masek.

Těšení na jaro nám překazilo Mimořádné opatření a s tím i další uzavření MŠ.
Vzdělávání předškoláků opět probíhalo distanční formou. Distančně jsme
vybranými tématy oslavili březen, Měsíc
knihy i Velikonoce. Dále se děti seznámily s jarními květinami, hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. 12. dubna
se do školky vrátili předškoláci a děti
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rodičů vybraných profesí. Děti čekalo
dvakrát týdně testování antigenními
testy. Dokázaly se s tím bez problémů
poprat a vše zvládly na jedničku. Třídu
navštěvovalo 15 dětí, pro které byla
připravená témata: Do školy se těšíme
-opakování znalostí a vědomostí dětí
a Čarodějky mají slet - děti statečně
plnily úkoly čarodějnické stezky, aby
získaly amulet, diplom a malý dárek.
Květnový zápis do ZŠ, na který se předškoláci těšili, bohužel opět jako v minulém školním roce proběhl bez jejich
přítomnosti. Na oslavu Dne matek si
děti vyrobily pro maminky přáníčka
a naučily se básničku. Čas věnovaly
vypravování si o rodině a pečení výborného tvarohového koláče. V květnu se
do školky vrátily všechny děti v hojném
počtu. V rámci tématu Povolání si hrály
na pekaře a pekly rohlíky, dále se věnovaly tématům spjatým s přírodou - živočichové žijící u vody a ve vodě (rybník,
moře) a exotická zvířata. Přes všechny nelehké nástrahy, které nám letošní školní rok připravil, jsme se snažili,
aby si děti čas strávený ve školce užily
a byly spokojené.
paní učitelky ze třídy Sluníček
Koncem června byly již všechny děti naladěny na léto, kdy nastaví tvář sluníčku
i větru, zaposlouchají se do zpěvu ptáčků a budou se radovat z vyhřáté země
pod bosou nohou. Přejeme všem krásné
prožití letních dní, plné nezapomenutelných zážitků.
Libuše Kremsová, DiS.
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Jezinky

Zdravím vás všechny jménem Jezinek. Jak
jistě víte, v loňském a prozatím ani v letošním roce se nám kvůli současné situaci
nepodařilo uspořádat žádnou akci. Všechny
doufáme, že se nyní vše začne obracet zpět
k lepšímu a i my budeme mít možnost naše

tradiční akce znovu pořádat. Prozatím jsme
si pro vás a vaše děti připravily jednu letní
individuální akci, na kterou bychom vás rády
pozvaly. Bude se konat již od 11. července
a můžete se jí zúčastnit až do konce letních
prázdnin. Vše potřebné k účasti se dozvíte
na startu (ořech u staré MŠ) nebo na našem

facebookovém profilu. S sebou si, prosím,
vezměte tužku a 5 drobných odměn (maličkost ve velikosti postavičky Kinder vajíčka).
Fotografie z průběhu stezky můžete sdílet
na facebookovém profilu, udělá nám to
radost. Každopádně budeme moc rády, když
se této akce zúčastníte! Lenka Pinkasová

Co nového ve škole?
Je poslední školní den, a tak se zamýšlím
nad uplynulým rokem. Nebudu dalekosáhle rozebírat celou pandemickou dobu,
úskalí výuky na dálku a už vůbec ne výsledky vzdělávání. Ač si myslím, že úkol jsme
splnili, nadšen nikdo není. Okamžitě jsme
si to ověřili v těch pár týdnech, kdy jsme
zase mohli být s dětmi společně. Všichni
jsme ožili a bylo to jako polití živou vodou.
Opravdu jsem měl pocit, že většina dětí
měla hezčí úsměv, byla trpělivější a hlavně
jsme si všichni potřebovali tolik toho říci.
Těšíme se už na další rok, asi zase nebude z nejlehčích, ale už budeme zkušenější
a snad připravenější. Pevně věřím, že nové
prostory odborných učeben začneme
užívat co nejdříve, ale o září velmi pochybuji… Stavební práce jdou velmi pomalu
a s mnoha těžkostmi. Neustále slýcháme,
proč jsme si museli vybrat právě tuto firmu.
Pokusím se to krátce vysvětlit. Myšlenka odborných učeben je někdy z roku
2015, další rok se realizovala technická
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dokumentace ke stavebnímu řízení. Podali
jsme si žádost o dotaci, ale neuspěli jsme,
byli jsme nedaleko pod čarou. Úředníci
nás uklidňovali, že do programu přijdou
další peníze a náš požadavek může být
uspokojen. A opravdu jsme v roce 2019
dotaci získali, bylo třeba rychle dopracovat prováděcí dokumentaci, kterou musel
příslušný orgán schválit. Pak přišlo kolečko vypsání výběrového řízení (na mnoho
částí odděleně) a to pokračuje prakticky
dodnes (právě teď na technologie a nábytek s pomůckami).
Vítězná firma na stavbu byla známa
v červenci 2020, ale v srpnu, těsně před
podepsáním smlouvy odstoupila. Přišla
druhá v pořadí a byli jsme rádi, že jsme
v září 2020 mohli podepsat smlouvu.
Do konce stavby přitom už chyběl jen
necelý rok. Kdybychom odmítli druhého
v pořadí, už bychom těžko sháněli vůbec
někoho dalšího, protože termín by byl
jen těžko reálný. Proto máme tuto firmu

a musíme to s ní dotáhnout až do úspěšného konce.
V mnohem pokročilejším stavu je projekt
tepelných čerpadel na vytápění školy, zde
to vypadá na konec července a budeme
připraveni na zimu. A určitě všichni sami
vidíte, že kolem školního pozemku vyrostl
krásný nový plot. Zde chybí také jen pár
drobností a dílo bude dokonáno.
Radostnou zprávou je, kolik dětí se nám
hlásí do mateřské školy, již teď máme
na příští rok 82 dětí, to je číslo, které jsem
v historických záznamech nenašel. Musíme
otevřít čtvrtou třídu v MŠ a vše už je připravené. Budoucnost košetického školství je
tedy velmi slibná. Tak nám držte palce, ať
vše dopadne tak, jak si přejeme. Děkujeme za trpělivost a Vaši podporu.
Přeji Vám všem krásné léto bez pohrom,
prožité ve zdraví a v blízkosti svých milých.
S úctou
Jaroslav Skolek
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Letošní první
vítání dětí
V letošním roce se nám díky uvolnění covidových opatření podařilo
připravit a uskutečnit první letošní
vítání občánků. Je sice pravda, že
se narodili již loni (od ledna 2020
do srpna 2020), ale doba nebyla
příznivá. a proto jsme je do obce
mohli přivítat až letos. O krásný
kulturní program se nám postaraly děti z košetické mateřské školky pod vedením paní učitelky
Šinfeldové a paní učitelky Burešové. Do obce byli přivítání tito noví
občánci - malý Kryštůfek Toman,
Jakoubek Votápek, Patrik Sochr,
Pavlík Tomáš Dušek, Vašík Jonáš
a malá Amálka Kvášová. Na podzim
letošního roku, opět pokud nám to
covidová situace dovolí, nás čeká
ještě jedno vítání dětí do obce.
Blanka Veletová

Setkání seniorů
Vím, že je to již dávno, co jsme se všichni sešli v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ale rádi bychom navázali na tradici každoročního setkávání. Bohužel to zřejmě opět nebude možné před
Vánoci, a proto Vám nabízíme nové letní setkávání a nové místo

tohoto setkávání Sejdeme se dne 16. 8. 2021 ve 14.00 hodin
v areálu Sokola Košetice. K tanci i poslechu nám zahraje známé
písně skupina Jarda a Lucie z Pelhřimova.
Blanka Veletová
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A zase ty odpady
Již jste si snad zvykli na systém odvozu
tříděného odpadu. Ti, kdo mají popelnice
na separovaný odpad, jsou na tom o něco
lépe než ti, kteří si je zatím nevyzvedli. Svoz
tříděného odpadu velkých kontejnerů se
prodloužil z týdne na 14 dní a svoz popelnic je realizován jednou za měsíc. Rovněž
svoz komunálního odpadu se protáhl o 1
týden a vyvstává tak otázka, jak to bude
v zimě, kdy k běžnému odpadu přibude ještě popel. Zatím se podle vedení Sompa testuje systém svozu a možná
se bude ještě upravovat. Obec Košetice
ještě má několik popelnic na separovaný odpad, které jsou k dispozici zájemcům. Na konci srpna je budeme odvážet
na Hrádek (provozovna Sompa) a nebudou tak již volně dostupné. Proto, kdo má
ještě zájem, zastavte se na OÚ Košetice
a zamluvte si nádobu na separovný odpad
– plast, papír, bio odpad.
Blanka Veletová

Kolem dokola Košeticka 2021

6. ročník cyklo-turistické akce

Od 18:00 taneční zábava v Onšově
hraje
Více na facebooku nebo www.kosetice.cz
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Milí kamarádi, známí, sousedé a hosté!!!
Zveme Vás na 6. ročník cyklo – turistické akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA“, která se bude konat 28. 8. 2021 od 9:00 do
17:00 hodin se zakončením v Onšově. Udělejte si čas a vezměte děti, partnera, babičku, dědu, kamarády nebo sousedy a pojďte s námi
protáhnout tělo, dobře se najíst, napít a pobavit se. Zvolte jednu z doporučených tras po mikroregionu Košeticko a projděte se, proběhněte
se nebo se projeďte na kole, koloběžce, kočárku s rodinou nebo partou známých. Pod heslem „NEZÁVODÍME, BAVÍME SE!!!“ si užijete
pohodovou atmosféru a krásnou přírodu našeho mikroregionu.
Propozice akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2021“
 Termín konání: 28. 8. 2021 od 9:00 do 17:00 hod.
 Start akce: v kteroukoliv hodinu od 9:00 do 16:00 hod, z kterékoliv „občerstvovny“ tzn. z Onšova, Košetic, Buřenic, Křešína,
Chýstovic, Chyšné nebo Martinic.
 Konec akce, závěrečné losování cen, taneční zábava: v 17:00 hod u rybníka v Onšově, od 18:00 hraje hudební skupina
„ROCKetc“
VSTUP NA ZÁBAVU ZDARMA!!!
 Po setmění skupina „DRAGONS FIRE“ předvede svou ohnivou show.
 Doporučené trasy:
Trasa A (pro malé děti, seniory, kočárky): Onšov - Košetice - obora - Martinice – Onšov (10 km)
Trasa B (pěší): Onšov – Hůra - Košetice – obora – Červův mlýn – Chýstovice – Chyšná – Martinice – Onšov (17 km)
Trasa C (kola, zdatné turisty): Onšov – Košetice – Krasolesí – Radějov – Hořepník – Kyjov – Lesná – Babice – Buřenice – Kramolín – Blažnov
- Křešín – Chýstovice – Chyšná – Martinice – Onšov (31 km)
Trasa D (prodloužení trasy C pro kola): v Hořepníku odbočit z trasy C na Rovnou – Mašovice – Útěchovice – Přáslavice – v Lesné se napojit
zpátky na trasu C (13 km; celkem 44 km)
 Všechny trasy jsou značeny a jsou vedeny mimo hlavní komunikace. Proto je třeba počítat i s horším terénem (lesní, polní cesty, lesní
pěšina).
 Účastníci nemusí projít/projet celou trasu. Mohou si jí zkracovat nebo prodlužovat dle vlastních sil, možností a aktuálních
povětrnostních podmínek. Jde pouze o doporučené trasy .
 V Křešíně na hřišti u hasičské zbrojnice, v Buřenicích u kulturního domu, v Košeticích na fotbalovém hřišti, v Onšově u rybníka,
v Martinicích v hasičské zbrojnici, v Chyšné u koupaliště, v Chýstovicích ve škole budou fungovat „občerstvovny“ s nápoji a jídlem
(ovoce, sladké a slané pečivo, bramboráky, langoše, steaky, klobásy, atd.), kde se mohou účastníci občerstvit, odpočinout si, popovídat
a dostanou zde startovací kartu nebo razítko do startovací karty.
 Na trase C a D semůžete občerstvit i v Hořepníku v kiosku na fotbalovém hřišti. Zde si vše platíte sami.
 Pokud účastník akce (dospělí a děti od 15 let) zaplatí startovné 100,- Kč, obdrží startovací kartu s mapkou vyznačených doporučených
tras. V každé „občerstvovně“ na Vámi zvolené trase (mimo Hořepníku) dostanete do startovací karty razítko obce a jeden nápoj
zdarma. Další nápoje a jídlo si platí.
 Pokud účastník nezaplatí startovné, může se účastnit akce, ale nedostane startovací kartu, nepostupuje do závěrečného slosování o
ceny a nedostane nápoje na „občerstvovnách“ zdarma. Vše si platí sám.
 Děti do 14 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 u rybníka v Onšově, se zařazují pouze vyplněné startovací karty
opatřené razítky ze VŠECH „občerstvoven“ nacházející se na Vámi zvolené trati.
 VŠICHNI 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.
Statistické údaje z 5. ročníku KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2020:
Zataženo, dešťové přeháňky, teplota 18°, COVID.
Celkový počet účastníků: 381.
Startující z Košetic: 226 (73 dětí + 153 dospělých)
z Onšova: 48 (15 + 33)
Kategorie 0 – 17 let:
108
z Martinic: 15 (2 + 13)
18 – 100 let: 276
z Chyšné: 35 (5 + 30)
z Chýstovic: 24 (4 + 20)
z Buřenic: 33 (6 + 27)
Fotografie Pavla Matějíčka jsou k prohlédnutí na http://www.kosetice.cz/kolem%2Ddokola%2Dkoseticka%2D2020/gs-1144/p1=3087 a
video Michala Březiny na https://www.youtube.com/watch?v=vhCC3zBKWT0
Doufáme, že situace se epidemiologická situace uklidní, vládní nařízení se nezmění a všichni se sejdeme na závěrečném losování cen a
taneční zábavě. Aktuální informace o akci sledujte na facebooku a webových stránkách www.kosetice.cz nebo
www.mikroregionkoseticko.wbs.cz.
Žádáme Vás, abyste dodržovali hygienická opatření na trati a především na občerstvovnách.
Těšíme se na Vás v 17:00 v Onšově u rybníka

Vaši organizátoři 
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Dvacetiletá tradice
Psal se rok 2002, chystaly se oslavy 650.
výročí první písemné zmínky o obci Košetice a v programu víkendových akcí s datem
30. 6. 2002 se poprvé objevily střelecké
soutěže O pohár Obecního úřadu Košetice a o cenu sponzorů.

Tehdy se na střelnici sešli lidé, kteří sem
třeba před léty chodili, ale přišli i ti, kteří
nikdy nestříleli, ale rádi by si střelecké
dovednosti vyzkoušeli nebo jen nasáli
soutěžní atmosféru a podpořili organizátory soutěží. Příprava sportovních akcí je vždy
náročná, ale střelecké akce jsou náročnější, protože se pracuje se zbraněmi.
Dvacáté výročí můžeme slavit díky
podpoře OÚ Košetice, Agropodniku
Košetice a.s., DDL Lukavec, firmě Uniko
Pacov, SEKO Košetice, ale také díky Vám,
kteří na soutěže chodíte a při manipulaci se zbraněmi dodržujete bezpečnost,
která je v tomto sportu obzvlášť důležitá.

Ve dvacetileté historii obou košetických

Letošní vítěz p. Šedivý
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soutěží střílelo 820 závodníků, z toho 370
místních a 450 přespolních. Mezi košetickými závodníky se opakuje osm jmen,
která jsou zapsána na poháru:
Bárta Petr, Daniel František, Duffek Zdeněk,
Duffek Zdeněk ml., Nebesař Jaroslav, Šedivý Josef, Veletová Blanka, Veletová Zuzana.
Všem jmenovaným patří velká gratulace.

V průběhu let se střelnice změnila.
V nedávné době jsme vybudovali bezpečnostní clony a sklad terčových zařízení.
V loňském roce započala rekonstrukce
nedokončené přístavby budovy z devadesátých let. Ke konci roku 2020 byly dokončeny terasa, sklad a kuchyňka. V letošním
roce jsme vybudovali dvě toalety, které
nyní čekají na přívod vody z nové studně, následovat bude vybudování jímky
a napojení kanalizace.
Vybudování toalet je nutností, protože

provoz na střelnici se změnil, zintenzivnil. Pořádáme pistolovou ligu, ligovou
soutěž ve střelbě z vojenské pušky, obě
po pěti kolech. Zajišťujeme zážitkové střílení ve spolupráci s firmou Sportlov, mimo
vyjmenované aktivity se věnujeme jedincům, skupinám nebo rodinám, které si
chtějí na naší střelnici tréninkově nebo
rekreačně zastřílet. Tuto možnost nabízíme i těm bez zbrojního průkazu – stačí
se jen ozvat přes naše webové stránky
www.avzo-kosetice.wz.cz a v záložce
Diskusní příspěvky si domluvit termín.
Postupnou modernizaci zázemí, která se
uskutečňuje především díky podpoře OÚ
Košetice a několika aktivních lidí, kladně
hodnotí všichni střelci, jež na košetickou
střelnici jezdí. Rád bych tedy poděkoval
každému, kdo se zapojil do práce na střelnici nebo nás jakkoli podpořil.
František Daniel
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Činnost SDH Košetice – prosinec 2020 / červen 2021
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Košetice v tomto období opět ovlivnil COVID 19. Nemohla se uskutečnit výroční valná
hromada SDH ani tradiční hasičský bál.
Jedinou činností, kterou SDH uskutečnil, bylo dne 1. května sběr železného šrotu a autobaterií. Celkově jsme
po obci posbírali 2 velkoobjemové kontejnery. Tímto
bychom chtěli poděkovat spoluobčanům za spolupráci při této akci a vynesení šrotu před domy. Dále
bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podíleli
na sběru železného šrotu.

Dne 12. 6. se naši členové Miroslav Bloudek ml. a Jan
Vávra zúčastnili a výborně reprezentovali náš sbor na 2.
ročníku TFA v Určicích u Prostějova.

Dne15. – 20. 6. se náš člen Miroslav Bloudek ml. zúčastnil jako
člen reprezentace ČR Mistrovství Evropy ve FireFitu v Hannoveru (Německo). FireFit je velice podobný FCC Firefighter Combat

Challenge. Oproti TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič
přežije), kde jsou čeští hasiči také mistry světa ve většině kategorií,
zde ale nejsou 4 jednotlivé úseky řazené postupně za sebou, ale
jen jedna trať, která se běží celá v jednom kuse a hasiči by
ji měli zvládnout přibližně za minutu a půl.

Míra závodil v disciplínách jednotlivci a tandem. Mezi
jednotlivci se v kvalifikaci probojoval do TOP 60 z 300
závodníků a ve své věkové kategorii skončil na překrásném 5. místě. V tandemu nakonec běžel s německým
reprezentantem Thorstem Steinkem, ten se ale v pátek
18.6. zranil, a tak kluci nemohli nastoupit do finálových
bojů, i když se kvalifikací prodrali do finále - TOP 20.

Chtěl bych oběma jmenovaným poděkovat za výbornou reprezentaci našeho sboru.
Za SDH Košetice
Tomáš Smetana, DiS. náměstek starosty SDH

Činnost jednotky SDHo Košetice – prosinec 2020 / červen 2021
Jednotka v roce 2020 zasahovala u 52 událostí z toho – 12 ×
požár, 2 × planý poplach, 38 × technická pomoc (15 × odstranění stromu, 3 × čerpání vody, 1 × otvírání bytu, zbytek kanál, mytí
komunikace atd.). Posledním výjezdem roku 2020 byl požár rodinného domu v Kramolíně dne 27. 12. v 17:15 – naše jednotka byla
na místě jako první. Jednotka vyjela ve 4. minutě a na místě zásahu byla v 10. minutě od vyhlášení poplachu jednotce.

Výjezdová činnost v roce 2021:
• 7. 1. 2021 – 03:39 – TECHNICKÁ POMOC Chýstovice – odstranění stromu z komunikace.

• 12. 3. 2021 – 12:52 – TECHNICKÁ POMOC Arneštovice – oplach
znečištěné komunikace, pročištění kanalizace

• 12. 3. 2021 – 14:48 – TECHNICKÁ POMOC Košetice – pročištění kanalizace
• 15. 3. 2021 – 19:48 – TECHNICKÁ POMOC Arneštovice –
odstranění nečistot z komunikace

• 20. 3. 2021 – 10:00 – TECHNICKÁ POMOC Košetice – pročištění kanalizace
• 23. 3. 2021 – 07:00 – TECHNICKÁ POMOC Buřenice, Babice –
požární asistence – ZOČ
• 5. 4. 2021 – 13:09 – POŽÁR LESNÍ POROST Senožaty – požár
hrabanky v lese

• 12. 4. 2021 – 15:36 – TECHNICKÁ POMOC – Chyšná oplach
komunikace

• 23. 4. 2021 – 21:52 – POŽÁR Samšín – požár stodoly s truhlárnou

• 04. 7. 2021 – 16:19 – POŽÁR Hořepník – požár stodoly a sena,
po rozfoukaném pálení
K dnešnímu dni máme tedy celkem 15 výjezdů.

Jednotka SDHo Košetice by tímto chtěla poděkovat AP Košetice, a.s. zastoupený Ing. Zdenkem Duffkem za poskytnutí finančního daru, který jednotka použila na nákup 2 ks zásahové hadice
D a 1 x turbo proudnice Viper – D, toto vybavení jednotka používá
na efektivnější hašení požárů a na mytí komunikace. Děkujeme.
Změna ve funkci velitele jednotky SDHo Košetice – začátkem května ukončil Vladislav Jaroš ze zdravotních důvodů činnost v jednotce. Po dohodě velitelů družstev byl předán návrh na nového
velitele starostce obce a bylo požádáno o vyjádření HZS Kraje
Vysočina k novému veliteli. Po kladném vyjádření HZS Kraje Vysočina byl nový velitel odsouhlasen zastupitelstvem Obce Košetice.
Nový velitel jednotky, Tomáš Smetana, byl jmenován starostkou
obce dne 23. 6. s účinností od 7. 6. 2021.
Chtěl bych tímto za celou jednotku SDHo Košetice poděkovat
Vladislavu Jarošovi za odvedenou práci a popřát mu hodně zdraví. Funkci velitele jednotky zastával od roku 2005.

Dále bych chtěl poděkovat všem členům JSDHo za jejich práci
v tomto období.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS.
velitel jednotky

• 29. 4. 2021 – 12:41 – POŽÁR LESNÍ POROST Hořepník – požár
hrabanky a suché trávy po pálení

Poděkování

• 2. 5. 2021 – 19:57 – TECHNICKÁ POMOC Košetice – transport
pacienta pro ZZS

Děkujeme košetickým hasičům za zásah při
požáru domu v Kramolíně.

• 29. 4. 2021 – 15:06 – POŽÁR LESNÍ POROST Onšov – požár
kulatiny v lese

• 18. 6. 2021 – 22:33 – PLANÝ POPLACH – Buřenice, Babice –
záměna adresy Babice okr. HB
• 23. 6. 2021 – 18:45 – TECHNICKÁ POMOC Košetice Krasolesí
– odstranění větve

Rodina Pekárkova (majitelé nemovitosti)
a Pátkovi (sousedé)
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Požár Samšín
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Technická pomoc – strom
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FireFit Hannover, p. Bloudek

Požár Onšov, p. Sojka

TFA Určice u Prostějova, p. Vávra
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Sokol Košetice
Ke sportovním aktivitám našeho klubu

Sezóna 2019/2020 byla
zrušena po odehrání podzimní části. Jarní
se neodehrála vůbec.
Následující sezóna 2020/2021 byla přerušena již v průběhu podzimní části a na jaře
již se ani nerozeběhla. Z celé sezóny tak
amatérské fotbalové týmy odehrály jen
pár zápasů. Jelikož se v sezóně 2020/2021
neodehrálo v amatérských soutěžích alespoň 50 % zápasů, opět se nepostupovalo
ani nesestupovalo.

umožnila vyběhnout dětem na hřiště
a věnovat se trénování. Máme aktuálně 3
kategorie, ve kterých děti trénuji.

Nejmladší fotbalisté a fotbalistky ve věku
od 2,5 do 7 let trénují pod vedením trenérů Zdeňka Suka, Petra Nenadála a Jana
Sochra a tréninky navštěvuje 17 dětí.
Podle tohoto počtu je vidět, že děti fotbal
a pohyb na košetickém hřišti baví, a to je
samozřejmě základ pro další kategorie.

Do příští sezóny 2021/2022 tak naše
týmy vstoupí v těchto soutěžích:

Další kategorií je starší přípravka s 16
hráči. Starší přípravka odehrála 2 zápasy.
První zápas děti sehrály v Hořepníku, kde
vyhrály 6:8. Druhý zápas děti odehrály
na pouť v Košeticích jako předzápas staré
gardy a porazily Senožaty 5:2.

Oproti předchozí sezóně jsme místo
mladší přípravky, kde by aktuálně nebyl
v našem klubu dostatek dětí, přihlásili
soutěž starší přípravky.

Děkujeme všem za podporu a i klukům, co
nám odpískali zápasy, fanouškům za skvělou atmosféru a podporu při domácích
utkáních.

A tým muži – 1. A třída Kraje Vysočina
B tým muži – III. třída Pelhřimov
Žáci – Okresní přebor Pelhřimov
Starší přípravka – Okresní přebor
Pelhřimov.

Mistrovské soutěže v rámci Kraje Vysočina
i okresu Pelhřimov začínají o víkendu 7. – 8.
8. 2021. Náš A tým by k prvnímu soutěžnímu zápasu měl nastoupit 7. 8. 2021
od 16:30 na domácím hřišti proti hráčům
Rozsochatce.

Rozlosování všech našich týmů v okamžiku
psaní tohoto příspěvku ještě není známo,
až se tak stane, naleznete jej na našich
internetových stránkách.

Týmy Sokola Košetice na jaře 2021
PŘÍPRAVKA A ŽÁCI

Jaro a zakončení sezóny 2020/2021 se
neslo bohužel v duchu pandemie, která
nám opět nedovolila dohrát sezónu.
Příznivější situace v závěru jara alespoň

Třetí kategorií jsou žáci, kde je aktuálně
10 hráčů, které vedou Petr Škoda a Karel
Čmucha. Rovněž žáci odehráli alespoň
2 přípravné zápasy: Košetice – Želiv 1:2
a Košetice – Senožaty 3:2.

Přejeme všem hlavně ZDRAVÍ, krásné
a ve zdraví prožité prázdniny a doufáme,
že se sejdeme při přípravě na novou sezónu kolem poloviny srpna opět v hojném
počtu.
Trenéři, přípravka a žáci Košetic :-)

za trenéry Mili Fuchsová (starší přípravka)

MUŽI

Jelikož sezóna 2021/2022 byla předčasně
odpískána, snažili jsme se po rozvolnění
protiepidemiologických pravidel alespoň
trénovat a odehráli jsme několik přípravných zápasů. Nejprve jsme síly změřili
s dorostem Pelhřimova, poté s hráči Křivsoudova. Následoval miniturnaj v Košeticích za účasti B týmu Pelhřimova, B týmu

Vlašimi, Křivsoudova a našeho týmu.
Výsledkově se nám přípravné zápasy příliš
nepovedly, tak uvidíme, jak vstoupíme
do přípravy na novou sezónu a hlavně
do prvních mistrovských zápasů.

Je nutno se zmínit i o organizačních
změnách v našem týmu, kdy A tým bohužel již nepovede Robert Pozník, který se
nechal zlákat nabídkou možnosti trénování v Pelhřimově. Nadále tak s námi zůstává jen jeden z dvojice dosavadních trenérů
A týmu, a to Jiří Musil. Tomu bude z pozice vedoucího týmu nově pomáhat Pavel
Nenadál.

Další aktivity našeho klubu

Po dostavbě kabin pokračujeme v dalším
zvelebování areálu. Za zmínku stojí
především dokončení podia vytvořeného u kontejnerů sloužících ke skladování
techniky.
Velice nás těší, že se návštěvníkům naše
zázemí líbí.

V sobotu 26. 6. 2020 se v rámci oslav
košetické poutě odehrály na našem hřišti
zápasy týmu žáků a staré gardy a následně se uskutečnila tradiční pouťová zábava.
Po loňské premiéře i tentokrát proběhla v prostorách dvora, opět za doprovodu
kapely WAJT. Pouťová zábava se konala jen pár dnů po zásahu tornáda na jižní
Moravě, a tak jsme se při té příležitosti
rozhodli část vstupného a další příspěvky
věnovat na pomoc některému z postižených fotbalových klubů z této oblasti.
Sokol Košetice přeje všem čtenářům hlavně zdraví a těšíme se na viděnou na startu
nové sezóny.

Pro aktuální informace z našeho klubu
sledujte naše webové stránky sokolkosetice.cz a náš profil na Facebooku.
(autoři: Milada Fuchsová, Tomáš Vejsada)

Utkání staré gardy s Řečicí
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Předpřípravka

Přípravka
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Žáci

Předpřípravka + přípravka + žáci
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Z usnesení z jednání zastupitelstva obce Košetice
26. JEDNÁNÍ ZE DNE 3. 12. 2020

29. JEDNÁNÍ ZE DNE 4. 2. 2021

ZO SCHVALUJE:

• rozpočtové provizorium pro rok 2021
• inventarizační komise
• přijetí nové účetní obce paní Ing. Lenky
Urbánkové
• nav ýšení rozpoč tu ZŠ Košetice
o 100000,– Kč pro úhradu navýšení
příkonu el. energie
• zamluvení parcely č. 4 manželi
Strakovými
• Zamluvené parcely:
• parcela č. 1 – paní Borková, Č. Řečice
• parcela č. 2 – pan Jelínek, Košetice
• parcela č. 3 – pan Bashak, Senožaty
• parcela č. 4- manželé Strakovi,
Pelhřimov
• parcela č. 5 – pan Ryšavý, slečna Štyxová Pelhřimov a Košetice
• parcela č. 6 – paní Sochrová, Košetice
• parcela č. 7 – manželé Vavrdovi, Brno
• parcela č. 8 – manželé Pospíchalovi,
Košetice
• smlouvu se Sompem o odvozu odpadu
za cenu 709,– Kč/ jednoho trvale žijícího občana a rekreační objekt
• prodej předzahrádky p.č. 2202/4 v k.ú.
Košetice panu K. J. za cenu 75 Kč/m2
• zpracování Strategického plánu rozvoje obce Košetice
• odstranění květníků před čp. 92.

ZO ZAMÍTÁ:

• odprodej části parcely p.č. 2317/26
paní E. D.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• výsledky měření průzkumného vrtu
pro tepelné čerpadlo pro vytápění
v ZŠ Košetice
• výsledky průzkumu napadení krovu
v čp. 199 a 200, výsledek je negativní
• výši rozpočtového propadu v porovnání listopad 2019 a listopad 2020.
Propad byl - 898 495,– Kč

27. JEDNÁNÍ ZE DNE 10. 12. 2020
ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• průběh prací na Odborných učebnách
v ZŠ Košetice a požaduje po prováděcí firmě T&Nstav, Pelhřimov dodržení
termínu dokončení stavby.
• informace o možnostech vytápění ZŠ
kotlem na tuhá paliva nebo tepelným
čerpadlem vzduch – voda nebo tepelným čerpadlem země – voda.

ZO SCHVALUJE:

28. JEDNÁNÍ ZE DNE 7. 1. 2021
ZO SCHVALUJE:

• dokončit projekt vytápění ZŠ tepelným
čerpadlem typu země – voda a získat
dotaci na vytápění.
• vícepráce na Odborných učebnách
ZŠ ve výši 1 270 tis. Kč (vč. DPH), které
vznikly zejména nutností výměny pilířů
a překladů v 1. NP a 2. NP, které neodpovídaly možnému statickému zatížení
plánované přístavby. Nutnost výměny
pilířů a překladů se zjistila až při probíhajících pracích
• výsledek výběrového řízení na vybudování oplocení a kontejnerové stání
u ZŠ Košetice. Byla vybrána firma 2P
stavební s.r.o., Pacov za cenu 2 103 tis.
Kč včetně DPH
• smlouvu s firmou Vodak Humpolec
na provozování vodovodu a ČOV Košetice za cenu 939 tis. Kč včetně DPH
• cenu vodného pro rok 2021 ve výši
36,– Kč a stočného pro rok 2021 ve výši
28,– Kč
• podmínky pro kupní smlouvy na koupi
stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Kachlířkou. Cena je stanovena na 500,–Kč/m2.
Je stanoveno sankční ustanovení, které
stanovuje nutnost výstavby do 4 let a je
ve smlouvách zakotveno i předkupní
právo ve prospěch obce Košetice.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• propad hlavních daňových příjmů
1–12/2020 oproti 1–12/2021 o - 919 tis. Kč

• inventurní zápisy za rok 2020
• ukončení nájmu v AP Košetice pro 1.–3.
třídu ZŠ
• obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad pro rok 2021.
Cena za jednoho trvale žijícího občana
je stanovena na 700,– Kč, děti soustavně se připravující na zaměstnání nejvýše do 26 let věku budou platit 500,– Kč
• smlouvu s firmou Zásilkovna, která
instaluje samoboslužný box pro výdej
zásilek u staré mateřské školky
• žádost Lady Lukavec a Lady Pacov
o příspěvek každé ve výši 5 tis. Kč
• smlouvu o dodávce vody pro rok 2021
s firmou Pevak Pelhřimov a Vodak
Humpolec.
• dohodu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících s firmou Pevak
Pelhřimov.

ZO ZAMÍTÁ:

• odprodej parcely p.č. 726/2 v k.ú.
Košetice panu P.

30. JEDNÁNÍ ZE DNE 4. 3. 2021
ZO SCHVALUJE:

• závěrečný účet Obce Košetice za rok
2020 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Košetice za rok 2020 konaného dne 12. 10.
2020 jako dílčí přezkoumání a dne 11.
2. 2021 jako konečné, a to s výrokem
bez výhrad. Závěrečný účet obce byl
schválen s celkovými příjmy ve výši
18 499 224,84 Kč, s celkovými výdaji ve výši 27 864 630,81 Kč, financováním ve výši -9 365 405,94 Kč , splátky
úvěrů -511 824 Kč a s přijatými dotacemi v roce 2020, s údaji o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2020.
Současně bylo schváleno hospodaření
příspěvkové organizace zřízené obcí, tj.
Základní školy a mateřské školy Košetice s náklady ve výši 24 31 698,79 Kč,
výnosy ve výši 24 332 638,79 Kč,
z toho neinvestiční příspěvek obce
byl 1 900 000 Kč a od min. školství
22 432 638,61 Kč, výsledek hospodaření ve výši 939,82 Kč v roce 2020
a jeho převedení do rezervního fondu.
• Zároveň byla schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ Košetice. Zastupitelé obce
schválili účetní závěrku Obce Košetice.
• návrh rozpočtu obce po jednotlivých
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paragrafech na rok 2021 v příjmech: 23 611 980,– Kč, ve výdajích:
23 100 160,– Kč, splátky úvěrů ve výši
511 820,– Kč, rozpoč tový výhled
na roky 2021–2025, závazky Obce
Košetice na roky 2021–2025
• výsledek výběrového řízení na „Výměnu zdroje tepla v ZŠ Košetice“. Jako
první se umístila firma Cergomont
s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko,
IČO: 46993223 s celkovou cenou (vč.
DPH) 6 631 380,80 Kč
• nákup pozemku p.č. 757/59 o výměře
104 m2 od manželů S. Košetice
• Nákup pozemků p.č 1942/32, p.č.
2333/13, p.č. 209/55, p.č.209/29, p.č.
2335/13, p.č.1232/2, p. č.1232/11, p.č.
1154/46, p.č. 1518/48, p.č. 1518/45
a p.č. 1862, všechny v kat. území Košetice od pana M. H.
• prodej parcel p.č. 754/14 a 756/14
manželům H., za cenu 250 Kč/m2, tj.
celkem za 53 250,– Kč.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp 200 paní R.
• průběh prací na Odborných učebnách a opětovně vyzývá firmu TN stav
ke zrychlení prací a dokončení stavby
ve sjednaném termínu
• průběh stavebního řízení na akci výměny veřejného kanalizačního potrubí na soukromých pozemcích pana J.
a rodiny B.

31. JEDNÁNÍ ZE DNE 8. 4. 2021
ZO SCHVALUJE:

• podání žádosti o dotaci na realizaci Odborných učeben na parcele p.č.
226/37 a žádosti o výstavbu nové tělocvičny u základní školy, žádost bude
zpracovávat firma G-project České
Budějovice
• koupi pozemku p.č. 2335/22 o výměře 778 m2 a vodního díla o délce 184 m
za cenu 86 490,– Kč a zároveň souhlasí s koupí vodního díla v délce 142 m
a délce 67 m za cenu 48 370 Kč
• žádost o napojení na elektrickou
energii dalších 10 parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad
Kachlířkou
• zrušení žádosti manželů S. o koupi
stavební parcely p.č. 761/40 ( v mapce
označená číslem 4)
• odprodej stavební parcely p.č. 761/40
o výměře 646 m2 panu Z.
• pronájem bytu v čp. 200 manželům V.
• prodloužení pronájmu garsonky v čp.
9 slečně M.
• rozšíření místní komunikace před čp.
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237 na náklady manželů V., parkování
před ZŠ není povoleno.
• prodloužení výstavby rodinného domu
manželům K. na parcele 758/7 v k.ú.
Košetice o 1 rok.
• darovací smlouvu pro ZO ČSCH Košetice ve výši 4000,- Kč.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• informaci, že firma Cergomont zahájí
stavební práce na akci „Výměna zdroje
tepla v Základní škole“ na konci dubna
a dokončí v srpnu 2021
• průběh stavebního řízení na akci Oprava kanalizačního vedení přes soukromé pozemky pana a rodiny B., souhlas
se stavbou podmiňuje Povodí Vltavy
předložením projektové dokumentace
vyústění odlehčovacího potrubí dále
po toku za propustkem pod Agropodnikem Košetice, a.s.
• informaci o opravě schodů na kůr
v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích
• pronájem restaurace Kozlův dvůr
panu Z.
• informaci o průběhu Změny č. 1 Územně plánovací dokumentace
• vizualizaci budoucího soukromého
parkoviště „V Uličkách“.

32. JEDNÁNÍ ZE DNE 6. 5. 2021
ZO SCHVALUJE:

• úvěr na akci Výměna zdroje tepla v ZŠ
ve výši 7 100 000,– Kč u ČSOB
• vypsání výběrového řízení na vybavení
Odborných učeben v ZŠ Košetice
• nákup laviček a košů na náves
• výpověď firmě Dimatex (svoz textilu)
• smlouvu s firmou Helptex (svoz
textilu)
• prázdninový provoz mateřské školky, která bude v provozu mimo běžné
termíny ještě 3 týdny v srpnu
• podání žádosti z Programu obnovy Vysočiny na opravu vodovodního
potrubí v ulici Velká strana
• zápis za rok 2020 v kronice, fotokronice a v přílohách předložený paní kronikářkou R.
• strategický rozvojový plán obce Košetice na období od r. 2021–2031.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• informaci o průběhu prací na akci
Výměna zdroje tepla v ZŠ
• Propad daňových příjmů v porovnání 01–04/2020 a 01–04/2021 ve výši
– 169 985,59 Kč
• přejmenování restaurace Kozlův dvůr
na restauraci „U Přemysla“
• rozpočtové opatření č. 1

• odstoupení velitele Výjezdové skupiny
JSDHo Košetice pana J.

33. JEDNÁNÍ ZE DNE 3. 6. 2021
ZO SCHVALUJE:

• odpuštění nájmu z obecních nebytových prostor po dobu uzavření provozoven z důvodu covidu pro paní J,
S a L.
• darovací smlouvu na bezúplatný
převod automobilů z majetku České
republiky – Generálního ředitelství cel
na obec Košetice. Jedná se o Škodu
Oktavia a Škodu Fabia Praktik
• do funkce velitele Výjezdové jednotky
JSDHo Košetice pana T. S.
• prodloužení výstavby rodinného domu
panu S. na parcle 754/8 v k.ú. Košetice
o 1 rok.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• porovnání hlavních daňových příjmů
1–5/2020 oproti 1–5/2021
• prodlužující se průběh prací na výstavbě Odborných učeben a vytýkací
dopis, který bude zaslán realizující
firmě
• průběh výstavby na akci Výměna zdroje tepla v ZŠ Košetice
• výsledky kamerového průzkumu kanalizace v ulici Velká strana, kanalizace je
v dobrém stavu pouze se na několika
místech se opraví, případně se zbuduje čistící šachta.

34. JEDNÁNÍ ZE DNE 1. 7. 2021
ZO SCHVALUJE:

• průběh prací na stavbě oplocení
a kontejnerového stání v ZŠ Košetice v rámci stavby Odborné učebny
realizovaný firmou 2P stavební, s.r.o.
Pacov
• průběh prací na akci Výměna zdroje tepla v ZŠ. Schvaluje též vícepráce
ve výši 634 tis. Kč
• rozpočet stavby opravy vodovodního řadu v ulici Velká strana. Budou
obeslány minimálně 3 firmy s výzvou
k podání nabídky.

ZO BERE NA VĚDOMÍ:

• nutnost vybudování pilířů mezi protipožárními dveřmi na chodbách v ZŠ
Košetice v rámci akce Odborné učebny, nesouhlasí s průběhem prací
a vyzývá firmu T&N stavební a obchodní s.r.o., Pelhřimov k dodržení termínu
výstavby
• žádost paní L. o povolení umístění tepelného čerpadla na obecní
pozemek.
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V období dovolených nepodceňujte zabezpečení 		
svých bytů, domů chat a chalup
KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina upozorňují občany, aby v období svých dovolených věnovali zvýšenou pozornost při zabezpečení nemovitostí. V loňském roce evidovali policisté na Vysočině celkem 348
případů, kdy se pachatelé vloupali do objektů komerčních, ale
i objektů sloužících k bydlení. Z tohoto počtu se v 16 případech
jednalo o byty, v 47 případech o víkendové chaty a objekty sloužící k rekreaci, v 85 případech o rodinné domy a ve zbylých 200
případech se jednalo o objekty ostatní, jako jsou například školy,
obchody, kiosky, restaurace, ubytovny apod. Celková škoda,
kterou pachatelé svým jednáním způsobili, přesáhla v roce 2020
částku jedenáct milionu korun.

Červenec a srpen jsou měsíce dovolených, a tak se spousta
z nás chystá odjet na vysněnou dovolenou a dát tak alespoň
na chvíli sbohem všem každodenním starostem. Před samotným odjezdem bychom ale měli mít na paměti, že dům či byt,
který opouštíme, bude s největší pravděpodobností prázdný
a může se tak stát snadným cílem zlodějů. Existuje pár zásad,
které bychom před odjezdem na dovolenou měli dodržovat,
aby potencionální riziko napadení naší nemovitosti bylo co
možná nejmenší.

V prvé řadě není vhodné komukoliv sdělovat své majetkové
poměry. Stejně tak nikomu nesdělujeme přesný termín odjezdu
na dovolenou ani návratu z ní. Zvláště riskantní je pak zveřejňovat termín dovolené na sociálních sítích, kam má v dnešní době
přístup téměř každý. Zvláště pak na Facebooku má mnoho lidí
zpřístupněno velké množství dat, které v kombinaci s informací

o přesném termínu odjezdu na dovolenou výrazně zvýší riziko
vloupání do bytu nebo rodinného domu. Pozornost je nutné
věnovat také dětem, kterým by rodiče měly vysvětlit, že nesmějí
údaje o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou nikde zveřejňovat
nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat především
tedy na sociálních sítích.
Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště bychom si měli své doklady, peníze a cenné věci, zejména pak šperky, uschovat do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru pevně zabudovaného
ve zdi.

Důležité je také pečlivě zkontrolovat všechna okna a dveře, zda
jsou dobře zajištěné, případně zamčené. Obyvatelé rodinných
domů by neměli zapomínat ani na okna ve sklepních a půdních
prostorách. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie. Domnělý pachatel byt
tak mohl celkem snadno identifikovat, že nejsme doma.
V okolí rodinného domu a víkendových chat je dobré uschovat
žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít k překonání
překážky a snadněji se tak vloupat do naší nemovitosti.
Klíče od bytu nebo domu je vhodné svěřit spolehlivému člověku
nebo příbuznému, který bude naše obydlí pravidelně kontrolovat.
Stejně tak ho požádáme, aby v době naší nepřítomnosti vybíral
poštovní schránku.

Pokud budeme dodržovat několik těchto zdánlivě malicherných
zásad, výrazně tím snížíme riziko, že by se zrovna náš dům, byt
nebo rekreační objekt mohl stát terčem zlodějů.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Mgr. Martin Hron
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Vážení čtenáři,
ze srdce Vás zdravíme z pacovského Centra LADA, které pomáhá lidem s mentálním
a kombinovaným postižením a i seniorům na okrese Pelhřimov.
Rok 2020 se nikomu z hlavy jen tak nevymaže, bude zapsán do historie. Na počátku loňského
roku nikoho nenapadlo, že ta malá „chřipečka“ napáchá tolik škody, že v lidech postupem času
vyvolá strach, u některých dokonce paniku. Nikdo netušil, že se zastaví život všem, nejen v naší
zemi, ale napříč světem. Dokonce někteří lidé měli pocit, že i příroda v jeden okamžik ztichla,
jako by nebylo už nic.
My jsme také na počátku roku pocítili bezmoc, když přišlo v polovině března vládní nařízení uzavřít mnohé sociální služby. Se strachem jsme zavřeli naše denní centrum. Nešlo ale
zavřít dveře před lidmi, kteří potřebují naší pomoc. Vždyť právě pro ně tu jsme! Dokázali jsme
z plných sil pomáhat a CHCEME POMÁHAT DÁL! V rámci osobní asistence jsme nadále sloužili v rodinách jak nám naše profesní i morální povinnost ukládá. Ostatní pracovníci také
nezaháleli, solidárně se zapojovali do šití roušek pro rodiny i širokou veřejnost (do obchodů,
na poštu, do ordinací lékařů, do domova pro seniory, místním firmám), obstarávali nákupy
potřebným. Pomáhali jsme na všech frontách. Přes uzavření služby jsme pokračovali v provozu,
v údržbě budovy centra, kde jsme nově vymalovali, natírali a dezinfikovali. Na přilehlé zahradě
docházelo k přípravě na letní sezónu: stříhání stromků, sekání trávy. Bylo nezvyklé a současně
i bolestné se podílet na těchto činnostech bez našich klientů, pro které je naše centrum druhým
domovem.
Před znovuotevřením denního centra koncem května jsme chtěli maximálně zajistit bezpečnost zaměstnancům i klientům služeb. Díky pomoci sponzorů, Kraje Vysočina i Asociace poskytovatelů sociálních služeb jsme získali dezinfekci a ochranné pomůcky, dále jsme
zakoupili dezinfekční přístroj, vše v celkové hodnotě více než 100 tisíc. Bylo nutné také nastavit přísná bezpečnostní a dezinfekční opatření. To byly velmi důležité okamžiky. Věděli jsme,
že nejen zaměstnanci a klienti, ale také jejich rodiče a blízcí nesmějí ztrácet důvěru v nás
a v bezpečné prostředí, které jim poskytujeme!
V závěru roku 2020 se nám podařilo dokončit náš projekt „Domeček“. Jsou to prostory, které
nám chyběly k tomu, aby i ti, kteří jsou ze vzdálenějších míst okresu, nejen tedy z Pacovska,
ale i Kamenicka, Pelhřimovska a Humpolecka, u nás mohli do budoucna přespávat. Dalším
hodně důležitým bodem je to, aby zde potřební již mohli trvale bydlet. Zde nyní u klientů
po krůčcích dochází k přirozenému odlučování a nacvičovaní běžného života bez rodin, v nové
domácnosti. V budoucnu zde bude vytvořena pobytová služba pro současné i nové klienty.
Už nyní si uvědomujeme víc než kdy jindy, že tato lůžka jsou zapotřebí. Jsou nutná, protože rodiče nejen našich klientů, ale i dalších lidí s hendikepem jsou již vyššího věku či je trápí
řada nemocí, a už nyní nemají vždy dostatek sil se o své blízké postarat. Je to pro ně i pro nás
jistota, že ti ,,naši“ i další, kteří zatím naše služby nevyužívají, nezůstanou samotní, budou mezi
známými tvářemi a ve známém prostředí. Až pak nastane čas, nebude jejich bolest z odchodu
od své rodiny tak krutá. Lidé bez hendikepu si jakékoliv změny většinou porovnají snáz, než ti
s hendikepem, kteří jsou silně fixováni ke své rodině. Třeba už dnes či zítra se může stát, že
budou potřebovat akutně pomoc a my jsme tu pro ně 24 hodin denně, abychom pomohli.
Děkujeme Vám čtenářům, Vaší obci, Vašim zastupitelům, firmám i jednotlivcům, za to, že naši
činnost podporujete.
Přejeme Vám všem mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Kolektiv zaměstnanců a klientů Centra LADA, z. s., Pacov
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