Košetický
zpravodaj

č. 2/2021prosinec 2021

Vánoce, Vánoce, čekání čas
Tak se mi zdá, že téma Vánoce je natolik vděčné a očekávané, že každý rok se jimi zabývají všechna dostupná média
z těch nejneuvěřitelnějších úhlů pohledu. Kdo se trochu
začte, dozví se už v řádném předstihu /třeba v září, aby
stačil všechno pořídit/, které dárky jsou naprosto nezbytné a nelze bez nich být ani žít, protože jejich absence nás
degraduje na nicky v očích nejen našich blízkých, ale úplně
a nenapravitelně zničí těžce budované kouzlo letošních
svátků.
Jinde jsme poučeni, které cukroví a zákusky jsou natolik
chutné a současně zdravé / no nevím, jestli se to navzájem nevylučuje/, že náš vánoční stůl by bez nich vypadal jak popraskané prkénko na maso. Dostane se nám
nepřeberného množství neotřelých kuchařských rad, jak
z osvědčených tradičních pochoutek vyrobit úžasnou
a extravagantní krmi / znáte to: kuře ala bažant, bažant ala
kuře, kapr ala losos a brambor ala knedlík/, která ovšem
nakonec zklame všechny jedlíky, jejichž chuťové pohárky
nesmírně baží po jejich obvyklé každoroční laskomině. Co
na tom, že ta vysněná a dávno zažitá chuť se každoročně
opakuje, když nás naplní úžasným očekávaným uspokojením, a říká nám, že se nic nezměnilo, že je pořád tady a že
nese klid a spokojenost alespoň po dobu Vánoc.
Je docela povedené, že když Vánoce pominou, objeví
se na stejných stránkách časopisů, na stejných sociálních
sítích, kde to hýřilo dobrotami, kde cukr nebylo sprosté
slovo, kde šlehačka, máslo a dokonce i sádlo došly milosti
a kde maso z vepříka nebo pořádný kus hovězího nevzbudily vlnu hněvivého nesouhlasu ochránců čehokoli, zkrátka, smíření a tolerance na těchto stránkách je zapomenuta,
zasunuta do temných hloubek nepřátelství a na denní
světlo se opět proderou nesladké cukrovinky, šlehačky
bez smetany a maso nemaso. Varující hlasy rozhněvaných

kárají neukázněnou populaci a dští oheň a síru diet, cvičení a sebemrskačství až do úplného vychrtnutí. Jenže my
všichni víme, že všeho do času a ten čas, kdy bude opět
všechno povoleno, zase přijde – ať to stojí, co to stojí.
Všimli jste si, že před Vánocemi, v jejich čase a i kolem
Nového roku se tak trochu mění obsah zpráv, které se na
nás valí? Že by kdosi přidal sice jen nepatrné množství těch
dobrých, ba dokonce i úsměvných? Možná si říká, že naše
zmučené vědomí už větší porci katastrof a černé kroniky
neunese a že by se mohlo vzbouřit a nedej Bože, přestat tu
zpravodajskou apokalypsu sledovat. Známá metoda cukru
a biče.
Vánoce se materializovaly, zdá se nám, že když nemáme
všeho hojnost, že je to špatně, že jsme ukrácení o své
pohodlíčko a jistoty a pociťujeme dokonce snad křivdu
a ústrky. Možná jsem to už psala, ale když se chci přidržet
pevně nohama na zemi, když si chci uvědomit, že Vánoce nejsou o cpaní se do bezvědomí a hýření bez konce,
připomenu si Vánoční příběh Ch. Dickense. Miluji hranou
i animovanou verzi. Ale nejvíc mě oslovují všechny vzpomínky hlavního hrdiny, jak se z bezbranného dítěte, nadšeného mladíka stal lakomec, skrblík s okoralým srdcem bez
nejmenšího zbytku svědomí.
A stejně tak miluji jeho těžkou, bolestnou a někdy až krutou
cestu k nápravě, cestu zpět k lidem, přátelům, lásce, radosti a štěstí. A také čistého svědomí. V této knize hledám
duchovní odkaz Vánoc, je mi inspirací a možná i výstrahou,
kdyby mě popadla nějaká alotria.
Milí sousedé a spoluobčané, překonejte tuto těžkou
dobu, oslavte požehnané Vánoce, buďte zdrávi, spokojeni a šťastní.
Jana Pilná
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Vodné a stočné v roce 2022 v Košeticích
Letošní rok byl srážkově velice příznivý.
Z tohoto důvodu jsme načerpali z obecních studní, které máme v lese v Krasolesí
přibližně 20 tis. m3 vody. Pro představu:
v jiných letech nám studně dávaly některý rok jen 5 tis. m3. Mohli bychom si tedy
říci hurá. Nicméně fakt, že rok byl srážkově příznivý, se negativně odrazil na ceně
vody nakupované od firmy Pevak. Právě
proto, že většina obcí a měst napojená
na odběr vody od firmy Pevak čerpala ve větší míře vodu z vlastních studní,
došlo ke snížení odběru vody z Úpravny
vody Želivka a tím pádem došlo ke zdražení vody. Náklady na výrobu a distribuci vody jsou stálé, ale podělí se menším
množstvím m3 odebrané vody. Ano, máte
pravdu, že si vodu zlevníme načerpanou vodou z vlastních studní, ale ani ta
není zadarmo. Z tohoto důvodu muselo zastupitelstvo obce navýšit cenu za
vodné i stočné platnou pro rok 2022.
Z níže uvedeného je patrné, že obec
Košetice i přes poměrně velké investice
do oprav vodovodního a kanalizačního
řadu udržuje cenu vodného a stočného na nejnižší možné hladině a šetří tak
peněženky svých občanů.
Od 1. 1. 2022 se stanovuje cena:
Vodné: 42 Kč/ m3 Stočné: 30 Kč/m3

Aktuální cena vodného a stočného v České republice v roce 2021
Cena vody v okresních městech 2021

Aktuální cena vody 2021

Včetně DPH 10%, aktualizováno 14. 1. 2021
• zahrnuje rozpočítanou druhou složku

•
•
•

V současné době jsou zahájeny práce na
rekonstrukci vodovodu v ulici Velká strana, kterou pro nás realizuje firma Vodak
Humpolec. Celkové náklady na výměnu
vodovodního řadu dosahují 4 miliony Kč.
V příštím roce hodláme opravit hlavní
kanalizační řad a hlavní vodovodní přívod
do obce přes soukromé pozemky ve

Odpadové hospodářství
V obci odebíráme od občanů snad již
všechny druhy odpadů. Komunální, plastový, velkoobjemový, bio odpad, papír,
sklo, hřbitovní odpad, jedlé tuky, železo,
elektrošrot, drobné elektro….
Je toho již mnoho. V letošním roce
k tomu přibyl ještě svoz bioodpadů,

papíru a plastů z popelnicového sběru
od jednotlivých domácností. Pro představu, jakým způsobem došlo k navýšení množství vytříděného odpadu od
dubna, kdy projekt startoval, do října
2021.
Blanka Veletová

Výsledky projektu D2D – duben – říjen

Průměrná cena vodného 2021 je 47,19
Kč, v roce 2020 to bylo 45,27 Kč.
Průměrná cena stočného 2021 je 44,12
Kč, v roce 2020 byla 42,07 Kč.
Průměrná cena vody 2021 je 93,18 Kč,
v roce 2020 to bylo 88,99 Kč.

východní části obce. Majitelům pozemků
děkujeme za vstřícnost při realizaci opravy. Bez jejich kladného postoje k opravám bychom opravu nemohli uskutečnit.
Na kanalizační řad vedoucí přes tyto
pozemky je napojeno cca 80 % obyvatel obce a na vodovodní řad téměř 100%
obyvatel obce.

Zimní údržba
komunikací
Už téměř automaticky, každoročně,
apelujeme na majitele aut. Prosíme,
parkujte svá vozidla na svých pozemcích. Pokud budou stát na silnici,
nejenže nám ztížíte prohrnování, ale
může dojít i k jejich poškození.
Blanka Veletová

Dotace pro spolky
Obec Košetice vyhlašuje výběrové řízení na dotace pro košetické
spolky. Své žádosti předkládejte
nejpozději do konce ledna 2022.
V průběhu roku nebudou jiné žádosti
posuzovány.
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Český svaz chovatelů Košetice
Konec roku je obdobím, kdy každá základní organizace hodnotí svoji činnost a bilancuje své úspěchy a problémy.
V první polovině letošního roku se stále
projevoval covid-19, kdy byla omezena
výstavní činnost a setkávání chovatelů.
Dalším problémem v jarní a letní době
byl v mnoha oblastech celoplošný výskyt
myxomatózy a moru králíků. Z toho důvodu bylo pořádáno opět málo výstav. Také
v naší organizaci chovatelé, kteří nevakcinovali, měli ztráty. K nim přispělo i to, že
některé vakcíny byly málo účinné.
Od poloviny roku 2021 se již uvolnila
proticovidová opatření a mohly se pořádat výstavy. Naši chovatelé na hlášených
akcích začali vystavovat zvířata – králíky,
drůbež, holuby a začali přinášet velmi
dobré výsledky – poháry, čestné ceny
a ocenění mistři.??? Chovná sezóna
u chovatelů končí vždy až březnem dalšího roku, tj. 2022, proto podrobné výsledky otiskneme v jarním vydání Košetického
zpravodaje.
V červenci 2021 se uskutečnila v restauraci U Přemysla výroční hodnotící schůze.
Na ni jsme obdrželi od Obesního úřadu

Košetice 4000 Kč na podporu mladých
chovatelů, za tento dar obecnímu úřadu
děkujeme.
V současné době se nám projevují drobné
problémy. Mladé chovatele trápí nemoci
králíků, není hotová základní škola, a proto
se nemáme kde scházet a přetrvává menší
zájem některých rodičů.
Od 1. 1. 2022 do naší organizace přicházejí dva noví členové, kteří se věnují chovu
drůbeže a králíků.
Velmi úspěšní jsou naši drůbežáři (chovají
plymutky – velké, malé, v několika barevných rázech). Obdrželi mnoho ocenění

(mistři a vítězové výstav) a řadí se mezi
nejlepší v Čechách.
Stále registrujeme králíky, kroužkujeme
drůbež a holuby, exotické ptactvo. Dva
chovatelé provádějí líhnutí kuřat několika
plemen.
Pokud se nezhorší zdravotní situace
v zemi a nepřijdou tvrdá opatření, věříme,
že v druhé polovině prosince uskutečníme, po dohodě s vedoucím restaurace U Přemysla, stolní bodování zvířat. Na
tuto akci zveme všechny občany Košetic.
V opačném případě přesuneme termín na
leden 2022.
Na závěr krátkého hodnocení naší činnosti
přejeme zájmovým sdružením, včelařům,
myslivcům, fotbalistům, hasičům, jezinkám
a všem občanům Košetic příjemné prožití
svátků vánočních, zdraví, štěstí a úspěchy
v roce 2022.
Pokud někteří občané projeví zájem
o členství v ČSCH Košetice z.s., přivítáme
Vás v našich řadách.
Josef Kratochvíl – předseda, Ladislav
Čermák – místopředseda, pokladník,
Tomáš Čermák – jednatel.
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Oprava schodů na kůr v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích
V létě letošního roku jsme zrealizovali
kompletní opravu schodů na kůr v našem
kostele. Tyto schody byly již delší dobu ve
velmi špatném stavu, v průběhu minulého století byly již několikráte opravovány,
a proto jsme se rozhodli pro kompletní demontáž a zhotovení schodů zcela
nových.
Celou akci jsme udělali svépomocí,
pouze za cenu nakoupení nutného materiálu k opravě.
Chci proto touto cestou poděkovat celému zastupitelstvu obce Košetice a Agropodniku Košetice, a.s. v čele s Ing.
Zdeňkem Duffkem za schválení finančního daru na tuto opravu.
Velké poděkování dále patří panu Josefu Jíšovi za věnované dřevo na nášlapové plochy schodů a cihel na podezdívku
v horní části schodiště, dále panu truhláři
Václavu Loskotovi, který nejenže ve své
dílně schody vyrobil, ale také věnoval
dřevo na podstupně a bočnice schodů,
které jsou ve spodní části schodiště.
Zednické práce provedl pan Stanislav
Hubka, jemuž patří také velký dík!
Jsem moc rád, že se celá akce povedla
a nové schody budou i nadále sloužit.
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Zároveň Vás chci pozvat na Novoroční
koncert, který (pokud nám to epidemiologická situace dovolí) bude 1. 1. 2022
v 15:00 v kostele sv. Jana Křtitele
v Košeticích.
Petr Bloudek
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Z knihovny
Milí čtenáři, na začátku roku byla z důvodu epidemiologické situace návštěvnost
knihovny slabší, avšak po postupném
uvolňování opatření se čtenáři rádi
vraceli do prostor knihovny, aby si opět
mohli zapůjčit knihy od svých oblíbených
autorů.
Knihovna Košetice nabízí svým čtenářům
řadu knih pro všechny věkové kategorie.
V průběhu roku bylo zakoupeno do
knihovny přes 60 nejnovějších knih od
různých autorů a další budou pořizovány

v příštím roce dle požadavků zájemců.
Taktéž jsou zapůjčeny a postupně obměňovány knihy z pelhřimovské knihovny,
tudíž má čtenář širší výběr.
Veškeré informace týkající se knihovny
a seznamy nově pořízených knih naleznete na webových stránkách: www.knihovna-kosetice.webnode.cz.
Otevírací doba knihovny se nemění.
Můžete ji navštívit každé pondělí od
8:30 – 15:30 hod. a každou středu od
13:00 – 17:00 hod.

Rádi bychom Vás informovali, že od roku
2022 dojde k navýšení ročních registračních poplatků.
Počet registrovaných čtenářů za rok 2021
je 77 čtenářů, z toho 13 dětí do 15let.
Zdeňka Ortová: ,Musíme přečíst hodně
knih, abychom zjistili, o čem je život,
a musíme hodně zažít, abychom přišli na
to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli
špatné knihy.’
Zuzana Cichrová

Štastné Vánoce a úspěšný nový rok, hodně pohody a zdraví
se spoustou dobrého čtení Vám přeje Knihovna Košetice

Co nového ve škole?
Úvodem bych chtěl říci, a zároveň se to
bojím zakřiknout, učíme! Zatím je situace
příznivější než v uplynulém roce a můžeme učit bez omezení. Snad nám to vydrží co nejdéle, nejlépe celý rok. Jediné
omezení, které máme, je prostor. Musíme učit i ve školních družinách, protože stavba odborných učeben ještě stále
není dokončena, i když se blíží finále.
Zatím můžeme užívat jen přízemí celé
budovy, ale zvládnout se to dá. Co funguje bezvadně, je nové vytápění pomocí tepelných čerpadel. Sice je brzy na
celkové hodnocení, ale ve škole je teplo,
a to stálé, bez studených pondělků, kdy
budova byla po víkendu vystydlá. Jsme

zvědaví na ekonomiku provozu, ale první
okamžiky nevypadají špatně.
Jen musím potvrdit informaci z minulého zpravodaje a konstatovat, že školka je
plná! Máme čtyři třídy, do kterých chodí
84 dětí! Neuvěřitelné! To by nás ani ve
snu nenapadlo, když jsme se rozhodovali, jak velkou že máme postavit novou
mateřskou školu. Zazníval i názor, že
bude stačit jednotřídní, že děti už nebudou. Ještě že se nám podařilo tehdejší
zastupitele přesvědčit a postavit školku dvoutřídní. Brzy se ukázalo, že je to
málo a šli jsme o patro výše. A máme
zase plno. Krásný pocit. Věřím, že podobný efekt by nám mohla přinést výstavba

odborných učeben. Budeme mít opravdu moderní školu, na kterou mohou být
občané právem hrdi.
V tuto dobu jsem už vždy s chutí psal
o úspěších žáků v nejrůznějších soutěžích. Ty jsou však ještě stále dosti omezené. Doufejme, že se i zde situace vyvine
ke spokojenosti všech a vše se zase vrátí
k normálu. Stejně jako výlety, plavání,
lyžování. Dětem to opravdu chybí. Vždyť
jsme vloni nemohli mít ve škole ani čerty.
Přeji vám všem hezký předvánoční čas
a co nejméně omezení v našich životech.
Do nového roku pevné zdraví a zdravý
rozum. S úctou
Jaroslav Skolek
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Kotelna v základní škole
Staré do šrotu. To by se ovšem nemohlo
říci o naší kotelně v základní škole. Kotle
byly v perfektním stavu, ovšem nesplňovaly emisní limity, a proto muselo dojít
k jejich výměně. V prostoru venkovního
hřiště u ZŠ bylo vyvrtáno 22 vrtů cca 120
m hlubokých a v bývalé kotelně nainstalována dvě tepelná čerpadla. Celý systém
vytopí nejen současné budovy školy, ale
i nástavbu odborných učeben, které
dosud nejsou dokončeny. Vytápění se
kolaudovalo na konci října 2021 a celkem
projekt vyšel na více jak 8 milionu Kč.
Z toho přes 4,3 milionu Kč je přislíbeno
z dotace, kterou poskytuje Ministerstvo
životního prostředí - Operační program
životní prostředí 2014-2020.
Blanka Veletová

Mateřská škola Košetice
V letošním roce je v mateřské škole zapsáno 84 dětí. Od září jsou v provozu čtyři
třídy, ve kterých jsou děti rozdělené podle
věku. V září se třída Hvězdičky a třída
Sluníčka vydala na pěší výlet na Kozí farmu
do Krasolesí. Děti se zde po dohodě
s majiteli mohly seznámit s chodem kozí
farmy. 29. září byl pro děti ze všech tříd
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MŠ připraven projektový den svatý Václav
a svatá Ludmila všemi smysly - úkoly na
stanovištích byly zaměřené na chuť, hmat,
čich, zrak, sluch. Stanoviště byla motivována pranostikami o sv. Václavovi, jeho
životem, dobou, ve které žil. Děti ochutnaly jáhelnou kaši, která byla častým pokrmem ve středověku, děti poznávaly obilí,

protože svatý Václav obilí pěstoval, děti
zkusily do hlíny namalovat houby václavky, protože středověcí mastičkáři věřili, že skrze ně pomáhá nemocným sám
svatý Václav. Na konci října jsme společně
s dětmi vyrobili dřevěný ježkovník, který
jsme umístili poblíž parku, aby pomohl
nějakému ježkovi s přezimováním.
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Třída Kapičky
Letošní rok je v této třídě zapsáno 17 dětí
ve věku 2–3 roky. Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy a má svou
šatnu a umývárnu. Tuto třídu navštěvují nejmladší děti z celé mateřské školy,
proto se jim snažíme zpříjemnit novou
etapu jejich života. Snažíme se, aby děti
chodily do školky rády a s úsměvem na
tváři. Připravujeme pro ně pestrý a zábavný program a k tomu bezpochyby patří
i veselá a barevná výzdoba prostoru,
který děti obklopuje.
V měsíci září se děti seznamují s novými
prostory, s paní učitelkami a s ostatními
dětmi. Děti se učí poznat svou značku,
která je bude celý rok provázet. Proto
jsme září nazvali: Září klepe na dveře,
školka zase otevře. V dalším tématu
s názvem Od domečku ke školce, vede
dlouhá silnice si s dětmi povídáme, kde
bydlí, s kým chodí do školky a co vše po
cestě mohou vidět. Nesmíme zapomenout, aby děti znaly pravidla v naší třídě,
proto si vysvětlujeme, co každé znamená a proč je musíme dodržovat. V dalším
tématu s názvem Na poli, na poli vyorávaj brambory se děti seznámily s prací
na poli, učily se poznávat základní barvy
a počty do pěti. Tiskaly bramborovými
tiskátky a nejvíce je zaujala exkurze do
Agropodniku Košetice, a.s., kde si mohly
prohlédnout zblízka zvířata, viděly, kde
se skladují a balí brambory. Děti získaly
mnoho informací a byly nadšené. Plynule
jsme navázali dalším tématem Na oběd
i na svačinku, dáme si ovoce a zeleninku, kde se děti dozvěděly, proč je dobré

jíst ovoce a zeleninu, téma jsme doplnili
ochutnávkou a pečením ovocných šátečků. Na podzim nesmí chybět ani zmínka
o dracích, proto další téma neslo název
Už je to tak, přiletěl k nám drak, kde děti
porovnávaly papírového draka s drakem
pohádkovým. Děti měly možnost na
vlastní oči vidět i záchranářský vrtulník, u kterého se mohly vyfotit a dokonce si ho prohlédnout i uvnitř. Poté jsme
se věnovali zvířátkům v lese – Běží liška
k Táboru, nese pytel zázvoru. Děti poznávaly lesní zvířata, jejich obydlí a vše, co
k lesu patří. Než jsme se nadáli, máme
tu listopad a my už pomalu vyhlížíme sv.
Martina, jestli opravdu přijede na bílém
koni – Na svatého Martina, bývá bílá peřina, kde si děti upečou svatomartinské
podkovy. Dále nás pak čeká peklo peklíčko a pak advent a příprava na Vánoce.
Paní učitelky
Markéta Smetanová a Květa Holanová
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Třída Vločky
Tato třída je letos nově otevřena. Je do
ní zapsáno 22 dětí ve věku 3-4 roky. Třída
se nachází v prvním patře. Snažili jsme se
třídu uzpůsobit tak, aby zde děti měly vše
pro jejich správný rozvoj. Připravujeme
pro ně bohatý a pestrý program. Snažíme se, aby děti do školky chodily rády
a ve školce se jim líbilo.
V září jsme začali s tématem Hola, hola
školka nás volá, kde se děti seznamovaly
s prostorami třídy, šatny a jídelny. Každé
dítě dostalo svou značku, která je bude
celý rok provázet. Děti se seznamovaly s ostatními kamarády, s paní učitelkami a jako překvapení na ně čekalo malé
zvířátko, kterému vymyslely jméno Alík.
Děti se také seznámily s pravidly naší
třídy, které musí respektovat a dodržovat.
Další téma s názvem Cestujeme do školky mezi kluky a holky se zaměřovalo na
odchod a přípravu do školky, děti povídaly, jak se dopravují do školky.
S podzimem nesmíme zapomenout
na práci na poli a zahradě, proto další
téma Košíček mám, ovoce a zeleninu
do něj dám se na toto zaměřovalo. Děti
se seznámily s druhy ovoce a zeleniny,
ochutnaly je a upekly si ovocné šátečky.
Největší úspěch měla návštěva Agropodniku Košetice, a.s., kde děti viděly zvířata
a skladování, balení brambor. K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draka,
proto další téma bylo Podívejte děti,
drak na obloze právě letí. V tomto tématu nejvíce děti zaujala prohlídka záchranářského vrtulníku, u kterého se děti
mohly vyfotit a prohlédnout si ho uvnitř.
S příchodem listopadu jsme si začali
povídat o lesních zvířatech, jak se připravují na zimu – V lese žije veverka, jmenuje se Čiperka. Dalším tématem se děti
seznámí se svatým Martinem a vším, co
k tomuto času patří. Dále nás pak čekají
čerti, advent a příprava na Vánoce.
Paní učitelky:
Barbora Štěpánková a Pavla Šinfeldová
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Třída Hvězdičky
Letošní rok je ve třídě zapsáno 22 dětí
ve věku 3,5 - 5 let. Ve třídě se staráme společně o několik druhů strašilek.
Součástí každého tématu připravovaného pro děti jsou básničky, pohybové hry,
výtvarná a tvořivá činnost, četba knížek,
pracovní listy, tematické vycházky do
okolí aj. Začátkem nového školního roku
děti provedla Dračice Rubínka, se kterou
děti vytvářely třídní pravidla, upekly si
máslové dračí sušenky, dramatizovaly
písničku Dupy, dupy dup, draka bolí zub
či počítaly jablíčka s draky Jablkožrouty.
Dalším tématem provázela děti bajka
O přátelství bobra a vydry. Děti při
vycházce pozorovaly život u rybníka,
zkoušely z klacků postavit bobří hrad,
jako bobři si zkusily překousat mrkev,
malovaly bobří hlavu hlínou, tancovaly
s písničkou Když jde malý bobr spát.
Při dalším tématu jsme se zaměřili na
život ježků, děti už vědí, že ježci raději než
jablka a hrušky jedí žížaly, slimáky a larvy
hmyzu. Děti procvičovaly jemnou motoriku, když skládaly společně ježkovi bodlinky ze švestkových pecek. Ježky si děti
vyrobily z párátek a brambor či ze dřeva
a hřebíků místo bodlinek, které zatloukaly kladívkem. S dětmi jsme také společně upekly pečené brambory na ježka
s tymiánem. Ježci se orientují především

pomocí čichu, děti si proto vyzkoušely
čichové pexeso, kdy hledaly dvojice stejných vůní (v kelímcích byly sušené houby,
kuličky pepře, sušený tymián, nakrájené
jablko a cibule).

Kdo roste v parku a Kdo roste v lese
byly dvě knihy, které děti doprovázely
tématem o stromech a listech. V rámci
tohoto tématu byl pro děti připraven
pokračovná na další straně
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20. října menší třídní projekt Den stromů, který nám díky slunečnému počasí vyšel opravdu krásně a věříme, že si
ho děti užily. Pobyt venku jsme strávili
u kostela v lipové aleji - děti poslouchaly vítr ve větvích a zpěv ptáků, zkoušely,
kolik jich je potřeba, aby dokázaly strom
obejmout, pomocí frotáže přenášely
kůru na papír, pozorovaly život ve stromě (lupami zkoumaly ruměnice pospolné), pomocí zrcátka při chůzi pozorovaly
v odrazu koruny stromů. Na dlaně jsme
dětem namalovaly tužkou na oči větve
různých tvarů a ony si potom zkoušely tu
svoji najít na některé lípě. Na závěr byla
pro děti připravena jednoduchá aktivita na rozvoj jemné motoriky - motivovaly jsme ji tím, že strom je pro ptáčky
jedno velké krmítko a do zvrásněné kůry
lip děti zasouvaly pro brhlíky slunečnicová semínka. Kdybychom dětem asi po
patnácti minutách neuklidily sklenici se
semínky, tak tam stojí a zastrkávají semínka asi ještě doteď.
Listopadové téma motivovala lesní zvířata a především lišky. Děti dramatizovaly
pohádku O Budulínkovi a O Koblížkovi.
Zahrály maňáskové divadlo s písničkou
Běží liška k Táboru nese pytel zázvoru,
upekly zázvorové sušenky, plnily si pytlíčky kořením a zdobily si je razítky. Děti se
dozvídaly, jak se zvířátka připravují na
zimu. Na sv. Martina čeká děti menší
projektový den a koncem listopadu už
budou děti vyhlížet adventní čas a s ním
spojené činnosti.
Paní učitelky:
Libuše Kremsová a Jaroslava Vachulková

Třída Sluníčka
Třídu Sluníčka navštěvují nejstarší děti
naší mateřské školy, 9 děvčat a 14 chlapců ve věku 5 - 6 let.
První týdny školního roku se děti seznamovaly s režimem dne, vytvářely si třídní
pravidla, hrály hry k navazování a upevňování kamarádských vztahů.
Při týdenním tématu Kde bydlím si děti
povídaly o vesnici, kde žijí, o jednotlivých
členech rodiny a příbuzenských vztazích. S příchodem podzimu paní učitelky
pro děti připravily témata Jak se pozná
podzim?; Legenda o svatém Václavu;
Ovoce a zelenina, to je zdravá pochutina; Vyletěl si dráček, vyletěl až nad obláček; Ježek zívá, šel by spát. V těchto
podzimních tématech se děti dozvěděly, podle čeho dostal měsíc říjen a listopad své jméno, které stromy na zimu
opadají, které houby jsou jedlé a které
pokračovná na další straně
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jedovaté, jaké ovoce a zelenina dozrávají na zahradě, kteří ptáci odlétají za sluníčkem a kteří u nás zůstávají, jaká zvířata se
chystají k zimnímu spánku.
Během vycházek jsme pozorovali zemědělce při sběru brambor, měnící se přírodu, zbarvující se stromy. Sbírali jsme listí
a podzimní plody, pouštěli draky.V rámci
jednotlivých témat se děti naučily nové
básničky a písničky, namalovaly a vyrobily obrázky, které jim zdobí školní šatnu,
usušily křížaly a upekly posvícenské koláče. Svátek svatého Martina děti oslaví
tématem Jede Martin na koníčku, seznámí se s legendou o sv. Martinovi, napečou si svatomartinské rohlíčky a budou se
těšit na první sněhové vločky.
Celým školním rokem bude děti ze
třídy Sluníček provázet přírodou měsíc
po měsíci Skřítek Rozekvítek ze stejně jmenované knihy Skřítek Rozekvítek
- Rok v přírodě. Dozvědí se, jak se vše
proměňuje v lese, na louce, u rybníka,
u potoka i na statku a na zahradě. Skřítek bude dětem při pozorování přírody
dobrým průvodcem, díky němu se dozví
mnoho nového, naučí se dívat kolem

sebe a objevovat věci, které ani mnozí
dospělí neznají.
Paní učitelky:
Zdeňka Burešová a Šárka Schmidtová

Co stihneme ještě letos?
Právě začínáme s opravou vodovodního řadu v ulici Velká strana. Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála
firma Vodak. Bude postupovat od
zámečku směrem k obecnímu úřadu.
Cena výměny bude přesahovat 4 miliony Kč. Žádáme občany bydlící v ulici

Velká strana o shovívavost a pochopení různých omezení. Týká se to zejména
dočasného omezení přístupu k nemovitostem a částečného omezení dodávek vody. Jeden jízdní pruh by měl být
zachován. Průjezdnost bude ovšem
omezena pouze pro autobusovou

dopravu a občany bydlící v ulici Velká
strana. Práce na výměně vodovodního
řadu by měly probíhat cca do Vánoc.
Záleží na počasí.
Blanka Veletová
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Střelecká sezóna končí
Letošní střelecká činnost v organizaci AVZO Košetice nám sice
končí až 18. prosince pistolovou soutěží O dárek pro manželku,
ale myslím, že i tak můžeme bilancovat.
Tak, jako v loňském roce nám start střelecké sezóny posunula jarní pandemie. Střelecky jsme začali až v měsíci květnu, tím
jsme dvě akce museli zrušit a další jsme posouvali do náhradních termínů.
Již druhým rokem se na košetické střelnici uskutečňuje zážitkové střílení ve spolupráci s firmou Sportlov z Dačic. V letošním
roce se v pěti akcích zážitkového střílení zúčastnilo celkem 548
lidí, což je v průměru téměř 110 lidí na jednu akci. Lidé tam
nejsou najednou, ale přijíždějí podle časového harmonogramu,
po odstřílení pak odjíždějí a přijíždějí další. Účastníci zážitkového střílení nejsou jen z našeho kraje, ale jezdí k nám z velké
části republiky.
Jako v minulých letech jsme i letos pořádali pistolovou ligu
a ligu ve střelbě z vojenských pušek, obě soutěže mají pět kol.
Vojenskou pušku absolvovalo celkem 61 závodníků, vítězem se
stal Josef Krček z Tábora, druhé místo obsadil Jan Kejř, AVZO
Chvalšiny, na třetím místě se umístil Martin Ďásek z Bezděčína.
Pistolové soutěže jsou rozdělené na velkorážní a sportovní,
každá z nich se střílí ještě ve dvou disciplínách 30 ran a druhá
disciplína 30 + 30 ran. Velkorážní pistoli střílelo celkem 47
závodníků v obou disciplínách. Velkorážní třicítku vyhrál Vlastimil Horáček, SSK Třebíč, druhý Vojtěch Krejčí, AVZO Košetice,
třetí Karel Šiman, AVZO Košetice. V disciplíně velkorážní pistole 30 + 30 zvítězil Vojtěch Krejčí, AVZO Košetice, druhý Karel
Šiman, AVZO Košetice, třetí místo obsadil Jiří Volf, AVZO Košetice. Sportovní pistoli v obou disciplínách střílelo celkem 66
závodníků, třicítku vyhrál Vlastimil Horáček - Třebíč, na druhém
místě byl Karel Šiman, AVZO Košetice, třetí místo obsadil Jaroslav Praveček z Pacova. V disciplíně sportovní pistole 30 + 30
vyhrál Drahomír Škárka -Třebíč, druhý Karel Šiman, AVZO Košetice, třetí Ivan Melš, AVZO Košetice.
Tradiční soutěže O pohár OÚ a O cenu sponzorů jsme letos
pořádali již dvacátým rokem, obou soutěží se zúčastnilo 47
závodníků. Pohárovou soutěž vyhrál Josef Šedivý, v ženách
vyhrála Blanka Veletová. Sponzorskou cenu v mužích vyhrál
David Plocek - Horní Cerekev a v ženách zvítězila Lucie Vaňková - Horní Cerekev.
Není to jenom střílení, kterému se věnujeme, je to i práce
na údržbě, provozu, ale i dostavbě střelnice. V letošním roce
jsme na střelnici udělali záchody, studnu a jímku s kanalizací.
Další práce probíhaly mimo střelnici. Cesta ke střelnici je úzká
a vzhledem k tomu, že čím dál častěji dochází k potkávání vozidel v cestě, začali jsme na vhodných místech upravovat krajnice
cesty tak, aby se vozidla mohla bezpečně vyhnout. V současné
době jsou vybudovaná teprve tři místa, ale místa budou postupně přibývat.
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 zabezpečení soutěží, nebo na pracích stavebních, kdy bylo odpracováno mnoho hodin. Všem, kteří se aktivně zapojili ať střelecky,
organizačně, nebo brigádnicky, 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 v takovém rozsahu nebyl
možný.
František Daniel
předseda AVZO Košetice p. s.
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Činnost SDH Košetice – červenec 2021 / listopad 2021
Dne 22. 8. se naši členové Miroslav Bloudek ml. a Jan Vávra
zúčastnili a výborně reprezentovali náš sbor na soutěži TFA
v Olešnici (Moravska liga TFA) – Jihomoravský kraj.
Dne 4. 9. – soutěž TFA ve Veleticích (Moravska liga TFA)
– Jihomoravský kraj zde reprezentovali kromě kluků
i Pavlína Vávrová.
Celkové umístění v Moravské lize TFA – Jan Vávra 36.
místo ze 65, Miroslav Bloudek 15. místo z 23. Nutno
ale podotknout, že naši členové odjeli jen 2 závody
z celkých 7. Takže je to velice krásné umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci SDH.
11.–12. 9. se náš člen Miroslav Bloudek ml. zúčastnil jako člen
reprezentace ČR Evropského šampionátu ve FireFitu v Pfalzen (Itálie). FireFit je velice podobný FCC Firefighter Combat
Challenge. V kategorii jednotlivci vybojoval Míra překrásné 3.
místo. Ve štafetách vybojoval 4. místo.
Dne 18. 9. – Firefighter Combat Challenge Telč
Dne 19. 9. byl Miroslav Bloudek ml. pozván pořadateli na exhibiční soutěž Firefighter Combat Challenge, která se konala jako
součást Dne NATO v Ostravě – Mošnov.
25.–26. 9. Evropský šampionát ve FireFitu v Tisno (Chorvatsko)
– 3. místo ve štafetě.
Dne 11. 11. bylo našemu členu Miroslavu Bloudkovi st. předáno nejvyšší vyznamenání SH ČMS a to titul ZASLOUŽILÝ HASIČ.
Předání proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, kde
panu Bloudkovi tento titul předali emeritní starosta SH ČMS
a starosta Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina br. Jan
Slámečka, emeritní 1. náměstek starosty SH ČMS br. Lubomír
Janeba a ředitel Centra hasičského hnutí br. Jiří Pátek.
Titul Zasloužilý hasič:
– výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva

– uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ (za
Mimořádné zásluhy) při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku
– na návrh SDH (okrsku, OSH – MSH, KSH) po vyjádření OSH – MSH a KSH uděluje titul výkonný výbor
SH ČMS
– při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy
ZH
– výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak.
Chtěl bych za celý sbor a jednotku SDH Košetice
br. Bloudkovi pogratulovat k získání tohotu nejvyššího
vyznamenání, který uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Br. Bloudkovi patří velké poděkování za jeho celoživotní činnost v hasičství. Děkujeme.

Výroční valná hromada SDH by měla proběhnout dne
8. 1. 2022, jelikož covidová situace není dobrá a nevíme, jaká
v ten den budou aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví, 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 příspěvek hrazen z rozpočtu SDH.
Uhrazení příspěvku je možno provést některým z těchto
způsobů:
• zaplacení příspěvku hospodáři o výroční valné hromadě,
• zaplacení příspěvku hospodáři nejpozději 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 vánoční, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2022.
Za SDH Košetice Tomáš Smetana, DiS.
náměstek starosty SDH
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Činnost jednotky SDHo Košetice – červenec 2021 /
listopad 2021
Jednotka v uplynulém období zasahovala u 20 událostí z toho
– 11 x požár, 8 x technická pomoc, 1 x ZOČ. K dnešnímu dni
12. 11. máme tedy celkem 35 výjezdů.

Výjezdová činnost v tomto období:
• 17. 7. 2021 – 09:05 – POŽÁR Roučkovice – požár skládky
odpadu, II. st. PP
• 24. 7. 2021 – 17:58 – POŽÁR Číhovice – požár lesa, šíření
kořenovým systémem
• 5. 9. 2021 – 21:16 – TECHNICKÁ POMOC Senožaty – otevření bytu
• 11. 9. 2021 – 10:40 – POŽÁR Hořepník, Březina – požár stohu
slámy, II. st. PP
• 12. 9. 2021 – 15:15 – POŽÁR Hořepník, Březina – dohašení
rozhořelé slámy
• 23. 9. 2021 – 17:15 – POŽÁR Buřenice, Radějov – požár
hrabanky po pálení klestu
• 3. 10. 2021 – 17:45 – POŽÁR Buřenice, Radějov – požár lesa
• 21. 10. 2021 – 13:31 – TECHNICKÁ POMOC Bořetice –
odstranění stromu z komunikace
• 21. 10. 2021 – 13:53 – POŽÁR Buřenice, Radějov – požár lesa
– výjezd CAS 32 Tatra
• 21. 10. 2021 – 14:04 – TECHNICKÁ POMOC Hořepník –
odstranění stromu z komunikace
• 21. 10. 2021 – 14:11 – POŽÁR Senožaty, Tukleky – požár
hrabanky a suché trávy v lese. – výjezd TA – JEEP
• 21. 10. 2021 – 16:58 – TECHNICKÁ POMOC Košetice –
odstranění stromu z komunikace
• 21. 10. 2021 – 17:07 – TECHNICKÁ POMOC Chýstovice –
odstranění stromu z komunikace

• 21. 10. 2021 – 17:26 – TECHNICKÁ POMOC Buřenice, Radějov – spadlý strom na stodolu
• 21. 10. 2021 – 18:18 – TECHNICKÁ POMOC Arneštovice –
větev na vozovce
• 26. 10. 2021 – 19:21 – POŽÁR Mohelnice, směr Sudislavice –
požár hrabanky po pálení klestu
• 27. 10. 2021 – 16:02 – TECHNICKÁ POMOC Arneštovice –
dohašení ohnisek po pálení – ZOČ
• 31. 10. 2021 – 18:53 – POŽÁR Arneštovice – požár listí a trávy
• 07. 11. 2021 – 13:03 – POŽÁR Červená Řečice – požár
a zakouření rodinného domu
• 08. 11. 2021 – 17:09 – TECHNICKÁ POMOC Košetice – tlakování kanalizace
Jednotka SDHo Košetice se dne 9. 10. zúčastnila společného
cvičení a ukázky záchranných prací v prostoru bývalé pily Želiv,
společně s jednotkou SDHo Humpolec a SDH Želiv 2 – psovodi.
Dále se jednotka každý měsíc schází na školení a provádění
údržby techniky
Naše technika, hlavně DA – Fiat Ducato, kromě zásahů a soutěží
jezdí také pro účely obce a školy, celkově pro tyto účely jsme
najeli 411 km.
V neposlední řadě se jednotka snaží dovybavit nebo nahradit zastaralé prostředky pomocí dotací a bezplatných převodů
od státních subjektů. Letos se povedlo takto získat 2 x osobní
automobil: Škoda Octavia II a Škoda Fabie Combi od GŘ cel
pro potřeby obecního úřadu. Elektrocentrála a další technické prostředky od HZS Hl.m. Praha, v řešení jsou věci (osobní
výstroj) od Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín a dotace od
HZS ČR – neinvestiční dotace a dotace za poškozený materiál
při zásahu. Žádost o dotaci je podána na NADACI AGROFERT
a NADACI ČEZ, kde čekáme na rozhodnutí správní rady, zda
naši žádost akceptují.
Velké poděkování patří paní starostce Ing. Veletové a zastupitelstvu obce za podporu jednotky a odsouhlasení našich žádostí
o bezplatný převod majetku, který musí jít přes obecní úřad,
všem členům JSDHo za jejich práci v tomto období.
Všem spoluobčanům bych rád za jednotku SDHo Košetice
popřál krásný advent a svátky vánoční. Do nového roku 2022
všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS., velitel jednotky
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Extraliga v Košeticích
Po předchozích několika úspěšně pořádaných kolech Jihočeské ligy v mariáši
v minulých letech byly Košetice osloveny k pořádání jednoho z letošních kol
v rámci Extraligy v křížovém mariáši.
Vzhledem k tomu, že se na této úrovni
žádná soutěž v Košeticích nikdy nekonala, volba byla jasná. Dne 23. 10. 2021
proběhl v sále restaurace U Přemysla
turnaj v křížovém mariáši v rámci Extraligy České republiky. Turnaje se zúčastnila
jednak družstva, ale i jednotlivci napříč
republikou. Soutěžilo celkem 40 hráčů
v pěti kolech. Hráči z Košetic obsadili
důstojná umístění, nicméně čelní příčky
obsadili hráči z jiných koutů naší vlasti.
Umístění v této soutěži ale nebylo to
podstatné, proč se do Košetic hráči
sjeli. Všichni se přijeli hlavně pobavit
a pozdravit několik svých přátel, které
spojuje společný sport nebo spíše koníček a prostě si zahrát a užít dobrý mariáš. Celý den proběhl ve velmi přátelském
a uvolněném duchu. K této atmosféře
přes celý den přispěl i Přemysl Záruba
se svým týmem, jejich výbornou obsluhou a skvělým jídlem a pitím. V závěru

vydařeného dne se o velmi dobrou náladu postarali hlavně partneři akce, kteří
pomohli zajistit pro každého soutěžícího hodnotnou cenu. Tradičně se jednalo
o Obec Košetice, Agropodnik Košetice,
a.s., Autocentrum BUPI s.r.o., Řeznictví

Miloslav Vejsada, Senagro a.s. a Plzeňský Prazdroj, a.s.
Těm, kteří se na pořádání a zajištění turnaje nějakým způsobem podíleli, děkujeme
a všem přejeme hlavně hodně zdraví.
Zdeněk Sovka
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Sokol Košetice
Ke sportovním aktivitám našeho klubu
V sezóně 2021/2022 byla odehrána
podzimní část. U A týmu a B týmu mužů
včetně předehrávky prvního jarního
kola. Díky tomu, i kdyby se epidemiologická situace opětovně zhoršila takovým způsobem, že by soutěže nemohly
být znovu dohrány, budou nejlepší
a nejhorší týmy v jednotlivých soutěžích
po dvouleté pauze opětovně postupovat
a sestupovat.

A tým muži – 1. A třída Kraje Vysočina –
po odehraných 13 zápasech průběžné
3. místo v tabulce se shodným bodovým
ziskem jako týmy na 2. a 4. místě tabulky.
B tým muži – III. třída Pelhřimov – po
odehraných 13 zápasech průběžné 10.
místo v tabulce.
Žáci – Okresní přebor Pelhřimov – po
odehraných 10 zápasech průběžné 5.
místo v tabulce.

Starší přípravka – Okresní přebor Pelhřimov – po odehraných 9 zápasech průběžné 6. místo v tabulce.
Začátek jarních odvet je v tuto chvíli
u A týmu a B týmu plánován na víkend
26.–27. 3. 2022, v mládežnických kategoriích se začne později. Předtím
nás samozřejmě čeká náročná zimní
příprava.

Týmy Sokola Košetice na podzim 2021
MLÁDEŽ SOKOLA
Nová sezóna podzimu 2021/2022 začala s velkým nadšením a velkou účastí
mnoha dětí, což nás všechny potěšilo,
jelikož pandemická situace minulý rok
nám ukázala, jak se může změnit život,
a to nejen sportovní.
Máme 3 kategorie.
Nejmladší fotbalisté a fotbalistky ve věku
od 2,5 do 7 let, pod vedením trenérů Zdenka Suka, Petra Nenadála a Jana
Sochra se potkávali na hřišti při trénincích
2x v týdnu, a to v hojném počtu. Podle
množství dětí na trénincích je vidět, že
to děti baví, a to je samozřejmě základ
pro další kategorie. Zde je nutné poděkovat, jelikož u těch nejmenších je práce,
kterou trenéři vykonávají, obzvlášť důležitá a podotýkám i náročná. Velké díky!
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Další kategorií je starší přípravka s 18
hráči. Starší přípravka již odehrála
podzimní část sezóny, a to celkem 9
zápasů. Děti musím pochválit za účast
na trénincích, které jsme také měli 2x
týdně, a také za skvělé, i když někdy velice náročné výkony v zápasech. I přes
6 proher a 3 výhry musím říct, že naše
dobrá parta a podpora rodičů každý
neúspěch dokáže zvládnout a těšíme se
na další část sezóny, tedy jaro!
Třetí kategorií jsou žáci, kde je 15
hráčů. Pod vedením Petra Škody a Karla
Čmuchy začali sezónu též s velkou účastí
při trénincích, a to 2x týdně. Žáci odehráli
v podzimní části sezóny 10 zápasů, kdy
5x vyhráli a 5x prohráli. Je nutné dodat,
že tato kategorie je náročná na zápasy,
jelikož věkový rozdíl mezi hráči může být
i 4 roky.

Přípravka a žáci, pokud situace kolem
covidu dovolí, se v zimním období zúčastní i halových turnajů. Přípravy v tělocvičně (v Košeticích a v Senožatech) na jarní
sezónu využijí dle možností všechny tři
kategorie.
Děkujeme všem za podporu, P. Nenadálovi a P. Škodovi za odpískání domácích zápasů, rodičům za podporu jak
při domácích, tak venkovních zápasech
a fanouškům za skvělou atmosféru!
Přejeme všem hlavně ZDRAVÍ, krásné
a pohodové prožití svátků vánočních
a bohatého ježíška.
Děti a trenéři.
za trenéry Mili Fuchsová
(starší přípravka)
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MUŽI A
V podzimní části 1.A třídy se náš tým
umístil na 3. místě tabulky. Z důvodu
situace, která se poslední rok a půl děje
nejen v naší republice, musíme přiznat,
že příprava a doplnění mužstva nebylo
úplně ideální, ale i přesto jsme z minima
vytěžili maximum. Navzdory všem absencím, jak vynuceným (zranění), tak i nevynuceným (jiné povinnosti), mužstvo ve
většině zápasů prokazovalo velice slušné výkony a hlavně týmovou hru. Jako
jediní jsme v posledním podzimním
zápase dokázali obrat o body suverénní
Kamenici nad Lipou, kterou jsme v domácím zápase hraném ve skvělé atmosféře
porazili 2:1. Hra celého týmu se mohla
opřít i o vyrovnané výkony hráče, kterého považujeme za jednoho z nejlepších
brankářů současných krajských soutěží,
a tím není nikdo jiný než Jan Jíša.
Dále bychom chtěli poděkovat všem
starým matadorům, kteří neváhají kdykoliv pomoci doplnit tým, a když nastoupí,
podávají velice kvalitní výkony.
Samozřejmě situací s hráči trpí B tým
mužů, jelikož se nepočítalo, že bude
potřeba tolik hráčů na doplnění A týmu.
Proto, aby se situace na jaře, co se týká
hráčů, zlepšila, objíždíme vytipované

zápasy a vyhledáváme vhodné hráče na
doplnění A i B týmu. Již v průběhu zimní
přestávky proběhnou jednání s okolními
kluby o možných přestupech nebo výpomoci na jaro a další sezónu.
Dovolte nám závěrem poděkovat za realizační tým a všechny hráče A mužstva
každému, kdo se podílí na chodu klubu
a jeho fungování, všem dobrovolníkům,
trenérům mládeže, spolupráci s obcí
Košetice a všem sponzorům, a v neposlední řadě našim skvělým fanouškům.
Budeme se Vám to v co největší míře
snažit vrátit předvedenou hrou, aby nás
fotbal v Košeticích ještě dlouhá léta bavil.
Přejeme Všem mnoho zdraví, a jak říkáme
na fotbale, ať se daří!
Jiří Musil
MUŽI B
V podzimní části III. třídy se náš tým
nachází na 10. místě tabulky. První polovinu zápasů jsme herně i výsledkově
zvládli dle očekávání a pohybovali se
okolo středu tabulky. Ve druhé polovině podzimní části jsme nezvládli 4 zápasy v řadě, ze kterých jsme vyšli bodově
naprázdno, čímž je způsoben sestup
v tabulce do spodní části. Hlavní příčinou
je samozřejmě nedostatek hráčů v týmu

a přílišná rotace sestavy. Příležitost tak
dostávali především mladí hráči, kteří se
s mužským fotbalem teprve seznamují. Nejvíce nás samozřejmě mrzí domácí
zápasy, ve kterých jsme odcházeli poraženi vysokým rozdílem. Tento problém se
pokusíme vyřešit v rámci zimní přestávky, ve které budeme chtít doplnit tým.
A-tým by se měl pokusit získat některé
hráče taktéž během zimní přípravy, a tím
by tak došlo k doplnění dalších hráčů do
B týmu.
Příslib do budoucna vidím určitě v potenciálu některých mladých hráčů, kteří se
během podzimní části postupně zapracovali do mužstva, podávali dobré výkony a mohli by být jednou součástí A-týmu.
Dále bych chtěl určitě poděkovat služebně starším hráčům za ochotu pomáhat
B-týmu i za jejich nasazení v zápasech.
Poděkování určitě patří i některým
hráčům A-týmu, kteří nám pomohli
i navzdory obtížné situace s nedostatkem hráčů, ve které jsme se v průběhu
podzimní části nacházeli.
Doufáme, že sezónu budeme moci
dohrát navzdory epidemické situaci
a pokusíme se během jarní části vylepšit
naše postavení v tabulce.
Aleš Ryšavý

A tým po posledním podzimním zápase - vítězství nad Kamenicí nad Lipou
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Nejmenší děti při tréninku

Nejmenší děti při tréninku
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Zápas přípravky

Žáci před zápasem v Želivě
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Přípravka na venkovním zápase

Další aktivity našeho klubu
V posledním zpravodaji jsme uváděli, že z pouťové zábavy
jsme se rozhodli část vstupného a další příspěvky věnovat na
pomoc některému z fotbalových klubů postižených červnovým

Žáci před zápasem v Horní Cerekvi.

tornádem. Nakonec jsme finanční pomoc směřovali klubu
Tělovýchovná jednota Mikulčice, kterému jsme zaslali částku
20 000 Kč; děkujeme všem, kdo na ni přispěli.
Na termín 20. 11. 2021 byla naplánována valná hromada našeho klubu.
Další zábavou tradičně organizovanou ze strany našeho klubu
je povánoční zábava s kapelou URSUS. Pokud to situace dovolí, uskuteční se 25. 12. 2021 v sále Agropodniku Košetice, a.s.
Těší nás, že stavba našich kabin včetně klubovny, která byla
oficiálně a řádně zkolaudována v srpnu letošního roku, slouží
nejen nám fotbalistům. Vedle sportovních akcí (akce Sokola,
Kolem dokola Košeticka, cvičení žen) se zde konají i společenské akce, včetně akcí organizovaných Obcí Košetice (např.
setkání důchodců).
Pro aktuální informace z našeho klubu sledujte naše webové
stránky sokolkosetice.cz a náš profil na Facebooku.
Tomáš Vejsada

Sokol Košetice přeje všem čtenářům hlavně zdraví, klidný konec roku,
krásné vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2022.
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Policisté v souvislosti s blížícím se adventem vyzývají
všechny občany ke zvýšené obezřetnosti
Policisté z Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina apelují na všechny občany, aby byli pozorní a opatrní při nakupování vánočních dárků a při ostatních
náležitostech spojených s vánočními
svátky. Předvánoční nákupy jsou velkým
lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost
okamžitě zmizet ve větším davu.
Obrovskou příležitost mají zloději v nákupních centrech a při ostatních
akcích, kde se nachází větší množství
lidí. Ke krádeži využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom, že jste se stali obětí
zloděje, se většinou dozvíte až u samotného placení, kdy zjistíte, že vám chybí
peněženka nebo i jiné cennosti. Ve většině případů to lidé samotným zlodějům
velice usnadňují. Cennosti mají zavřené
v batohu na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky na pokladních pultech či
v nákupních vozících.
O své věci však nemusíte přijít jen uvnitř
obchodních center. Dalším rizikovým
faktorem je i vozidlo, které zaparkujete na parkovišti a po dobu nákupu jej
nemáte pod kontrolou. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve
vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli
zapomenout při svém odchod vždy vozidlo uzamknout, raději se ještě přesvědčit,
zda je opravdu uzamčené.

Je zapotřebí dodržovat pár základních
pravidel a své věci mít neustále pod
kontrolou!
• tašky či batohy, kde máte uložené
peníze nebo jiné cennosti, nenoste
na zádech, kam nevidíte
• svá zavazadla nikdy nespouštějte
z dohledu
• nenoste v peněžence společně
s platební kartou svůj PIN kód
• uložíte-li zavazadlo v obchodě do
nákupního vozíku, mějte ho stále na
očích
• ve vozidle nenechávejte věci, které
mohou upoutat pozornost zlodějů
• fyzicky se přesvědčte, že máte vozidlo
uzamčené
• obezřetnost, předvídavost a všímavost
je nejdůležitější prevencí
Trendem současné doby je čím dál
častěji nákup zboží přes různé internetové portály. Internet je bezesporu velice
užitečné médium, na kterém se dozvíte spousty informací, ale můžete tam
také narazit na podvodníky. Mnozí z vás
budou využívat nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového
nakupování. V tomto směru lze jistě najít
mnoho výhod. Zboží si můžete vybírat
pohodlně z prostorů domova. Následně je vaše zboží dodáno zásilkovou službou až na místo určení. Musíte však zvážit
i možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte

předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek a ani peníze.
Rovněž se nenechte zlákat nápadně
výhodnými podmínkami nákupu.
I u nakupování přes internetové portály
musíme dbát zvýšené opatrnosti!
• nakupujte u prodejců, které znáte,
pokud je neznáte, předem si o nich
zjistěte potřebné informace a recenze
• před nákupem si přečtěte zásady
o dodání zboží, smluvní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i informace
o podmínkách a nákladech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail
prodejce, adresu prodejce
• uchovejte si záznam o internetových
transakcích, včetně webových stránek
prodejce
• platbu předem zvažte, provádějte
jen tehdy, pokud máte jistotu, že se
jedná skutečně o důvěryhodného
obchodníka
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209, mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Usnesení z 35. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 5. 8. 2021
Schvaluje

ZO bere na vědomí:

• ZO vyzývá firmu T & N stav ke zlepšení
a zrychlení prací na odborných učebnách v ZŠ Košetice, zejména k zastřešení objektu
• žádost paní L. na umístění tepelného
čerpadla na bytovce čp. 178
• bezúplatný převod koncových prvků
varování – sirény z majetku HZS Kraje
Vysočina na obec Košetice
• ZO schvaluje úpravu strouhy směrem
k Oboře
• příspěvek na stravování zaměstnanců
obce ve výši 35 Kč
• příspěvek Charitě Pelhřimov na
činnost poskytovanou občanu Košetic ve výši 11 500 Kč

• průběh prací na „Oplocení a kontejnerové stání u ZŠ“
• průběh prací na akci „Výměna zdroje
tepla v ZŠ Košetice“ a schvaluje vícepráce v celkové výši 788 179 Kč včetně DPH
• informaci o průběhu stavebního řízení na akci Rekonstrukce kanalizačního
potrubí ve východní části obce, povodí Vltavy si klade podmínku předložení projektové dokumentace na
rekonstrukci vyústění odlehčovacího
potrubí pod AP Košetice, a.s.
• srovnání daňových příjmů obce Košetice za období leden – červenec 2019,
2020 a 2021

• přípravu akce Kolem dokola Košeticka
pořádanou Mikroregionem Košeticko
• přípravu projektové dokumentace na
opravu silnice Vyklantice – Košetice,
která bude probíhat po etapách, zadavatelem je Kraj Vysočina, část u Košetic bude opravována asi v roce 2023,
obec Košetice souběžně opraví část
vodovodního řadu od hřbitova až po
školu
• veřejné projednání Územně plánovací
dokumentace obce Košetice
• rozpočtové opatření č. 3

ZO zamítá
• prodej části pozemku p.č. 171/2
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Usnesení z 36. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 2. 9. 2021
ZO schvaluje:
• výsledky a podpis smlouvy na výběrové řízení v rámci projektu Odborné
učebny v ZŠ Košetice, které se členilo
na 3 části:
1. Vybudování odborných učeben v ZŠ
Košetice – IT vybavení
Vítězná firma - AV MEDIA SYSTEMS,
a.s., IČO 48108375, Praha 10 s celkovou cenou vč. DPH 3 146 085,56 Kč
2. Vybudování odborných učeben v ZŠ
Košetice – školící pomůcky a zařízení
Vítězná firma – AV MEDIA SYSTEMS,
a.s., IČO 48108375, Praha 10 s celkovou cenou vč. DPH 2 906 810,83 Kč

3. Vybudování odborných učeben v ZŠ
Košetice – školní nábytek
Vítězná firma Kanona a.s., s nabídkovou cenou 1 524 370,10 Kč včetně DPH
• darování obecního osobního automobilu Škoda Felicia košetickým spolkům
případně občanům
• smlouvu o bezúplatném převodu
majetku z HZS hlavního města Prahy
na obec Košetice (megafon, elektrocentrála, proudnice, nabíječ)
• plánované rozvojové aktivity v ZŠ
Košetice v rámci Strategického plánování MAP
• konání Mariášového turnaje v restauraci U Přemysla dne 23. 10. 2021

ZO bere na vědomí:
• srovnání hlavních daňových příjmů
za období leden – srpen 2019, 2020
a 2021. Příjmy roku 2021 se přibližně
rovnají příjmům roku 2019
• rozpočtové opatření č. 4

ZO zamítlo
• odprodej parcel p.č. 27/3 a 218/1
v k.ú. Košetice
• ZO nesouhlasí s průběhem stavebních
prací v ZŠ Košetice.

Usnesení z 37. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 7. 10. 2021
ZO schvaluje:
• výsledky výběrového řízení na opravu
vodovodního řadu v ulici Velká strana.
Vítězem se stala firma Vodak
• konání vánočních oslav – pokud to
vládní nařízení povolí
• změnu č. 1 Územně plánovací dokumentace obce Košetice
• podání žádosti o dotaci na opravu
místní komunikace Velká strana

• výpůjčku části obecních pozemků
u silnice Vyklantice Košetice po dobu
opravy silnice, která bude probíhat
v roce 2023
• dodatek č. 1 úvěru na výstavbu odborných učeben v ZŠ, který řeší prodloužení doby čerpání

ZO bere na vědomí:
• průběh stavebních prací v ZŠ Košetice

• meziroční srovnání vybraných daňových příjmů obce
• informaci o transformaci firmy Vodak
Humpolec
• podané žádosti o dotace na kompenzaci finanční újmy za prodej kůrovcového dřeva
• předání nalezeného kompresoru Atlas
Copco
• žádost o obecní byt
• rozpočtové opatření č. 5

Usnesení z 38. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 4. 11. 2021
ZO schvaluje:
• dodatek ke smlouvě na výstavbu
Odborných učeben v ZŠ Košetice,
který řeší prodloužení doby výstavby
do 15. 2. 2021
• cenu za odvoz komunálního odpadu
v roce 2022 ve výši 730 Kč / rok a občana
• cenu vodného ve výši 42 Kč / m3
a stočného ve výši 30 Kč / m3 platnou
pro rok 2022
• navýšení rozpočtu neinvestičních

•
•
•
•
•

nákladů ZŠ a MŠ Košetice o 70 tisíc
Kč určených na úhradu nájmu za dva
měsíce v AP Košetice, a.s.
příspěvek pro HC Košetice na rok
2021 ve výši 7000 Kč
příspěvek pro Okrsek č. 11 na rok
2021 ve výši 8000 Kč
prodej parcely p.č. 2390 panu R.P. za
cenu 650 Kč/m2
konání akce Rozsvícení vánočního
stromu dne 27. 11. 2021
prodej veškerého stavebního materiálu

za fotbalovým hřištěm u rozestavěné
budovy za cenu 550 tisíc Kč

ZO bere na vědomí:
• probíhající Studii Výzkumného ústavu
meliorací a ochrany půdy, která má za
cíl upravit odtokové podmínky vody
v krajině.
• rozpočtové opatření č. 6
• zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za období od 1 – 9/2021

Kolem dokola Košeticka 2021
Nedá mi to, abych se alespoň krátkým ohléd nutím za letošním končícím
létem nevrátila k opět velice zdařilé
akci Kolem dokola Košeticka. Jak jsem
si již zvykli, poslední sobotu v srpnu
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se „ jede na kole“. Trasy, občerstvovny i pořadatelé byli opět připraveni
a my, účastníci „zájezdu“, jsme se mohli
z povedené sportovně kulturní akce jen
těšit. Správnou tečku za celým dnem

udělalo v Onšově slavnostní vylosování a ocenění vítězů. Večer účastníkům
zahrála kapela ROCKetc. Podívejte se
na pár zajímavých informaci:

2/2021
Statistické
Statistické údaje
údaje KOLEM
KOLEM DOKOLA
DOKOLA KOŠETICKA
KOŠETICKA 2021
2021
Oblačno, přeháňky, teplota 15°, mírný vítr.
Oblačno, přeháňky, teplota 15°, mírný vítr.
Přehled
účastníků
podle
věkových
kategorií KOŠETICKA 2021
Statistické
údaje
KOLEM
DOKOLA
Přehled
účastníků
podle
věkových
kategorií
Věková přeháňky,
kategorie teplota 15°,
0 – mírný
15 let vítr.
Oblačno,

16 – 69 let
16 – 69 let
372
372

Věková kategorie
0 – 15 let
Počet
účastníků
111kategorií
Přehled
účastníků podle věkových
Počet účastníků
111

Věková
kategorievšech účastníků:
0 – 15 let 35,6 roku.
16 – 69 let
Věkový
průměr
Věkový průměr všech účastníků: 35,6 roku.
Počet účastníků
111
372
Přehled účastníků startujících z jednotlivých občerstvoven
Přehled účastníků startujících z jednotlivých občerstvoven

Věkový průměr všech účastníků: 35,6 roku.
START
START
Z OBČERSTVOVNY
Přehled
účastníků
Z OBČERSTVOVNY
START
ONŠOV

ONŠOV
Z OBČERSTVOVNY
KOŠETICE
KOŠETICE
ONŠOV
BUŘENICE
KOŠETICE
BUŘENICE
KŘEŠÍN
BUŘENICE
KŘEŠÍN
CHÝSTOVICE
KŘEŠÍN
CHÝSTOVICE
CHÝSTOVICE
CHYŠNÁ
CHYŠNÁ
CHYŠNÁ
MARTINICE
MARTINICE
MARTINICE
CELKEM
CELKEM
CELKEM

KATEGORIE 0 – 15
KATEGORIE 0 – 15

70+
70+
15
15
70+
15

KATEGORIE 16 +
KATEGORIE 16 +

CELKEM
CELKEM

startujících
z jednotlivých občerstvoven
LET
LET

KATEGORIE 028
– 15
LET

28
61
14
1
3
2
2
111

28
61
61
14
14
1
1
3
3
2
2
2
2
111
111

KATEGORIE 16 +
74
74
188
49
10
19
15
32
387

CELKEM

74
188
188
49
49
10
10
19
19
15
15
32
32
387
387

102
249
63
11
22
17
34
498

102
102
249
249
63
63
11
11
22
22
17
17
34
34
498
498

Přehled účastníků na jednotlivých trasách
Přehled účastníků
jednotlivých
trasách
Přehled
účastníkůnana
jednotlivých
trasách
Trasa
Trasa
Trasa
Počet
Počet účastníků
účastníků
Počet účastníků

9 km

17 km

9 km
9 km

17 km17 km

31km

109109

103 103

201

109

103

31km
31km
201
201

44 km
85

44 km
44 km
85
85

Akce se zúčastnilo
celkem 498498
účastníků.
Akce
Akce se
se zúčastnilo
zúčastnilo celkem
celkem 498 účastníků.
účastníků.
7. ročník se bude konat 27. 8. 2022. Těšíme se na vás 
7. ročník se bude konat 27. 8. 2022. Těšíme se na vás 
7. ročník se bude konat 27. 8. 2022. Těšíme se na vás 

Fotografie Moniky Štyxové a video Michala Březiny jsou ke zhlédnutí na

Fotografie
Moniky Mikroregionu
Štyxové a video Michala
Březiny jsou ke zhlédnutí na
webových stánkách
www.mikroregionkoseticko.wbs.cz
Fotografie
Moniky Štyxové a Košeticko
video Michala
Březiny jsou ke zhlédnutí na
webových
stánkách
Mikroregionu
Košeticko www.mikroregionkoseticko.wbs.cz
nebo
Obecního
úřadu
Košetice
www.kosetice.cz.
webových stánkách Mikroregionu Košeticko www.mikroregionkoseticko.wbs.cz
nebo Obecního úřadu Košetice www.kosetice.cz.
nebo
Obecního
úřadu Košetice
www.kosetice.cz.
Celou akci
si můžete připomenout
na:
https://www.youtube.com/watch?v=1ejMvlzYHwM & t=3487s
Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se aktivně podíleli na přípravě, organizaci i zajištění celé akce.

Blanka Veletová
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Šťastné a klidné prožití
vánočních svátků
Blíží se konec roku. Svátky pohody, klidu
a naděje. Nenechme si to ničím a nikým
zkazit. Nejde přece o to, zda-li bude doma
naklizeno, zda-li budeme mít všechno,
zda-li budeme mít tuny dárků.
Oslavme to magické období, kdy se
právě oči lidstva s nadějí upírají do
budoucna. Věnujme se jeden druhému,
naslouchejme si a vnímejme se.
Chtěla bych Vám v tomto období, jménem
celého obecního zastupitelstva i jménem
svým i popřát hodně zdraví, protože to
je podle mého názoru to nejdůležitější,
a také hodně klidu a pohody.
Prostě příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022.
Blanka Veletová
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