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Co je důležité...
Na tuhle otázku není vskutku snadná
odpověď. Jak je nás v naší zemičce přes deset
milionů, dostali bychom stejný počet odpovědí.
Pro každého z nás je důležité něco úplně jiného.
Jisté však je, že některé věci jsou důležité pro
všechny stejně, zdraví, spokojenost, jistota,
práce. Jistota je k nezaplacení. Kolikrát si
říkáme, kdybych tak věděl, že to je jisté,
kdybych měl jistotu, že zvítězím, vyhraji ve
Sportce, dostanu práci, kdybych měl jistotu, že
si budu dlouho spokojeně a šťastně žít. Ale tak
to nechodí. Jistota je hodně nejistá. Nebyli
bychom to však my, abychom se za jistotou
nepachtili a nesnažili se ji získat alespoň
částečně. Je pravda, že každý z nás může udělat
něco , aby byl k jistotě blíž. A v nedávné době
jsme toho byli svědky.
Když se objeví červený kohout , je to
vždy pohroma. Když se objeví nečekaně, ba
nevysvětlitelně skoro o půlnoci v době velkého
sucha a silného větru, je to katastrofa. A objevíli se navíc uprostřed vesnice mezi domky těsně
přiléhajícími k sobě, je to děs. Můžeme se ptát
po příčině, můžeme si klást otázky, ale to až
potom. Nejdříve se musí likvidovat nebezpečí a
poté řešit následky.
A tady se zase vracím k jistotě. Protože
jednu jistotu v naší vesničce určitě máme a tou
jistotou jsou naši dobrovolní hasiči. Můžeme se
usmívat, můžeme mít tisíc připomínek, že jsou
takoví a makoví, můžeme diskutovat o jejich
umístění v soutěžích , ale pak odšumí šedá
teorie a přijde ohnivá praxe.

Ta poslední velmi nepěkně zpestřila
poslední nedělní minuty, když se rozhořel oheň
v domě na Velké straně, číslo 50. A nyní jsem u
oné výše zmiňované jistoty. Je jisté, že naši
hasiči zasáhli v rekordním čase, je jisté, že
zasáhli velmi kvalifikovaně a s jasným
úmyslem nejen uhasit primární ohnisko, ale
také zabránit rozšíření ohně na ostatní stavení v
bezprostředním okolí požáru. Samozřejmě u
požáru nebyli sami, ale jejich zásah byl
maximální a kompetentní. A tak chci říci, že
naši košetičtí dobrovolní hasiči jsou jednou z
těch dobrých jistot, kterou máme, na kterou se
můžeme spolehnout a kterou potřebujeme,
protože pohled na chuchvalce žhavých jisker,
které se valí na vysušené střechy v okolí, není
nic příjemného. Poděkujme jim, poděkujme
jim upřímně, vždyť málokdo z nás by byl takové
pomoci schopen, poděkujme jim a mějme na
paměti, že pomáhali nám všem. A jsou
připraveni pomoci i v budoucnu. A to je přece
jistota a to je důležité.
J.Pilná

Turnaj ve voleném mariáši...

Pozvánka nejen pro karbaníky
30. 6. 2012 pořádá Mariáš klub Košetice v restauraci KOZLŮV DVŮR
Memoriál Františka Šedivého - turnaj ve voleném mariáši.
Tento turnaj je součástí Jihočeské ligy. Prezence probíhá od 8:15h do 8:45h.
Turnaj bude zahájen v 9:00h .
Zveme ke hře všechny zapálené mariášníky a na podívanou všechny mariášové fandy.

Den otevřených dveří...

Sbor dobrovolných hasičů Košetice
Vás všechny zve v sobotu 23.6. 2012 na
„Den otevřených dveří“ do hasičské zbrojnice v Košeticích.
Otevřeno bude od 10:00h do 17:00h.
Zábava a občerstvení zajištěno

JEZINKY informují…
Touto cestou bychom chtěly informovat o činnosti našeho svazu. Co se v letošním roce již
uskutečnilo a co ještě uskuteční? 11. února jsme spolu s SDH Košetice pořádaly masopust. 18.
března jsme připravily dětský karneval. Doufejme, že se líbil nejen dětem, ale i rodičům,
prarodičům a všem známým. Dále plánujeme prázdninovou diskotéku pro děti (datum bude
vyhlášen), loučení s létem (sobota 8.9.2012), posvícenskou zábavu (sobota 24.11.2012) a již
tradiční vánoční jarmark (sobota 1.12.2012). Ačkoliv nás příprava těchto akcí stojí nemalé úsilí a
musíme jí věnovat část svého volného času, děláme to rády. Především akce pro děti nás těší svojí
návštěvností. Chcete-li se účastnit pořádání těchto událostí, jakákoliv pomoc je vítána.
Fotografie z našich akcí najdete na www.jezinky.webnode.cz Informace a případné dotazy na
e-mail: jezinkytozaridi@seznam.cz nebo tel.: Iva M. 734355390, Lenka P. 607661740

Košetice se mění...

Naše obec se stále vyvíjí, mění. Každý, kdo má nějakou chaloupku nebo
domek, ví, že starost je bez konce. A tak je to také s obcí. Stále je co zlepšovat,
opravovat, zvelebovat, měnit. V poslední době se uskutečnila výměna
vodovodu a kanalizace v uličkách. Vodovod byl již v naprosto nevyhovujícím
stavu a do domácností se dostávala nekvalitní rezavá voda. Po zemních
úpravách byly „uličky“ zprůjezdněny, ale pohled na ně není utěšený. V příštích
letech chceme zvládnout rozsáhlé terénní úpravy v uličkách a vytvořit v nich i
na prostranství za obchodem potravin i před ním klidovou zónu, upravit ji a
ozdobit keři i květinami. Bude instalováno i nové pouliční osvětlení.
Podobné úpravy zeleně budou provedeny letos na podzim a příští rok na jaře také v ulici
5. května. Letos bude vysazena část vzpřímených okrasných stromů - sakur . Bude vykácen zbytek
starých hlohů a na jaře se bude ve výsadbě sakur pokračovat. Sakury jsou vzpřímené okrasné
stromky (je to jeden z druhů), které dorostou do výše asi čtyř metrů, krásně kvetou a nemají
rozložité koruny, takže nikomu nebudou překážet. Už nyní se těšíme, jak se ulice 5. května změní
k lepšímu.
V obci bude letos provedena celková rekonstrukce rozhlasu. Je třeba odstranit všechna
místa, kam se rozhlasové vysílání nedostane. Vybaveny rozhlasem budou i naše místní části Nová
Ves a Krasolesí. Je to poměrně ekonomicky i časově náročná akce, která ale, jak doufáme, bude
sloužit dobře a dlouho všem občanům obce. Získali jsme na ni dotaci prostřednictvím Via Rustiky
z Leadru.
K činnosti knihovny za rok 2011

Počet registrovaných čtenářů za rok 2011 se oproti minulým letům
nezměnil. Bylo zaregistrováno 145 čtenářů, z toho 37 děti do 15 let, což je
nezanedbatelné procento, tj. 26 % z celkového počtu čtenářů.
Knihovnu navštívilo za uvedené období celkem 2301 návštěvníků,
z toho 1987 návštěvníků půjčovny knih a 314 návštěvníků užívajících
bezplatný internet.
Knihovna vykázala za rok 2011 celkem 6024 výpůjček. Na jednoho
registrovaného čtenáře připadá 47 výpůjček za rok. Podle tematického
zaměření se nejvíce půjčuje beletrie, a to jak u dospělé, tak i u dětské
populace. Z registrovaných čtenářů nejvyšší procento tvoří ženy, asi 75%‚ muži pak 25 %. Podle
povolání největší procento tvoří důchodci, žáci a studenti. Naši knihovnu navštěvuje i 6 seniorů
starších 80 ti let s vysokým počtem výpůjček.
Knihovní fond se v roce 2011 opět rozrostl. Jeho stav k 31.12. 2011 tvoří 7261 svazků
zábavné a naučné literatury. Nákup knih je financován z rozpočtu OÚ Košetice, rovněž tak i
celoroční předplatné čtyř výtisků časopisů Vlasta, Květy, Praktická moderní žena a dětský časopis
ABC, které se hodně půjčují. Pro rozšíření nabídky čtenářům bylo půjčeno v minulém roce z
Městské knihovny Pelhřimov 200 svazků knih.
Co na závěr? Že se čte méně? Z uvedených výsledků naší statistiky zájem o knihovnu a
knihu neklesl, i když konkurence televize, internetu a jiného trávení volného času je velká.
Rovněž věříme, že kouzlo klasické knížky si udrží své přední místo mezi čtenáři i nečtenáři.
Všem návštěvníkům naší knihovny děkujeme za jejich přízeň a těšíme se na další dobrou
spolupráci v roce 2012 a dalších.
Božena Duffková, knihovnice Místní lidové knihovny Košetice

Vítání občánků...
V neděli 10.6.2012 jsme na Obecním úřadě v Košeticích přivítali šest nových občánků, kteří
se narodili v období od listopadu 2011 do dubna 2012. Jsou to Matěj Šinfeld, Adéla Habichová,
Josef Doležal, Ondřej Říha, Rozárka Petrášková a Eliška Urbánková.
Po přivítání dětí, rodičů, prarodičů a známých přednesly děti z mateřské školky v Košeticích
pod vedením paní učitelky J. Vachulkové několik básniček a písniček s tematikou narození dítěte,
za což paní učitelce i dětem moc děkujeme. Dále paní starostka B. Veletová přivítala děti jako nové
občany Košetic. Po podepsání do pamětní knihy obdrželi rodiče dětí od obecního úřadu pamětní
list, několik malých upomínkových dárečků a potvrzení o zřízení spořícího účtu pro děti První
konto od Poštovní spořitelny s vkladem 2.000,- Kč od Obecního úřadu Košetice.
Všem přivítaným dětem a rodičům přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky, klidu a spokojenosti
na společné cestě životem. Doufáme, že zůstanou občany Košetic a budou se spolupodílet na
rozkvětu a blahobytu naší nádherné obce.
J. Záběhlík

Pranostiky...
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Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
Usnesení ze 14. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 21. 12. 2011
ZO schválilo:
- Žádost paní L. o nájem obecního bytu o v bytovém domě čp. 200
- Přílohu č. 13 k dodatku č. 11 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění
odpadních vod na rok 2012 s firmou PEVAK Pelhřimov, družstvo
- Provozovatelskou smlouvu s firmou VODAK Humpolec na rok 2011, finanční vypořádání za rok 2011 a přehled
pohledávek
- Cenu vodného ve výši 29 Kč a stočného ve výši 23 Kč
- Směrnici o vedení účetnictví
- Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2012
- Dodatek 2012 ke smlouvě č. 2046 o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2012
s firmou SOMPO na rok 2012
- Bezúplatný převod pozemku p.č. 2247/29 v k.ú. Košetice do majetku obce
- Smlouvu s firmou ICOM transport a.s. Jihlava o zajištění dopravní obslužnosti (4 km) linky č. 350290
- Žádost SDH Košetice okrsek o příspěvek na činnost ve výši 6.000,- Kč.
- Smlouvu na dodávku elektrické energie se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
- Členy inventarizačních komisí
- Cenu internetu pro občany ve výši 390,- Kč za měsíc
- Cenu internetu pro Základní a mateřskou školu Košetice ve výši 1850,- Kč za měsíc.
- Žádost MS Chyšná o odpuštění poplatku ze vstupného na silvestrovskou zábavu v Košeticích
- Rozpočtové provizorium do platnosti nového rozpočtu obce na rok 2012
- Žádost manželů Ž. o zrušení předkupního práva na pozemek st. 544 a p.č. 761/24
- Návrh pana M. na doplacení rozdílu cen použitého materiálu při stavbě čekárny u restaurace Kozlův dvůr
ZO vzalo na vědomí:
- Pokácení 4 ks bříz mezi bytovkami u bývalé mateřské školy
- Přestupek proti občanskému soužití V.Š.
- Rozpočtové opatření č. 8
- Návrh majitelek parcely p.č. 223 k.ú. Košetice na odprodej pozemku
- Podrobnosti na LV 10001 obce Košetice a postup jednání s majiteli budov a pozemků.
ZO zamítlo:
- žádost firmy Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad lipou o příspěvek
Usnesení ze 15. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 8. 2. 2012
ZO schválilo:
2
2
- Prodej parcely p.č. 226/37 k.ú. Košetice o velikosti cca 951 m panu P.Č. za cenu 250,- Kč za m
- Výsledky výběrového řízení na zpracování ZTV „Za hřištěm“. Zpracování ZTV bude zadáno firmě ing. Jaromír
Čašek 3e Projektování
- Výsledky literární a výtvarné soutěže, vyhlášené v Košetickém zpravodaji č. 3/2011. Dále schválili odměnu 200,Kč všem výhercům v jednotlivých kategoriích.
- Čerpání rezervního fondu Základní a mateřské školy Košetice v roce 2011 ve výši 717,02 Kč formou nákupu
vybavení jídelny ZŠ
- Delegování pana P.H. jako zástupce obecního úřadu do školské rady
2
- Prodej části pozemku p.č. 2260/1 u pozemku st.p.č. 154 k.ú. Košetice Nová Ves panu P.V. za cenu 60,- Kč za m
2
za předzahrádku a 30,- Kč za m za vjezdovou plochu
- Prodej pozemku pod trafem u prodejny Jednota v Košeticích st.p.č. 545 k.ú. Košetice společnosti E.ON Česká
2
2
republika s.r.o. o velikosti 13 m za cenu 100 Kč za m
2
- Prodej části pozemku p.č. 2317/5 k.ú. Košetice panu p. P.P. před budovou č.p. 169 za cenu 60,- Kč za m za
2
předzahrádku a 30,- Kč za m za vjezdovou plochu
- Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 761/27 k.ú. Košetice
- Aktualizaci webových stránek s modulem novinky
- Nákup autorských práv na letecké snímky obce Košetice zhotovené firmou Tomáš Hora-Letecké snímkování
- Podání žádosti na „Obnovu kříže a úpravu prostranství okolo kříže na hřbitově v Košeticích“ Program
Ministerstva pro místní rozvoj
- Domovní řád pro bytové domy č.p. 199 a 200 v Košeticích

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
-

Podání žádosti na „Opravu návsi v Nové Vsi“ Program obnovy venkova
Vyhlášení výběrového řízení na vypracování územní plánovací dokumentace

ZO vzalo na vědomí:
- Nabídku paní K. na prodej podílu na pozemku p.č. 223 a st. p.č. 28 k.ú. Košetice. Navrhují další jednání o ceně
2
nabídka 150 Kč za m .
- Informace o cenách vodného a stočného a ziscích společnosti Veolia
- Informace o konání Tříkrálové sbírky
- Informace o výsadbě stromků podél ulice 5. května, navrhují sloupovitý tvar stromu jabloně nebo sakury
- Informace o zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou změna jízdních řádů
- Informace o kulturních akcích: masopustní průvod, ples SDH, karneval pro děti a představení ochotníků ze Želiva
- Rozpočtové opatření č. 9 a 10
ZO zamítlo:
- Žádost pana L.R. a slečny L.Č. o zamluvení stavební parcely „Za hřištěm“
Usnesení ze 16. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 6. 3. 2012
ZO schválilo:
- Žádost pana M. D. o odprodej části pozemku p.č. 2317/5 k.ú. Košetice před budovou č.p. 106 za cenu 60,- Kč
za m2 za předzahrádku a 30,- Kč za m2 za vjezdovou plochu
- Grafickou podobu nových webových stránek obce Košetice, tj. položky a kontakty na levé straně ve sloupci,
nahoře foto a název obce, zbytek stránky bude sloužit na aktuality, modrá barva bude dominantní
- Prominutí placení nájemného po dobu 2 let od převzetí oprav bytu v bytovém domě č.p. 200 provedených
nájemnicí paní P. L. K převzetí oprav došlo 29. 2. 2012 bez připomínek.
- Návrh rozpočtu obce po jednotlivých paragrafech na rok 2012 v příjmech: 7.816.950,- Kč, ve výdajích:
7.404.050,- Kč, dále splátky úvěrů ve výši 412.900,- Kč
- Schválili investiční akce na rok 2012.
- Schválili jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč Českému svazu žen Jezinky na uspořádání dětského
karnevalu dne 18. 3.2012.
- Prodej parcely p.č. 761/26 k.ú. Košetice o velikosti 782 m2 panu M. R. za 250 Kč za m2
ZO vzalo na vědomí:
- Informace o dotačních titulech a podaných žádostech a jejich stavu silnice v Krasolesí, silnice v Nové Vsi, obecní
rozhlas, oprava kříže na hřbitově, zateplení školy
- Dopis a nabídku právního zástupce paní K. cena 150 Kč za m2 a zpětné vyúčtování pronájmu zabraného
pozemku. Navrhují další jednání.
Usnesení ze 17. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 3. 4. 2012
ZO schválilo:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2011 konané dne 22.3.2012 s výsledkem bez
závad
- Zřízení věcného břemene na parcele p.č. 52/1 a 52/4 v k.ú. Košetice
- Vyhlášení výběrového řízení na vybudování a zřízení bezdrátového veřejného rozhlasu v obci
- Navrženou nákupní cenu pozemku u hřiště ve výši 150 Kč za m2 v případě, že ostatní spoluvlastníci pozemku
dodají svůj souhlas s nevyužitím předkupního práva a dále schvalují vyúčtování pronájmu zabraného pozemku
dva roky zpětně ve výši místně obvyklého nájemného 10,- Kč za m2 za rok.
- Prodej parcel p .č. 2260/5 o výměře 33 m2 a 2260/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Košetice panu V., Buřenice
- Prodej parcely st. p. č. 62/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Košetice panu K.D. z Košetic
ZO zamítlo:
- Žádost košetické mládeže na poskytnutí klubovny. Navrhlo jednání s ředitelem ZŠ Košetice o využití
Komunitního centra mládeže v areálu školy.
ZO vzalo na vědomí:
- Veřejné projednávání schváleného rozpočtu obce Košetice na rok 2012

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
Usnesení z 18. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 2. 5. 2012
ZO schválilo:
- Závěr výběrového řízení na vytvoření územní plánovací dokumentace ze dne 30. 4. 2012 a schválili podepsání
smlouvy s výhercem tohoto výběrového řízení s firmou Ing. Arch. Pavel Krolák, IČO: 668 96 274, Václavské
náměstí 17, 110 00 Praha 1
- Výběr stromů sakury na vyšším kmenu k silnici 5. května,
- Přečten a schválen závěrečný účet obce Košetice za rok 2011 - čerpání výdajů (10.834.514,00 Kč) a plnění příjmů
(10.674.794,98 Kč) za rok 2011, dotace v roce 2011, hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní
školy a mateřské školy Košetice - náklady ve výši 13.438.885,45 Kč, výnosy ve výši 13.439.212,22, rezervní
fond ve výši 52.125,01 Kč, výsledek hospodaření ve výši 326,77 Kč v roce 2011, údaje o hospodaření s majetkem
k 31. 12. 2011,
- Přečtena a schválena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2011 konané dne 22. 3. 2012
s výsledkem bez závad
- Vzhled webových stránek obce
- Stav jednání se zástupcem paní K. ohledně prodeje pozemku u hřiště a schvalují navrženou nákupní cenu 150 Kč
2
za m v případě, že ostatní spoluvlastníci pozemku dodají svůj souhlas s nevyužitím předkupního práva a dále
schvalují vyúčtování neodůvodněného obohacení se při využívání části pozemku dva roky zpětně ve výši 50,- Kč
2
za m za rok
- Návrh rozmístění pozemků na ZTV „Za hřištěm“
- Žádost o příspěvek na provoz Centra sociálních služeb LADA Lukavec ve výši 10.000,- Kč
- Žádost o příspěvek na provoz Základní organizace Českého svazu včelařů Košetice ve výši 4.000,- Kč
- Vyhlášení výběrového řízení obnovu a opravu rozhlasu - Informace pro občany obce Košetice. Výběrové řízení
bude provedeno dodavatelsky.
ZO vzalo na vědomí:
- Návrhy na označení ulic na ZTV „Nad Kachlířkou“, navrhují řešit problém formou ankety.
- Informace o jednání s panem J. K. v Krasolesí: cesta z Krasolesí na státní silnici na Pacov není majetkem obce,
obec se bude snažit cestu zprůjezdnit; sečení travního porostu podél státní silnice v místní části Krasolesí bude
řešeno za pomoci Správy a údržby silnic kraje Vysočina; projektová dokumentace na vybudování vodovodu do
místní části Krasolesí bude zadána při dalším řešení projektové dokumentace týkající se obecního vodovodu do
Košetic.
- Rozpočtové opatření č. 1
- Informace o dotacích na vybudování zpomalovacího světelného zařízení semafory
- Informace o pokračujících pracích při opravě vody, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici za Jednotou.

Komunální odpad...
Upozorňujeme občany, že splatnost druhé splátky na odvoz komunálního odpadu na rok 2012 se blíží.
Poplatek v celé výši musí být zaplacen do 30.6.2012.
Částku můžete uhradit v hotovosti na OÚ Košetice nebo
převodem na účet číslo: 6300004297/7940 Waldviertler Sparkasse von 1842AG, pobočka Pelhřimov, Růžová 84.
Jako variabilní číslo použijte čp. vašeho domu.
B. Veletová

Tento list odevzdejte prosím na OÚ

ANKETA

1.
Obec Košetice připravuje projektovou dokumentaci týkající se řešení vodní plochy za hasičskou
zbrojnicí. Do nádrže nepřitéká téměř žádná voda, a proto dochází k zarůstání vodní plochy vegetací. Obec
Košetice hodlá odbahnit nádrž a zavézt plochu do výšky cca stávající hladiny vody. Takto získanou plochu
hodláme využít jako zázemí pro SDH Košetice, mělo by dojít k vybudování krytého sezení, část plochy bude
věnována mladým hasičům na jejich setkávání a cvičení a část plochy by měla být využita pro umístění herních
prvků pro rodiny s dětmi. Celá plocha bude veřejně přístupná po bezbariérovém vstupu.
2. Farnost Košetice v současnosti připravuje projekt na opravu krovu a střešní krytiny na kostele sv. Jana Křtitele
v Košeticích, dále odvlhčení kostelních zdí a odvedení vody ze střechy do kanalizace.
Anketní otázky:
1.
Souhlasíte se zavezením nádrže za hasičskou zbrojnicí
a využitím nově vzniklé plochy pro SDH Košetice a rodiny s dětmi?
? Ano
? Ne
? Jiný návrh:...........................................
2.
Souhlasíte s opravou kostela sv. Jana Křtitele v Košeticích, při které dojde k opravě střechy a k
odvodnění?
? Ano
? Ne
? Jiný návrh:...........................................
(nehodící se škrtněte)
Návrhy na jména ulic:

ulice č. 1……………………………….
ulice č. 2…………………………….....
ulice č. 3…………………………….....

Odpovědi na anketní otázky prosím doručte na OÚ Košetice (stačí vhodit do schránky).

Nová jména ulic
Vážení občané,
zastupitelstvo obce Vás žádá o pomoc při výběru jména nových ulic. Jedná se o následující ulice:
1. ulice okolo novostavby Žáček, Dubec - označena tmavě šedě
2. ulice, která navazuje na ulici Nad Kachlířkou a podél lesa bude pokračovat nahoru - označena světle
šedě
3. ulice vedoucí od státní silnice za fotbalovým hřištěm - označena světle šedě
Své návrhy prosím posílejte na e-mail: obec@kosetice.cz,
případně telefonujte na OÚ Košetice (565498117,565498119).
ZTV Nad Kachlířkou nad Novým rybníkem, u pily
ulice kolem telefonní ústředny za hřištěm

1

2

3

Co nového ve škole...

Je toho mnoho nového, nejdůležitější ale je, že vůbec jsme a žijeme. A daří se nám dobře! V celé
polistopadové éře si držíme počet žáků na stále stejné úrovni, a to je velký úspěch. Mnoho škol v okolí má velké
existenční problémy a my si můžeme říci: „Nás se to netýká“. A to nemluvím o mateřské škole, kde nám dětí
přibývá, a to tak, že jsme již na horní hranici kapacity.
Když se zamyslíme nad tím, proč, je několik vysvětlení. Určitě máme štěstí
na polohu obce, pomohl nám zánik ZŠ v Červené Řečici, ale určitě nemalou roli
sehrává i prostředí ve škole a kvalita výuky. Důkazem jsou, mimo jiné, výsledky v
soutěžích. Již několik dlouhých let se pravidelně umísťujeme na předních příčkách
v nejrůznějších soutěžích v okresních kolech, zvykli jsme si i na úspěchy v kolech
krajských a několikrát jsme velmi dobře bodovali i v kolech celostátních. Např.
letos:
Dějepisná olympiáda: 3. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
12. místo v celostátním kole
Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 9.tř. 1.místo v okresním kole
7.tř. 3.místo v okresním kole
9.tř. 5.místo v krajském kole
Matematická olympiáda 8.tř. - 1. místo v okresním kole
Hlídky mladých zdravotníků mladší žáci 1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
4. místo v celostátním kole
starší žáci 2.-3. místo v okresním kole
Dopravní soutěž starší žáci 1. místo v okresním kole
mladší žáci 4. místo v okresním kole
Okresní přehlídka dětského divadla 1. místo
Všeználek, vědomostní soutěž žáků 5. tříd 3. místo v okresním kole
Recitační soutěž 3.tř. 1. místo v oblastním kole
5.tř. 1. místo v oblastním kole
8.tř. 2. místo v oblastním kole
Pěvecká soutěž Pacovská talent 9.tř. 2.místo a titul Pacovský talent
3.tř. 2.místo
Přespolní běh Memoriál obětí fašismu v Čechticích 1. místo
Okresní kolo turnaje ve stolním tenisu - chlapci 2.místo
Vybíjená smíšených družstev 4.-6.tř. 2.místo v okresním kole
Okresní kolo atletické olympiády ml. hoši 1. místo hod míčkem
2.místo skok daleký
st. dívky 2.místo 800m
a spousta umístění na 4. a 5. místech ve všech kategoriích
časopis Ámosek: 2. místo v soutěži školní časopis Vysočiny
9. místo v celostátní soutěži školních časopisů + cena poroty
Sami posuďte, je toho opravdu mnoho. K dalším aktivitám naší školy patří i výuka dětí, které mají
nejrůznější obtíže a problémy, a to nejen s učením, ale i s handicapy nejrůznějšího charakteru. I proto škola buduje
invalidní plošinu na schodiště 1. stupně. Snažíme se o moderní výuku v současných trendech a jsme jednou z
nejlépe vybavených škol, alespoň po stránce informačních technologií. Vždyť máme ve škole celkem
10 interaktivních tabulí, v každé třídě jednu a ještě jednu v mateřské škole. Rodiče dětí již dobře vědí, že tato
investice přináší své ovoce a výzkumy ukazují, že tato technika jednoznačně zvyšuje efektivitu učení, mění se
motivace žáků a výuka je mnohem pestřejší. Pevně věříme, že v tomto trendu se nám podaří pokračovat.
Snažíme se otevřít školu skutečně pro všechny a s tím souvisí i prostředí ve škole a v jejím okolí. V areálu
školy vzniklo nové jezírko,venkovní posilovna, přírodní učebna a ve školce přibyla krásná nová prolézačka. O
škole, a to mi věřte, bych dokázal popsat ještě mnoho stran, ale na to prostor nemám. Kdo se chce dozvědět více,
navštivte snad již známé stránky www.zskosetice.cz a nebo se přijďte podívat osobně. Všichni jsou vítáni.
Jaroslav Skolek, ředitel školy

TJ SOKOL KOŠETICE
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fotbalové jaro...

V jarní části fotbalové sezony se bohužel košetickému áčku nepodařilo navázat na podzimní část sezony, v prvních
šesti kolech jara si naši fotbalisté ještě svou podzimní formu drželi, ovšem pak přišla šňůra dalších šesti zápasů bez
výhry se ziskem pouhého jednoho bodu za remízu v Horní Cerekvi a rázem se přestalo mluvit o případném
senzačním postupu do A-třídy. Pokud mohu vyslovit svůj názor pravidelného diváka fotbalových utkání, pak si
myslím, že pro fanoušky nebyly největším zklamáním výsledky, ale spíše předvedená hra, která často postrádala
větší zaujetí a bojovnost, kterou nás fotbalisté namlsali na podzim. Důvody pro tento můj pocit můžeme
pravděpodobně hledat v častých zdravotních komplikacích v mužstvu, ale dovolím si vyslovit myšlenku, že se
mohlo projevit jakési uspokojení nad dosavadním průběhem sezony. Toto uspokojení by mohlo mít reálný podtext
ve skvělých dosavadních výsledcích týmu, vždyť nikdo by si jistě ani ve snu nepomyslel, že A. tým bude ještě po
několika jarních kolech sahat po vedení v soutěži. V době, kdy vzniká tento článek, je před naším týmem poslední
kolo soutěže, v kterém hostíme hráče Černovic, a bylo by pěkné naše vystoupení
zakončit výhrou a vybojovat tak celkově krásné čtvrté místo v 1. B třídě.
Také béčku se jaro nevydařilo tak ,jak by si hráči a fanoušci přáli, tým od začátku jara
klopýtal v mizerných výsledcích proložených dvěma výhrami v Lukavci a doma s
Petrovicemi. Jarní zisk sedmi bodů v jedenácti utkáních srazil béčkaře až na
předposlední místo ve III. fotbalové třídě.
Poslední kolo se hrálo 16. a 17.5. na našem hřišti ,a tak již v těchto dnech známe
konečné umístění našich týmů v soutěžích sezony 2011/12. Poděkujme tedy touto
cestou oběma fotbalovým týmům za reprezentaci naší obce na sportovním poli a
popřejme jim pevné zdraví a hodně chuti do fotbalu i pro příští sezony.
Umístění našich týmů před posledním kolem soutěží
A- tým v 1.B třídě
B- tým v III. Třídě
pořadí
tým
bodů pořadí
tým
bodů
Luka nad Jihlavou 48
1.
10. Nová Cerekev 30
Horní Cerekev
44
29
2.
11. Želiv
Kamenice
n/L
44
Velká
Chyška
27
3.
12.
Košetice
38
26
4.
13. Košetice B
H. Borová
38
9
5.
14. Lukavec B

Petr Holenda

TJ Sokol Košetice Vásv sobotu 23.6.2012 zve
nejen na odpolední fotbalové zápasy, ale poté i
na pouťovou zábavu u hřiště. Hrát bude
Onšovanka a zváni jsou všichni ti, kteří se chtějí
bavit. Jídla a pití bude dost.

Pouťový program...
Vážení spoluobčané, opět se přiblížil konec školního roku a před začátkem prázdnin se
koná v naší obci pouť. Dovolte nám pozvat Vás na akce připravené pro všechny sousedy
i návštěvníky Košetic v sobotu a v neděli 23.a 24. června 2012.

Sobota:
8:30 hod.

střelecká soutěž - střelba malorážkou na košetické střelnici

10:00 hod. - 17:00 hod. Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
14:00 hod.

hřiště fotbalové utkání
„Stará garda Košetice“ proti Červené Řečici

15:30 hod.

hřiště - fotbalové utkání
KošeticeA proti „ Fanouškům“

20:00 hod.

pouťová zábava pod širým nebem , k všeobecné potěše hraje Onšovanka
při nepříznivém počasí se zábava přesune do sáluAgropodniku Košetice, a.s.
Občerstvení zajištěno

Neděle:
9:15 hod.

slavnostní mše svatá u příležitosti pouti - v kostele sv. Jana Křtitele
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