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Setkání košetických rodáků
a oslava 100 let školy…
Každý z nás někam patří, odněkud pochází a někam se vrací. Čím déle jsme z domova, tím více
se tam toužíme vrátit. Jak rozdílně se na domov díváme v osmnácti,ve třiceti, v padesáti. Mládí je celé
dychtivé objevovat svět, dobývat ho, pokořit si ho, užívat, mít úspěch, který by byl tak markantní, že
všechny okolo uvede v úžas. Proto v mládí opouštíme domov tak lehce, s nadějemi, sny a touhami.
Jsme jako bojovníci za pravdu, kteří neváhají nasadit vše pro vítězství. A je to správné, člověk musí
poznat co nejvíce, jinak by nerozeznal dobro a zlo, právo a křivdu ani pravdu a lež. Musí odejít daleko,
aby poznal, jak krásné je vrátit se domů. Někomu se cesty za poznáním a úspěchem povedou lépe,
někteří zůstanou na půl cesty a jiní se setkají s pravým neúspěchem. Ale všichni se na téhle cestě
potkáváme se životem. Se všemi jeho krásami, ale i obtížemi, překážkami i lákadly, s lidmi dobrými a s
padouchy, s láskou i nenávistí. A při tom všem si neuvědomujeme, že čas stále běží, že teče jen jedním
směrem vpřed. Přijde první ohlédnutí a bývá často velmi překvapivé, kolik cesty uběhlo, jak moc se
přihodilo a co všechno už nejde vzít zpět. A tehdy možná se poprvé člověku zasteskne po domově, po
těch, které tam zanechal, když se tak dravě hrnul do dálek. A zjišťuje, že jeho nejbližší také neodolali
času, že zestárli, zmoudřeli, zpomalili. Ale člověku se nechce zůstat na jednom místě. Jde dál, uvědomí
si pouze, že se musí častěji ohlížet a také častěji vracet. Jinak mu ti, kteří zůstali nebo se kdysi již dávno
vrátili, že tihle lidé mu proklouznou mezi prsty a odejdou bez návratu. S ubíhajícím časem a přibývajícím
věkem člověk hodnotí, mění své plány, často obrátí svůj život úplně naruby, někdy dokonce spálí
všechny mosty, nechce a později možná už se jen nemůže vrátit domů, protože prostě promeškal tu
poslední a vzácnou příležitost. Protože už nečeká nikdo, kdo by ho přivítal na prahu opuštěného
domova, protože náš poutník už přišel příliš pozdě.

Setkání košetických rodáků
a oslava 100 let školy…
Někdy se vrátit nechceme, někdy se vrátit nedokážeme, někdy se nám zdá, že důvody, pro
které jsme opustili domov, jsou nepřekonatelné. Na pozadí plynoucího času jsou to však jen malicherné
výmluvy, titěrnosti, které svým významem nedosahují ani stébla trávy, nepodstatné maličkosti, které
naprosto neobstojí proti věčnosti. Ale i k tomuto poznání musí člověk na své pouti dospět sám. A až to
pochopí, až pozná, že cesta domů může být tou nejobtížnější, ale vždy je tím nejlepším, co může a má
udělat, tehdy je dosti moudrý, aby se otočil a vrátil se ke kořenům. Mnohé z nás život zavál daleko,
nemůžeme se často obracet k rodišti, bývalému domovu, některá sídla třeba i zanikla a nahradila je jiná.
Přes to všechno všichni máme své kořeny a je třeba se k nim vracet. Připomenout si přátele, známé,
sousedy, spolužáky, oblíbená místa a zákoutí, uličky našeho dětství, plácky našich her a tajné stezičky
našich lásek.
Milí sousedé, spoluobčané, v letošním roce oslavíme v naší obci stoleté výročí postavení budovy
školy a současně s tímto výročím pořádáme i setkání rodáků, které by mělo zpět do Košetic přivést i ty
vzdálené a po světě roztroušené spoluobčany, kteří se na svých cestách dostali často velmi daleko, našli
nový domov, ale přece jen tu zanechali své vzpomínky, první čtení ve školních lavicích, první cigaretku
za stodolou i první polibek od sousedovy dcerky. Pozvěte prosím všechny rodáky, o kterých víte,
pozvěte nejen je, ale i jejich příbuzné, pozvěte děti, vnoučata, tety, strýčky, babičky, dědečky, zkrátka,
pozvěte všechny rodáky a samozřejmě přijďte vy všichni naši spoluobčané a sousedé, vy všichni, kteří
zde žijete, pracujete, bydlíte. Setkání rodáků se koná 31.5. 2014 a první příležitostí setkat se s těmi, které
jste třeba již dlouhou dobu neviděli, bude slavnostní mše v kostele v 11 hodin, anebo od 13 hodin při
probíhajícím programu, který bude zahájen v základní škole, kde si budete moci prohlédnout celý
zrekonstruovaný objekt. Od 14:00 hodin pak proběhne vernisáž děl p. Kotrče v zasedací místnosti OÚ a
od 15:30 pak program na výstavišti. Taková akce se samozřejmě neobejde ani bez slavnostních projevů
to už tak bývá, ale hlavně vás čeká bohatý kulturní program až do pozdních večerních hodin.
Milí sousedé, spoluobčané, přátelé a známí, vy, kteří tu bydlíte, i vy, kteří jistojistě přijedete,
srdečně vás zveme, vás i vaše příbuzné a známé, v tento významný den na setkání rodáků . Těšíme se
na vás, přijďte mezi nás, přijďte k sobě navzájem, dopřejte si radosti a přátelství.
PaedDr. Jana Pilná

Co nového ve škole?
Celá škola je jako nová! Změny jsou viditelné na první pohled a jsme patřičně hrdí na to, jak škola
vypadá. Provádíme poslední venkovní úpravy a budeme se těšit společně s Vámi na oslavu 100 let
školy. Když zvážím naše vybavení technikou, troufám si říci, že jsme nyní jednou z nejlépe vybavených
škol vůbec a jsme tedy plně konkurenceschopní. Svět běží kupředu mílovými kroky a nemůžeme usnout
na vavřínech ani na chvilku. Chystáme se držet krok s nejlepšími i nadále a klidně budeme v některých
oblastech tempo i udávat.
Kromě již tradičních aktivit, jakými jsou hory, plavání a blížící se školní výlety, žijí děti v současné
době natáčením České televize v prostorách školy. Od ledna poběží v hlavním vysílacím čase seriál o
dětech s názvem „Děti na tahu“. Jeden z dílů se v současné době natáčí v naší škole. Kdo chce vědět
více, bude si muset počkat až na samotné vysílání.
Již tradičně se můžeme pochlubit výsledky v soutěžích, kde jsme opět vypálili rybník všem
ostatním v jazykových soutěžích a také v soutěži školních časopisů, kde jsme vyhráli krajské kolo a
postoupili do kola celostátního. Ostatně, kdo se chce dozvědět více, jistě si najde podrobnější informace
na našich stránkách www.zskosetice.cz a najde tam mnohem více o životě celé školy.
Máme radost i ze zápisu do 1. třídy, který navštívilo 19 dětí, 16 jich nastoupí
do 1. třídy a třem dětem byl udělen odklad školní docházky. I s naplněností
mateřské školy to vypadá více než dobře a zájem je opět veliký, určitě bychom
naplnili 3 celé třídy. A byli bychom rádi, kdyby nám vyšel projekt na nové dětské
hřiště pro mateřskou školu.
Psát o škole by se daly celé litanie, ale již brzy budete mít příležitost podívat
se do školy osobně. Těšíme se na Vás 31. 5.! Přijďte se nejen podívat, ale i
zavzpomínat, zeptat se, popovídat si a dozvědět se tak vše, co vás bude
zajímat. Již nyní se na setkání s Vámi těšíme.
Jaroslav Skolek, ředitel školy

Pøedplatné do Horáckého divadla...
Jako každý rok, tak i letos Vám nabízíme možnost využít předplatné do HDJ, kam vás
pohodlně z naší obce odveze a zase přiveze zpět autobus vypravený přímo HDJ.
A co se letos hraje?
Jsou to opravdu zajímavé kousky:
1. Někdo to rád horké (Peter Stone- Jule Styno Bob Merčilo) – muzikálová gangsterka hudební
komedie o gangsterech, dvou muzikantech a o „mužských a ženských snech".
2. Maryša (Alois a Vilém Mrštíkové) – vrcholná hra českého realismu, strhující
drama Maryši, které její vlastní rodina a společenské konvence zničily život.
3. Lakomec (Moliére) – komedie o člověku, pro kterého se jeho pokladnička stala
vším!
4. Merlin aneb pustá zem (Tankred Dorst) – historická freska o rytířích krále Artuše
a hledání Grálu….
5. Ondina (Jean Giraudoux) – romantická „pohádka“ pro dospělé o síle lásky a
obětavosti, o střetu přirozeného, přírodního světa se společenskými konvencemi a s
naší „civilizací“.
6. Habaďůra, aneb nájemníci pana Swana (Michael Cooney) – situační komedie
ze současnosti o tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze sociálního úřadu na člověka, který v
sociálním systému pro sebe objevil jisté trhliny…
Těchto 6 představení můžete zhlédnout v Horáckém divadle Jihlava v příští
divadelní sezoně 2014/2015 za cenu cca 1000 Kč (předplatné včetně jízdného).
Bude se jezdit cca 1 x měsíčně od října 2014 do června 2015.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Košetice nejpozději do konce měsíce května 2014.
Blanka Veletová

Pozvánka na divadelní pøedstavení...
Nevím sice, jak vypadá babička, když se rozhodne skočit do trenek, ale rozhodně to nebude
nuda. Taková babička v trenkách může nebývalým způsobem rozvášnit všelijaké smysly. Však si
uvědomme, že dnešní babičky vypadají jako dorostenky, pracují o zlom krk a do důchodu půjdou, až
bude jejich vnoučatům takových dobrých dvanáct třináct let. Ale klidně do onoho inkriminovaného kusu
spodního prádla mohla skočit i babička z ratibořického údolí, možná na cestě k paní kněžně. Copak my
víme, kudy se ubírají umělecké představy režiséra? Co se skrývá pod názvem rozpustilé komedie,
kterou přijedou sehrát ochotníci ze Želiva, to je zatím velkou záhadou. Ale záhady jsou přece od toho,
aby byly odhalovány. A to záleží, milí diváci, právě jen na vás. Když se přijdete na představení, které se
koná v tělocvičně ZŠ a MŠ Košetice, podívat, nebude vám nic skryto. A věřím, že jediné oko nezůstane
suché, protože budete plakat smíchy. Udělejte si proto trochu času, zahoďte motyčky a hrabičky, vypněte
žehličku, ukliďte kolečko i s nařezaným dřívím, skočte do trenek jako babička (no, něco k nim ještě
dooblečte) a přijďte se pobavit. Udělá vám to moc dobře na duši.
PaedDr. Jana Pilná

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
Usnesení z 32. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 19. 12. 2013
ZO schválilo:
- rozpočtové provizorium do platnosti nového rozpočtu obce na rok 2014. Obec Košetice bude
financovat své výdaje dle rozpočtového provizoria stanoveného ve výši 1/12 neinvestičních výdajů
v roce 2013,
- členy inventarizačních komisí,
- OZV o poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2014,
- Směrnici č. 32/9/2013,
- Směrnici č. 32/10/2013,
- Veřejnoprávní smlouvu s obcí Chýstovice č. 1/2013,
- žádost o finanční dotaci z Programu obnovy venkova Vysočina na
dětské hřiště u Mateřské školy Košetice,
- žádost HC Auto Bupi o příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši
4000 Kč.

ZO vzalo na vědomí:
!
informace o průběhu zateplení ve škole,
!
rozpočtové opatření č. 8.
Usnesení z 33. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 7. 1. 2014
ZO schválilo:
- nájemní smlouvu s firmou Dimatex CS, spol. s r.o. na přenechání části pozemků do nájmu za
účelem umístění kontejnerů na textil,
- pronájem pozemku na umístění zmrzlinového stánku firmě Václav Duben, Lípa
- text a podpis Smlouvy o provozování veřejných vodovodů, kanalizace a souvisejících
vodohospodářských zařízení s firmou VODAK Humpolec s.r.o.,
- cenu vodného ve výši 31 Kč/m3 a stočného ve výši 24 Kč/m3 pro rok 2014,
- dodatek 2014 ke smlouvě č. 2046 s firmou SOMPO a.s. o poplatku za odvoz komunálního odpadu
ve výši 563 Kč/obyvatele,
- žádost o finanční dotaci z Programu obnovy venkova Vysočina 2014 na obnovu a opravu místní
komunikace pod kostelem v Košeticích,
- smlouvu s firmou pana A. K. na provádění zimní údržby místních komunikací v Košeticích,
- výsledky soutěže o nejkrásnější vánoční dekoraci vyhlášené v Košetickém zpravodaji č. 4/2013.
Dále schválili odměnu výhercům v jednotlivých kategoriích.

ZO vzalo na vědomí:
3
!
cenu vody předané od PEVAK Pelhřimov, družstvo ve výši 20,65 Kč/m bez DPH pro rok 2014,
!
rozpočtové opatření č. 9.
Usnesení z 34. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 17. 3. 2014
ZO schválilo:
- závěrečný účet Obce Košetice za rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 24 501 963,42 Kč, s
celkovými výdaji ve výši 24 137 111,66 Kč, s dlouhodobou půjčkou ve výši 4 331 000,00 Kč, s
úhradou úvěru ve výši 4 149 959,82 Kč, s financováním ve výši 545 891,94 Kč, s přijatými
dotacemi v roce 2013, s údaji o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2013; hospodaření
příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a mateřské školy Košetice náklady ve výši
13 319 831,76 Kč, výnosy ve výši 13 320 306,31, rezervní fond ve výši 1 759,33 Kč, výsledek
hospodaření ve výši 474,55 Kč v roce 2013 a jeho převedení do rezervního fondu, rozpis
prostředků dotací a příspěvků k 31. 12. 2013; Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Košetice auditorem za rok 2013 konané dne 20. 2. 2014, a to bez výhrad,
- návrh rozpočtu obce po jednotlivých paragrafech na rok 2014 v příjmech: 9 374 570 Kč, převod
finančních prostředků z minulých let ve výši 1 300 000 Kč, ve výdajích: 10 132 080 Kč, splátky
úvěrů ve výši 542 490 Kč; rozpočtový výhled na roky 2014–2018, závazky obce Košetice na roky
2014–2018,
- žádost hudební skupiny Orchiděda na pronájem části budovy bývalé mateřské školy v Košeticích
za podmínek, že si hudební skupina bude hradit veškeré režijní náklady s tím spojené.

Zprávy ze ZASTUPITELSTVA OBCE...
ZO schválilo (pokračování z předchozí strany):
- žádost pana P.Č. o zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 226/37 k.ú. Košetice,
- žádost o příspěvek na provoz v roce 2014 pro Centrum LADA občanské sdružení pro pomoc
lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve výši 10 000 Kč,
- žádost o příspěvek na provoz v roce 2014 pro Centrum sociálních služeb Lukavec ve výši
10 000 Kč,
- likvidaci poničené lípy u čp. 144 a zakoupení dvou zrcadel a jejich umístění do zatáček u tohoto
domu.

ZO zamítlo:
!
žádost sdružení Fokus Vysočina, středisko Pelhřimov na příspěvek na provoz v roce 2014.

ZO vzalo na vědomí:
!
vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov ze dne 13. 1. 2014 o závěrech ze
skupinové práce 9. třídy ZŠ Košetice,
!
informaci o Tříkrálové sbírce – vybráno bylo 8 794 Kč.

Usnesení z 35. jednání zastupitelstva obce Košetice ze dne 8. 4. 2014
ZO schválilo:
- příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 7 000 Kč pro Pionýrskou skupinu Radost Košetice,
- smlouvu s MUDr. T. o pronájmu zdravotního střediska v Košeticích,
- bez připomínek žádost pana P. Š. o vyjádření na stavbu montované dvojgaráže na pozemku p.č.
2014/4 k.ú. Košetice,
- nabídku pana J. N. na odkup pozemků p.č. 288/2, 289/1, 289/2, 290/2, 291/1, 291/2, 293/3,
2
293/5, 294/6, 299/1, 299/2, 314/4 k.ú. Košetice za cenu 10 Kč za m ,
- vytvoření věcného břemene na ZTV II Košetice s firmou E.ON,
- vytvoření věcného břemene na ZTV II Košetice s firmou VODAK Humpolec,
- smlouvu s firmou Eko-kom, a.s. č. OS201420001455 o zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů.

ZO vzalo na vědomí:
!
seznámení přítomných občanů se schváleným rozpočtem na rok 2014,
!
informace týkající se koridoru rychlého železničního spojení vedoucího přes území Kraje
Vysočina,
!
podrobnosti projektové dokumentace oprav v ulici Malá strana,
!
přijetí projektu od firmy Keplero Reality na využití zámku a dalších pozemků,
!
pozvánku na besedu o podpoře programu Velkého sklářského okruhu pořádaného Obcí
Těchobuz,
!
informace o programu „Rodáků v Košeticích“,
!
informace o možnostech realizace opravy kaple Bolestí
Kristových.

Rozpoèet obce na rok 2014...
Rozpočet obce Košetice na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Výdaje jsou sice vyšší oproti
příjmům, ale vyrovnáváme je přebytkem minulých let.

Ná z e v

Rozpočet
roku
2014
v tis. Kč

Ná z e v

Příjmy
- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických
osob
ze
samostatné
výdělečné činnosti a kap. výnosy
- právnických osob
- práv. osob - obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF
Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl. za užívání veřejného prostranství
Správní a soudní poplatky , odvody za
výherní hrací automaty

Výdaje
1 600,00 Lesní hospodářství
75,00 Silnice
1700,00 Ostatní záležitosti poz. kom.
10,00 Dopravní obslužnost
3720,00 Pitná voda, odpadní voda
2,00 Odpadní vody
381,00 Právní subjekt - ZŠ
17,00 Místní knihovna
3,00 Ostatní záležitosti kultury
94,00 Rozhlas

Daň z nemovitostí

750,00 Dárkové bal., SPOZ

Neinvestiční dotace ze SR

262,80 Hřiště, přísp. obč. sdružením

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Rozpočet
roku
2014
v tis. Kč

0 Zájmové spolky

0
540,00
13,00
20,00
1900,00
985,42
2350,00
94,4
275,00
2,4
53,00
92,5
17,00

Pronájem polí

22,00 Zdravotnické zařízení

12,80

Voda

30,00 Bytové hospodářství

34,50

Nájem – O2

70,00 Veřejné osvětlení

Místní knihovna

1,70 Pohřebnictví

230,00
28,49

Tělovýchova

13,00 Komunální služby

452,00

Ambulantní péče j.n.

13,50 Sběr a svoz kom. odpadu

397,40

Bytové hospodářství
Pohřebnictví

132,22 Péče o vzhled obce a veř. zeleň
13,00 Pečovatelská služba

163,00
0,00

Internet

140,00 Požární ochrana

378,00

Pronájem nebyt. prostor
Prodej parcel a ost. příjmy

Všeobecná veřejná správa a
13,00 služby
0,00 Zastupitelské orgány

1279,88
673,00

Ost. drobné příjmy
125,00 Bankovní poplatky
Obecné příjmy z finančních operací
Úhrn příjmů
Půjčka

7,00 Platby daní a poplatků
9374,57 Územní plánování
0,00 Pojistné

Převod z minulých let

1300,00

Splátky úvěrů

-542,49

Příjmy celkem

10132,08

Úhrn výdajů

10,00
10,00
80,00
40,30

10132,08

O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE...
Na bílou sobotu 19.4.2014 proběhla v tělocvičně základní školy již tradiční soutěž ve sportovní
střelbě vzduchovkou „ O velikonočního zajíce“.
Střelecká soutěž „ O velikonočního zajíce" se konala v Košeticích již po dvanácté. A tak se dá říci,
že se jedná již o tradiční a každoroční sportovní událost. Chtěla bych využít příležitosti a poděkovat
všem organizátorům, jmenovitě zejména panu Janoušovi, panu Nebesařovi a panu Šimůnkovi za
jejich ochotu a zapálenost pro tuto akci. Bez jejich osobního přínosu by se nekonala. Děkuji za všechny,
kteří si pohodový a příjemný sportovní den užili stejně jako já. Pro mladší střelce posílám zprávu – příští
rok budou i medaile.
Blanka Veletová

Kategorie: chlapci do 10ti let
Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení
Vondrák
Průša
Jaroš

Jméno
Tomáš
Josef
Vítek

Celkem nástřel
bodů
159
147
140

Kategorie: děvčata do 10ti let
Pořadí
I.
II.

Příjmení
Jméno
Křesalová Markéta
Vlková
Jana

Celkem nástřel
bodů
141
21

Kategorie: chlapci do 15ti let
Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení
Bílý
Lhota
Roh

Jméno
David
Lukáš
Tomáš

Celkem nástřel
bodů
232
215
188

Kategorie: děvčata do 15ti let
Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení
Vošická
Plášilová
Pekárková

Jméno
Alena
Julie
Marie

Celkem nástřel
bodů
194
175
154

Kategorie: muži
Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení
Veleta
Veleta
Ing.
Duffek

Jméno
Petr
Tomáš

Celkem nástřel
bodů
264
242

Zdeněk

229

Kategorie: ženy
Pořadí
I.
II.

Příjmení
Veletová
Veletová

Jméno
Zuzana
Blanka

Celkem nástřel
bodů
217
186

Jezinky informují...
Rok 2014 jsme letos zahájily dětským karnevalem, který se konal 16. března 2014 v sále místního
Agropodniku. Tímto děkujeme Agropodniku Košetice, a.s. za poskytnutí zázemí. Podle účasti dětí i
dospělých měl velký úspěch. Pro děti byly připraveny soutěže, občerstvení, nechyběla tu ani místní
skupina Českého červeného kříže Pelhřimov, která obohatila program o informace z oblasti první
pomoci ukázkami zásahů první pomoci a maskování zranění. Pod vedením Mgr. Pavlíny Zajícové nám
zatančila děvčata místní ZŠ. K poslechu a tanci nám opět hrála skupina AKORD.
V letošním roce ještě připravujeme dětmi tolik oblíbenou prázdninovou
diskotéku, loučení s létem, posvícenskou zábavu a nebude chybět ani
staročeský jarmark.
Jsme velice rády, že všechny pořádané akce navštěvujete v tak hojném
počtu. Vám všem patří naše velké díky, protože bez
vás by to nešlo. Zájem o tyto akce nás motivuje v
pokračování naší činnosti. Děkujeme všem za
podporu.
Jezinky Košetice

Fotbalisté načali jaro rozpačitě...
Tráva se začala zelenat a na košetickém fotbalovém hřišti se opět rozhořely bitvy o body do
fotbalových tabulek. Bohužel bilancování prvních kol fotbalových soutěží není pro naše sportovce
nikterak oslnivé. První tým, jenž byl po podzimní části sezony na osmém místě, zahájil jarní část sezony
debaklem v Ledči nad Sázavou 8:1, následovala domácí remíza 0:0 proti Černovicím. Další venkovní
zápas v Horní Cerekvi „áčko“ prohrálo 2:1 a stejným výsledkem podlehlo i v dalším domácím zápase, a
to rezervě Humpolce. Tyto výsledky tedy jasně vedly k propadu v tabulce na 11. místo.
Druhý tým měl v době vzniku tohoto článku
odehrána pouze dvě kola jarní části tabulky s
vyrovnanou bilancí jedné výhry a jedné prohry. V
prvním domácím zápase se našim fotbalistům
postavili soupeři z Hněvkovic, kam si také odvezli
prohru 4:1, o týden později se „béčko“ prezentovalo
prohrou 4:0 na hřišti „céčka“ Třeště. V tabulce jsou
fotbalisté druhého týmu prozatím na 5. pozici.
Prozatím nás tedy asi nejvíce mohou těšit
výsledky žákovského týmu, který se již usadil v
soutěži a po domácí prohře s vedoucími Speřicemi 0:4
si připsal hladké vítězství nad Žirovem v poměru 9:2, v
tabulce jsou naši žáci na 3. místě. Do dalších bojů
přejeme našim sportovcům mnoho úspěchů a pevné
zdraví.
P.H.
.

Policie varuje...

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce 75 trestných činů
spáchaných na seniorech. Pachatelům se daří pomocí různých legend
vylákat ze seniorů až desetitisícové částky.
Podvodníci se v poslední době vydávají za pracovníky různých
energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném
místě je evidován nedoplatek, například za odebraný plyn, elektřinu nebo
vodu a požadují tento nedoplatek v řádu několika tisíc korun po majiteli
bytu zaplatit s výhružkou, že jinak okamžitě přeruší dodávky vody nebo
energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem
probíhá písemnou formou prostřednictvím pošty. Může se stát, že nedojde k zaplacení zálohy za
odebrané energie ze strany zákazníka. V tomto případě dostane zákazník poštou upomínku, případně
další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky nechodí
žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky za odebrané energie a v případě nezaplacení
pohledávky okamžitě zákazníka odpojuje z odběrné sítě.
Například v případě společnosti RWE Česká republika a.s. je možné se setkat s pracovníky, kteří
chodí provádět odečty měřidel. Jedná se buď přímo o zaměstnance firmy RWE nebo o jejich externí
spolupracovníky. Každý z těchto pracovníku se musí na žádost zákazníka prokázat identifikační kartou.
Údaje na této kartě lze ověřit na nonstop zákaznické lince 840 11 33 55. Tito lidé v žádném případě
nepřebírají ani nepředávají žádnou finanční hotovost. Podobné je to i u ostatních dodavatelů energií.
Pachatelé se také snaží pod těmito legendami dostat do bytu oběti. Jakmile se podvodník
dostane do bytu nebo domu, tak zjistí, kde má poškozený uloženou finanční hotovost a poté ji odcizí. V
tomto případě policisté doporučují nemít doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do
bytu nebo domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené
číslo například na starostu obce, své dospělé děti a hlavně na Policii České republiky. V případě, že
dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do bytu,
může senior zavolat těmto osobám nebo policistům a požádat je o pomoc nebo o radu, co má dělat.
Podvodníci dále uplatňují i legendu „vnuk“. Pachatel zavolá poškozeným na pevnou telefonní
linku a vydává se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistí jméno vnuka poškozených a poté pod
jeho jménem poprosí seniory, že potřebuje půjčit větší finanční částku, většinou na zakoupení nového
automobilu. Když poškozený souhlasí, řekne, že si pro peníze pošle svoji kamarádku nebo známého.
Senioři poté předají finanční hotovost jim zcela neznámé ženě nebo muži, kteří se představí jako
přítelkyně nebo známý jejich vnuka.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u
nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu
nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby
zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je
telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před
předáním hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému,
který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře
připravení. Dokážou rychle reagovat i na nečekané situace,
nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají
příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a působí
dobrým dojmem.

Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Policie radí...

Jak snížit riziko vloupání do domů a bytů
Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku loňského roku do konce
listopadu 61 případů vloupání do bytů a 182 vloupání do rodinných domů.
U vloupání do bytů se jim podařilo objasnit více jak 30 procent případů a u
rodinných domů objasnili téměř 20 procent těchto vloupání. Za uvedené
období pachatelé způsobili majitelům škodu za téměř 14,5 milionu korun.
Vzhledem k tomu, že na nadcházející období plánují někteří lidé zimní
dovolenou, chtěli bychom apelovat na jejich větší opatrnost a důslednost
při zabezpečení bytů a domů před odjezdem.
Co je důležité před odjezdem na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou předčasně a bezdůvodně někomu říkat své
majetkové poměry. Zvláště riskantní je zveřejňovat dobu odjezdu na dovolenou na sociálních sítích, kam
má přístup velké množství lidí. Zejména na Facebooku má mnoho osob velmi konkrétní informace o
místě bydliště a o svém majetku. V kombinaci s informací o přesném termínu odjezdu se riziko vloupání
do bytu nebo domu výrazně zvyšuje. Pozornost je nutné věnovat také dětem, kterým by rodiče měli
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou zveřejňovat na sociálních sítích
nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Je také vhodné jim důvod řádně vysvětlit, tak aby si
děti uvědomily případné důsledky.
Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli občané své doklady, peníze a cenné věci, zejména
šperky, uschovat nejlépe do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku pevně zabudovaného
ve zdi.
Důležité je zkontrolovat pečlivě 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 bytě na oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie.
V okolí především rodinného domu je dobré uschovat žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl
použít při vloupání do domu.
Svěřit klíče od bytu je vhodné spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt nebo dům
pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.

Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

INZERCE...

Volby do EP 2014...
V květnu 23. a 24. budou mít občané ČR možnost jít volit své zástupce do Evropského
parlamentu. V dějinách Evropského parlamentu to bude již poosmé, v České republice se půjde volit
potřetí. Do voleb zbývá ještě spousta času. Již nyní byl ale spuštěn speciální web věnující se pouze
tématu evropských voleb. Vše o volbách 2014 naleznete zde na www.volby2014.eu.
V přehledné mapce se můžete podívat, kdy se k urnám dostaví občané jednotlivých členských
států EU: volby probíhají od 22. do 25. května. Zajímavý je i věk jednotlivých kandidátů. Pohybuje se od
18 do 25 let. Celkem jasný je i věk voličů, všeobecně od osmnácti let, pouze v Rakousku mohou jít volit již
šestnáctiletí. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Kypru je volební účast dokonce povinná.
Vážení občané, ve dnech 23. – 24. 5. se konají volby do
Evropského parlamentu i v naší obci. Voliči z Košetic a Nové Vsi
mohou v Základní škole Košetice v pátek 23.5. od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 24. 5. od 8:00 do 14:00 hodin zvolit své zástupce do
EP. Tímto jste zváni k hojné účasti v těchto volbách, ačkoli se to
nezdá, přece jen rozhodujeme o těch, kdo nás budou zastupovat.
PaedDr. Jana Pilná

Co nás v obci čeká...
V letošním roce plánujeme opravu vodovodu v ulici Malá strana cca od hasičské zbrojnice po
základní školu. Předpokládaný náklad jsou 2 miliony korun. Tato investice je vyvolána plánovanou
opravou povrchu státní komunikace v ulici Malá strana od křižovatky u obchodu Večerka až po značku
označující začátek naší obce směrem na Arneštovice, která se bude realizovat v příštím roce. V souběhu
s pokládkou nového asfaltu nás v roce 2015 čeká ještě oprava kanalizace od lihovaru směrem dolů k
obchodu Večerka.
Další plánovanou investiční akcí je oprava asfaltového povrchu na místní komunikaci kolem
„kina“ a s tím související odvodnění silnice a oprava vodovodního řadu vedoucího pod opravovanou
komunikací.
Zároveň se bude mimo dalších běžných udržovacích činností, které probíhají každý rok,
postupně zavážet bývalá hasičská nádrž.
Chtěli bychom vyslovit velké poděkování všem spolkům, které v obci Košetice pracují, a to nejen
za jejich činnost, ale také za všechny bezplatně odvedené brigádnické hodiny, které odpracovali v obci.
Víte, jak je v dnešní době vzácné, aby někdo pracoval zadarmo. Je rozdíl mezi obcí a městem, a to nejen
ve výši obecních rozpočtů, ale zejména v přístupu občanů k místu, kde bydlí. Ve městech málokdo něco
udělá zadarmo, a nám se to v obci Košetice za pomoci místních spolků daří.
Blanka Veletová
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