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Jak na dárky...
Tak se nám to zase nepovedlo. Když skončily loňské Vánoce, říkali jsme si: „Budeme moudřejší a šikovnější a
chytřejší. Všechny dárky koupíme už v létě nebo v září, když bude opravdu nejhůře, tak v říjnu. Samozřejmě je po dovolených
a máme plno peněz, že, tak se přece můžeme rozšoupnout.“ Jenže on je téměř konec listopadu a zase nevíme, zase nic
nemáme a vůbec se nám nechce strkat se mezi regály v přeplněných obchodních centrech, kam mnozí přesunuli svou
domácnost, někdy dokonce své lásky a záliby, a tráví tam skoro všechen volný čas.
Nakonec všechno zvládneme, vybíráme, zvažujeme, abychom udělali co největší radost a naše dárky neskončily v
lepším případě na dně skříně a v tom horším v popelnici. Pamatuji si příběh jedné mladé rodiny, které babička nadělila k
Vánocům husu. V rámci racionálního stravování nenašla husa v jídelníčku novomanželů žádnou milost a putovala do odpadu.
Jaké zavládlo v mladé rodině zděšení, když se babička ptala, co si koupili za těch osm tisíc, které byly schované právě v bříšku
nebohého oškubaného opeřence. Aby se něco podobného nestalo, chtěla bych vám dnes upřímně poradit, jak krásně a
radostně přijímat dárky. Jen se nesmějte, to je vážná věc, dárky se musí umět přijmout tak, aby se potěšil nejen obdarovaný,
ale hlavně aby byl šťasten právě dárce. Jen uvažte, jakou práci, námahu, uvažování, lámání hlavy téměř až k nervovému
vyčerpání prožívá každý, kdo chce obdarovat někoho blízkého, jak si přímo utrhává od úst, aby udělal tu pravou a
nefalšovanou radost.
Štědrý večer je skvělou příležitostí někoho obdarovat, rozsvítit světýlka v očích, udělat šťastným. K tomu
nepotřebujeme dary velikosti Máchova jezera v hodnotě zlatých rezerv Národní banky (kdo ví, jestli ještě nějaké mají). Je
skvělé, když dárkem vyjádříme, že na obdarovaného myslíme a že ho dobře známe, že víme, co by si přál, a snažíme se jeho
přání vyplnit. Čím větší práci si s výběrem dáváme, tím více vlastně říkáme, jak moc máme své bližní rádi. Pravda, je pár
brebentilů, ba přímo frfňů, kterým se nezavděčí nikdo, třeba sestřenici z Malíkovic a prastrýci od Sázavy, ale tím se nesmíme
nechat odradit. Dárky, které pokládáme pod stromeček, krásně balíme, převazujeme a popisujeme, aby si každý mohl ověřit,
že dárek je skutečně jen pro něj. Ale to není zdaleka všechno. Nejdůležitější chvíle přichází, když se dárky rozdělují. Pamatuji
si, jak nás dědeček napínal při štědrovečerní večeři, když jsme se my, děti, už nemohly dočkat, byly jsme celé netrpělivé a
nevydržely jsme u štědrovečerního stolu sedět v klidu a už už jsme se chtěly vrhnout do vedlejší místnosti. Tu se dědeček
rozhlédl a s poťouchlým úsměvem požádal babičku o další rybí řízek plný kostiček a o další lžíci bramborového salátu. A my
jsme věděly, že to bude trvat ještě nejméně milion let, než dědeček dojí, než si utře ústa a než konečně pozve všechny k
vánoční nadílce. Ale když nadílka začne, je vyhráno. Nyní však pozor! Rozdělování začíná. A tu si musíme uvědomit, že ten,
kdo obdarovává, má z darování často daleko větší radost než obdarovaný. Dárce čeká na výraz obličeje, na radost či
zklamání, které se objeví v očích, to je pro něho ta největší odměna nebo naopak prohra. A proto si zapamatujme, jak přijmout
a rozbalit dárek, který nám byl právě podán. Ne abyste se na něj vrhli jako vyhladovělý dravec. Chvíli ho potěžkávejte v rukou a
hlasitě pochybujte, zda vám ta obrovská krabice skutečně patří. Pak musíte najít popisku, která vás jistojistě přesvědčí, že
dárek je opravdu váš. S velkým váháním začněte rozbalovat. A ať vás ani nenapadne používat nůžky. Musíte přece pochválit
tu krásnou stužku, musíte ji rozvazovat a ne stříhat, musíte ji pomalu a opatrně urovnat a poznamenat, že tak krásnou stužku
musíte uschovat do příštích Vánoc. To samé se děje i s vánočním papírem. Rozhodně ho netrhejte, odlepte, rozložte,
pochvalte dekor na papíru a složte do úhledného obdélníčku, na který čas od času upřete uchvácený pohled. Nu a pak přijde
vyvrcholení. Otevřete tu kouzelnou krabici, odklopíte víko a nebojte se použít takových výrazů jako óóóóćh a áááách, to se
podívejme, no, to je překvapení, to si ani nezasloužím, to mám radost, a tak dále a tak podobně, aby všichni, a hlavně dárce
pochopili, že tenhle dárek je ten, po kterém jste nejvíce toužili a který vám udělal tu největší radost.
Dejte také pozor, abyste nějakou nepředvídanou náhodou neupřednostnili jeden dárek před druhým.
Koledujete si tím o kolosální malér. Všechny dárky jsou nej a všechny dárky jsou od srdce a z lásky.
Pamatujte na to, až budete letos u vánočního stromečku dostávat svá překvapení. Pamatujte, že
svým nadšením děláte tu největší radost, pamatujte, že s dárky dostáváte také lásku, něhu a
porozumění. Schovávejte vánoční stužky, navlékejte na ně kouzelné chvilky souznění a rodinné
pospolitosti a ukládejte je hluboko do srdce, abyste je mohli kdykoli vytáhnout a použít. Šťastné a
požehnané Vánoce vám přeje
Jana Pilná

Pozvánka na letošní vánoční akce
Rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2017 od 15h
První adventní neděli můžeme společným odpočítáním
rozsvítit v 17,00 hodin košetický vánoční strom v parku před
zámkem. Jezinky si pro nás připravily vánoční staročeský jarmark,
na kterém budou prodávat vánoční dekorace i občerstvení a
vánoční atmosféru doladí děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky
Jarošové, které nám v 16,00 hodin zazpívají v kostele sv. Jana
Křtitele. Doprovázet na varhany je bude pan Bloudek. Hodné děti
se pak mohou těšit na příchod Mikuláše a na ty zlobivé se podívají
čerti. Rozsvícení vánočního stromu bude doprovázené lasershow.
Přijďte se podívat – máte se na co těšit.

Tradiční setkání seniorů 6. 12. 2017 od 14h – hasičská zbrojnice
Protože dobře víme, že senioři se zdraví pozdravem –
ahoj, spěchám nemám čas – připravili jsme pro Vás
předvánoční klidnou a pohodou akci, na kterou se jistě
mnozí těšíte. Alespoň v to doufáme. Jako obvykle se
sejdeme ve středu 6. 12. v hasičské zbrojnici, kde po
drobném občerstvení a po kulturní vložce, kterou si
připravila pani učitelka Jarošová a pan učitel Kourek s dětmi
ze základní i základní umělecké školy, po vystoupení
zástupce Policie ČR a SDH Košetice, přijde na řadu klidná
i vzrušená diskuse a budeme si moci povědět všechny
informace, novinky i vtipy, na které si zrovna vzpomeneme.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Vánoční koncert 17. 12. 2017 od 17h v kostele sv. Jana Křitele
Tradiční a oblíbený koncert dětí ze základní umělecké školy pod vedením pana učitele Kourka.
Zastavte se v tom předvánočním koloběhu, zklidněte hlavu od přemýšlení jaký dárek letos pro své blízké
vybrat, přestaňte uklízet, vařit a péct a připravte svou duši na příchod Vánoc. Děti se na tento koncert
těší, trénují vše tak, aby se Vám mohly ukázat v tom nejlepším světle, a proto
je přijďte podpořit do kostela a zatleskejte jim za jejich výkony.
Římskokatolická církev Vás zve na mše o vánočním čase.
Budou se konat v košetickém kostele:
23. 12. 2017 od 16h
25. 12. 2017 od 8h
30. 12. 2017 od 16h
1. 1. 2018 od 8h
Novoroční koncert:
1. 1. 2018 od 15h – košetický kostel sv. Jana Křtitele
Starý rok končí a nový začíná. A právě o to, abychom vykročili tou
správnou nohou, se postará pan Petr Bloudek, který si spolu s učiteli ze
ZUŠ pro nás připravil Novoroční koncert. Je to již třetí ročník novoročních
koncertů, které slaví vždy velký úspěch.

Co nového ve škole?
Je toho hodně nového, ale jedná se stále o totéž, o nástavbu mateřské
školy. V minulém zpravodaji jsem byl přesvědčen, že stavba bude do konce
kalendářního roku na světě, ale výběrové řízení se táhlo tak dlouho, že
staveniště bylo předáno až začátkem října. Nastala tedy nejhorší varianta,
které jsme se obávali, stavba přes zimu. Termín dokončení nám tak spadl až do
léta. Sami můžete vidět stav dění na vlastní oči, vítězná firma Pazdera
z Vlašimi zatím termíny harmonogramu výstavby drží. Nezbývá než doufat, že
práce bude dokončena včas a v řádné kvalitě. Znovu bych chtěl poprosit
všechny rodiče o trpělivost, současný stav klade zvýšené nároky na všechny,
věřte, že ani nám se na staveništi nežije nejlépe. Navíc jsme nakonec nuceni
přesunout školku do prostor základní školy. Na jak dlouho, to zatím nevíme.
Jinak se nám začaly pomalu rozjíždět soutěže a jsme opět velmi úspěšní. Ve stolním tenise nám
mladší i starší děvčata vyhrála okresní kolo, starší žáci byli třetí, v krajském kole pak byla děvčata třetí.
Skvělý úspěch v konkurenci všech škol v kraji! A tradičně výborně si vedli naši žáci i v okresním kole
psaní na klávesnici, kde obsadili prvních pět míst a samozřejmě vyhráli i soutěž družstev. Gratulujeme!
Většinou nedám mnoho na to, co se povídá, ale poslední dobou se množí dotazy na téma
asistentky pedagoga. Pokusím se vše v krátkosti vysvětlit. U veřejnosti vznikl dojem, že od září začalo
něco úplně nového a vše zastřešilo slovo inkluze. My se ovšem dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami věnujeme již 12 let, tedy opravdu nic nového, jen terminologie se mění. Bývala to integrace.
V loňském školním roce jsme začínali se 4 asistenty pedagoga a to bylo vcelku hodně i v rámci celého
kraje. V průběhu roku již všichni věděli o nové vyhlášce, a tak i poradny začaly pracovat v jejím duchu
dopředu. V současné době máme v základní škole 8 asistentek pedagoga, 2 jsou ve škole mateřské a
další dvě školní asistentky máme v rámci projektu. Není to jednoduchá situace, ale díky tomu, že jsme
s asistenty již uměli pracovat, není to zase tak velký problém, jako na některých jiných školách, kde
s touto problematikou začínají a je to pochopitelně obtížnější. Není to nic, co bychom si vymýšleli u nás
ve škole, taková jsou pravidla a společenská poptávka. Jsem rád, že tuto situaci zvládáme se ctí,
obzvláště v obsazování míst asistentek. Dopředu jsme zájemkyně upozornili na nutnost kurzu asistenta
pedagoga, a tak máme všechny s požadovanými kvalifikačními předpoklady. Ne nadarmo se o tom
v loňském roce byla přesvědčit osobně ministryně školství, která vyjádřila spokojenost se stavem v této
záležitosti. Věřím, že většina rodičů má pro nás pochopení.
Přeji všem občanům Košetic a okolí, stejně jako všem kolegům a zejména dětem klidný čas
předvánoční a bohatou nadílku pod stromečkem.
Jaroslav Skolek

Život v Mikoregionu roku 2017...
Mikroregion Košeticko, který byl založen v roce 2002, sdružuje obce Košetice, Martinice u
Onšova, Onšov, Chyšná, Chýstovice a Křešín. Život zde plyne poměrně klidně. Tyto klidné vody rozvířila
v letošním roce Mikroregionáda, která se uskutečnila v obci Chýstovice. A vlny to byly velké. Nutno říci,
že Chýstovičtí mají pro takovéto aktivity velmi příhodnou náves. Ta se 1. 7. 2017 proměnila v bojiště.
Jednotlivé obce vyslaly své týmy do soutěže v kopané, v jízdě s překážkami na vodní ploše, plnily se
různé úkoly apod. Vítězové se holedbali velikým dortem, který ochutnali všichni přítomní.
V soutěžním dni soupeřili vedle dospělých i děti, pro které orientační běh s mnoha úkoly připravil
hasičský okrsek č. 11 Košetice. Připraveno bylo hodně dobrého občerstvení a zahrála i kapela. Zkrátka
a dobře, všichni se bavili. A to nás těší.

Druhou velkou akcí, kterou pořádal Spolek přátel Mikroregionu Košeticko spolu se svazkem obcí
Mikroregion Košeticko pod dohledem – ovšem v tomto případě nemůžeme říci „statného dozorce“, ale štíhlé a půvabné paní Zajíčkové, byl již druhý ročník
sportovně – kulturní akce „Kolem dokola
Košeticka“. Kdo se zúčastnil 26. 8. 2017, může potvrdit, že vše, včetně počasí se opět vydařilo.
Startujících turistů rok od roku přibývá. Sešli se ráno ve výchozích bodech (jednotlivé obce
mikroregionu), obdrželi mapu a vydali se pěšky, v kočárkách, na kolech i na jiných povozech na trať,
kterou si vybrali. Trasy byly v rozmezí od 12 do 37 km, ovšem někteří si je ještě sami dobrovolně
prodloužili.
Konec akce, závěrečné slosování a taneční zábava byla v Martinicích u Onšova. A tak nám teď již
jen zbývá těšit se na další ročník, který se bude konat poslední srpnovou sobotu roku 2018.

Kolem dokola
Košeticka...

Činnost SDH Košetice
červen 2017 - listopad 2017
Dne 10. 6. jsme se zúčastnili akce Kácení máje ve Vyklanticích, kde jsme provedli statickou ukázku
techniky TA – JEEP a DS 16.
Dne 17. 6. jsme se zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH Staré Ždánice. Zde jsme předali stuhu
na prapor, který byl při oslavě žehnán. Účastnili jsme se CAS 32 T 815 – statické ukázky a soutěže
čtyřčlenná družstva závodila v disciplínách TFA, zdravověda a požární útok od plovoucího čerpadla.
Družstvo tvořili: Bloudek M. ml., Novák J., Vávra J., Smetana T. a trenérka Smetanová M. Naše
družstvo vybojovalo krásné 1. místo.
Dne 24. 6. od 10h jsme v rámci „Košetického pouťování“ uspořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
HASIČSKÉ ZBROJNICE KOŠETICE. K vidění byla hasičská výstroj, výzbroj a technika. Ve 14h jsme
provedli ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla, kterou jsme prováděli s
technikou TA - JEEP a CAS 32 T815.
Dne 1. 7. jsme pomohli okrsku č. 11 – Košetice uspořádat pro děti a mládež „Přespolní běh“ v rámci
Mikroregionády v Chýstovicích. Naši mladí hasiči ve čtyřčlenných družstvech vzorně reprezentovali
náš sbor. Členové jednotky a sboru byli na stanovištích jako rozhodčí.
V tento den byla naše technika CAS 32 v obci Buřenice, kde prováděla doplňování vody do kádí při
soutěži PHL.
Dne 5. 7. jsme se zúčastnili oslavy 140. výročí založení SDH Čechtice – zde jsme měli statickou
ukázku techniky CAS 32 T815 a TA – JEEP.
Dne 19. 8. jsme zajišťovali s technikou CAS 32 T815 doplňování vody do kádí při noční soutěži v
Onšově, která se konala u příležitosti oslavy 110. výročí založení SDH Onšov.
Dne 15. 9. byla naše jednotka (zásah - požár traktoru JOHN DEER v Buřenicích) vybrána odbornou
porotou do finále TOP 5 regionu Jih Moravy v anketě Dobrovolní hasiči roku 2017. Sbor letos takové
štěstí neměl. Vyhlášení proběhne dne 25. 11. v rektorátu VUT Brno, toto vyhlášení bude opět
natáčet Česká televize, moderátory vyhlášení budou Tereza Kostková a Marek Eben. Dále zde
vystoupí patronka ankety Ilona Csaková, dalšími hosty budou Ondřej Vetchý, Helena Vondráčková a
Jožka Šmukař. V anketě jsme se umístili na výborném 2. místě. Záznam vyhlášení ankety bude
9.12. 2017 od 17:50 na programu ČT2.
Dne 4. 11. jsme uspořádali Hasičskou zábavu s kapelou KATR v sále hasičské zbrojnice.
Dne 18. 11. od 14h provedl sbor sběr ŽELEZNÉHO ŠROTU v obci Košetice.
Sportovní činnost SDH Košetice:
Naši členové Miroslav Bloudek ml. a Josef Novák letos začali reprezentovat náš sbor v soutěžích
TFA a FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE.
Josef Novák se kvůli zranění zúčastnil jen dvou, a to TFA Jihlava a Polesí.
Miroslav Bloudek ml. se zúčastnil čtyř závodů Krajské ligy TFA (JIhlava, Lesonice, Kynice, Kninice),
jednoho závodu okresní ligy TFA ( Počátky) a jednoho závodu COMBAT CHALLENGE (Telč mezinárodní soutěž), celkově tedy v Krajské lize obsadil 6. místo a byl vybrán do výběru TFA Kraje
Vysočina ve své věkové kategorii.
Dne 4. 11. odjel s výběrem Kraje Vysočina na mezinárodní soutěž FIREFIGHTER COMBAT
CHALLENGE do rakouského města GRATZ, kde jako jednotlivec za SDH Košetice vybojoval
6. místo a ve štafetě za Kraj Vysočina vybojovali 17. místo ze 42 družstev.
Oběma jmenovaným bych chtěl jménem svým i výboru SDH Košetice poděkovat za výbornou
reprezentaci sboru i Obce Košetice.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří podpořili naší jednotku v anketě, a všem členům sboru za přípravu
a realizaci všech akci v letošním roce. Dále bych chtěl poděkovat všem partnerům a sponzorům
našeho sboru.
Všem občanům Košetic a členům SDH a JSDHo bych chtěl jménem svým i celého výboru SDH
popřát krásné svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2018.
A co nás čeká:
6. 12. spolu s Obecním úřadem Košetice uspořádáme „Setkání seniorů obce
Košetice“ v hasičské zbrojnici.
6. 1. 2018 zveme všechny členy SDH na Výroční valnou hromadu SDH Košetice
v hasičské zbrojnici od 19h.

Činnost jednotky SDHo Košetice
červen 2017 / listopad 2017
V tomto období jednotka zasahovala u 41 události. Všechny tyto události byly technickým
zásahem (likvidace nebezpečného hmyzu, čištění kanalizace, úklid komunikace a hlavně spadlé
stromy).
Nejvíc zásahů (20) měla jednotka dne 29. 10., kdy se na naše území přihnal orkán Herwart. První
zásah v tento den (12:10) byla pomoc se zajištěním střešní krytiny na ZŠ a MŠ Košetice na žádost
starostky Obce Košetice a poslední odstranění spadlého stromu u Chýstovic v 18:14, na základnu jsme
se vrátili v 18:50. V tento den jsme využili a použili všechnu mobilní techniku. V terénu zasahovala naráz
jak CAS 32 T815, TA – JEEP, tak Škoda Felicie combi. Tento den byl zvláštní i v tom, že Krajská operační
střediska (KOPIS) HZS ČR byla zahlcena volajícími a tím vznikl problém vůbec se dovolat na tísňovou
linku. Tísňové linky odbavily celkem třicet tisíc hovorů a ve špičce pět tisíc hovorů za hodinu. Proto
během tohoto dne nebyla jednotka o událostech informována od KOPIS, ale prvotně nás o vzniklé
mimořádné události informovala starostka obce a dále jednotka fungovala dle potřeb občanů
a monitoringu hasebního obvodu.
Dále naše jednotka prováděla doplňování vody při soutěžích v Buřenicích a Lesné.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky SDHo Košetice za odvedenou práci u zásahů, při
údržbě a kontrole techniky.
Zvláštní poděkování patří všem zasahujícím hasičům naší jednotky. Jsou to Bloudek Petr, Vávra
Jan, Klapka Petr, Sojka Jakub, Rutsch František, Jaroš Vladislav a Smetana Tomáš, kteří zasahovali
během orkánu Herwart, protože tyto zásahy byly velice obtížné a nebezpečné.
Za SDH a JSDHo Košetice

Tomáš Smetana, DiS. – starosta SDH a VD JSDHo Košetice

fotbalový podzim...
A-tým
Dobrý začátek, horší finiš. Tak lze jednoduše popsat podzimní počínání
košetického A-týmu mezi krajskou elitou. Po historickém postupu do nejvyšší
fotbalové soutěže Kraje Vysočina jsme začali bez bázně a hany. V prvních šesti
zápasech jsme získali valnou většinu z našich celkových třinácti bodů, celkem
devět. Od poloviny soutěže se nám už tolik nedařilo a uhráli jsme navíc pouhé čtyři
body. Nutno podotknout, že ve většině zápasů jsme byli dlouholetým účastníkům
krajské soutěže více než vyrovnaným soupeřem a mnohdy scházelo k bodům
trochu toho štěstíčka, či spíše větší kvalita při proměňování brankových příležitostí
na naší straně. V kvalitě zakončení a především schopnosti trestat chyby soupeře byl zřejmě největší
rozdíl mezi námi a týmy, které nás připravily o body. Zajímavostí je, že v okresních derby, které jsme
všechny odehráli na hřištích soupeřů, jsme vždy brali jeden bod za remízu. V Humpolci se hrálo bez
branek, ve Speřicích a Pelhřimově jsme neudrželi nadějná poločasová vedení a zápasy skončily shodně
1:1. Jak v Humpolci, tak v Pelhřimově přitom utkání sledovalo pokaždé přes 300 diváků. Zisk třinácti
bodů po podzimní části nás řadí na prozatímní 11. místo ze 14 účastníků, a je tudíž zřejmé, že v jarních
odvetách budeme bojovat o záchranu v krajském přeboru.

B-tým
Do letošního ročníku nejnižší soutěže pelhřimovského okresu vstupoval rezervní tým našeho
oddílu, dá se říci, s cíli nejvyššími. Postup z této pralesní ligy by nám zřejmě ,,slušel“.
Když se podíváme na postavení v tabulce, můžeme konstatovat, že postup máme ve vlastních
rukách. Čtvrté místo není žádný velký úspěch, ale tříbodový odstup na vedoucí Novou Cerekev dává
jistou naději do jarní části. Čas ukáže, jestli máme na to, abychom se odrazili ode dna nebo jestli hrajeme
tu ,,správnou“ soutěž.
Naším největším problémem je neproměňování šancí, které si umíme vytvářet. I z tohoto důvodu
jsme prohráli domácí utkání s Mnichem, které bylo jedinou bodovou ztrátou na domovské půdě. Nutno
pochválit celou obranu včetně gólmana, protože jsme obdrželi nejméně gólů z celé soutěže.
Asi nejtěžší utkání jsme sehráli v Třešti, která má zkušené hráče, s výsledkem 3:3. Utkání jsme
dohrávali s devíti hráči. Nejlepším střelcem podzimní části je se šesti góly Martin Langr.
Nyní máme celou zimní přestávku na zdokonalení fyzické a mentální kondice do jarní části
soutěže.

Přípravka
Naši mladí fotbalisté nastoupili do sezóny 2017/18 naposledy v sestavě, v jaké oddíl vznikl. Příští
sezónu již budou muset trenéři Fuchsová a Kadlec mladé naděje košetického fotbalu rozdělit
do kategorie mladší a starší přípravky. Protože se ale letos potýkáme s příjemnou starostí prostřídat
všechny fotbalisty v zápase, věříme, že se postavení dvou mužstev povede.
Podzimní část okresního přeboru se nám podařilo odehrát vcelku úspěšně, kdy bylo více remíz
a výher než proher. Je vidět, že mladí mají fotbal rádi a že trenéři odvádějí výbornou práci.
Do nadcházejícího času zimní přípravy a jarní části soutěže přejeme mladým spoustu elánu,
radosti z pohybu a hlavně pevné zdraví. No a trenérům pevné nervy .

fotbalový podzim...
Dorost
Po dvou titulech v řadě v okresním přeboru žáků se svěřenci trenéra Karla Čmuchy v letošním ročníku
účastní dorostenecké soutěže. Jelikož na okrese Pelhřimov byli jediným družstvem přihlášeným v této věkové
kategorii, byla přihláška podána do Okresního přeboru Havlíčkův Brod. Zde dorostenci měří své síly s týmy
Veselého Žďáru, Dolního Města, Habrů a společného týmu Tisu a Světlé nad Sázavou B. V kategorii dorostu
stejně jako v kategorii žáků spolupracujeme s Červenou Řečicí, ze které byl tým dorostenců doplněn o některé
hráče. V dosavadních 8 odehraných kolech si košetičtí hráči připsali 4 výhry, 1 remízu a 3 prohry a díky tomu se
nacházejí na průběžné 3. příčce tabulky.

Žáci
Pod hlavičkou Sokola Košetice nastupuje v letošní sezóně
i tým žáků účastnící se Okresního přeboru Pelhřimovska. Tento tým
byl sestaven po dohodě a ve spolupráci s Červenou Řečicí, trénuje
a hraje své domácí zápasy právě v Červené Řečici. Košetičtí
odchovanci spadající věkově do kategorie žáků pak mají možnost
těchto tréninků a zápasů se účastnit. V průběhu podzimní části
sezóny žáci odehráli 6 zápasů, bohužel bez bodového zisku.

Valná hromada
Sokol Košetice tímto informuje své členy a příznivce o konání
valné hromady, která se uskuteční dne 9. 12. 2017 v sále restaurace
Kozlův dvůr. Od 17 hod. proběhne oficiální část valné hromady
určená pro členy spolku, po níž bude následovat cca od 18 hod.
zhodnocení sezóny s fanoušky, na které naváže vystoupení kapely
KATR.

Poděkování
Sokol Košetice děkuje všem členům, fanouškům, podporovatelům a sponzorům za podporu a přízeň
v kalendářním roce 2017. V tomto roce se nám v dospělé kategorii podařil historický postup do krajského přeboru,
v mládežnických kategoriích jsme pak nadále aktivně pracovali na posilování členské základny, když momentálně
mají v Košeticích mladí fotbalisté možnost trénovat a hrát v přípravce, žácích i dorostu. Zde pak největší
poděkování patří trenérům, kteří se jim o trénincích i zápasech věnují.

BESIP
Blíží se nám období adventu a jen málo lidí z nás si umí představit, že by tento krásný čas roku trávilo na
nemocničním lůžku. Přesto se každý den vystavují desítky chodců velkému riziku, když opouští své domovy bez
reflexních prvků.
Používání tzv. reflexního materiálu je od začátku roku 2016 povinné pro všechny chodce mimo obce a města.
Mnoho testů však prokazuje velký význam nošení podobných materiálu právě i v centrech měst, kdy na sebe
chodci mohou ještě vice upozornit řidiče, kteří jedou za snížené viditelnosti, ale zároveň jejich zrak oslňují světla
pouličních lam, reklamní poutače i protijedoucí vozy.
Pokud se podíváme do celorepublikových statistik, čísla hovoří rozhodně v neprospěch chodců. Za posledních
deset let vyhasnul život 6 z 10 pěších účastníků silničního provozu právě za tmy a jen v letošním roce vyhasnul na
silnicích ČR život téměř 80. Mnohem více alarmující je však celkový počet dopravních nehod právě s chodci,
kterých bylo za prvních deset měsíců roku 2017 rovných 2664. Právě zde je dobré si uvědomit, že usmrcení
chodci jsou jen špičkou ledovce zbylého počtu lidí zraněných, s lehkými i těžkými následky na svém zdraví.
Celé kouzlo používání reflexní materiálů spočívám v tom, že prodlužujete svoji viditelnost mnohonásobně víc, než
chodec v tmavém oblečení. Pokud se tedy někdo dobrovolně vypraví do provozu v černé bundě, je pro řidiče vidět
zhruba na 10x kratší vzdálenost, než zodpovědný chodec s reflexní páskou.
Mít reflexní pásku však neznamená, že jsem dobře vidět. Mnohem víc je důležité, kam si tento prvek umístíte.
Velmi často se při preventivních akcích setkáváme s tím, že například ženy mají pásku na kabelce v místě, kde
vlastně vůbec není vidět. Nejlepším místem pro umístění je tedy noha v oblasti kotníku a zápěstí. Obě části těla se
hýbou a motoristy poutají.
Pokud ještě nevlastníte nějaký prvek z reflexního materiálu, můžete jej získat na
preventivních akcích, nebo jej zakoupit na celé řadě míst. Investice v řádu maximálně
pár desítek korun se vyplatí víc než pokuta 2500 Kč a rozhodně víc než újma na zdraví,
či životě.
Mgr. Veronika Vošická Buráňová
Krajský koordinátor BESIP
www.ibesip.cz

Stavby, rekonstrukce, opravy ...
Zastupitelstvo obce by rádo v příštím roce opravilo a upravilo prostranství před Jednotou.
Na webových stránkách obce je uveřejněn návrh na úpravu prostoru. Podle našeho mínění musí být
zachován průjezd kolem Jednoty, vybudováno co nejvíce parkovacích stání, zajištěna bezpečnost
a zázemí pro chodce, musí dojít k dobrému odvodu povrchových vod a prostranství by se mělo dobře
osvětlit. Počítá se rovněž se zelení. To jsou hlavní úkoly pro projektanta, který bude zpracovávat
projektovou dokumentaci. Pokud máte ještě nějaký nápad či námět k rekonstrukci napište nám ho,
abychom s ním mohli pracovat a mohli ho případně zakomponovat do projektové dokumentace.
Plánované akce na příští rok:
Ø Dokončení nástavby MŠ. Termín dokončení je plánován na červen 2018.
Ø V příští roce bychom rádi opravili část chodníků v ulici Malá strana. Začínat se bude od
křižovatky s ulicí 5. května a to ihned po dokončení uložení elektrického vedení do země firmou
Eon. Mělo by dojít i k vydláždění chodníku u ZŠ Košetice (směrem na Arneštovice).
Ø Rekontrukce prostranství před Jednotou.
Ø Částečná výměna veřejného osvětlení v ulici Malá strana a 5. května.
Ø Příprava pro výstavbu obecního rybníka pod obcí směrem na Arneštovice .
Všechny tyto akce jsou finančně velmi nákladné. Nejvíce pak samozřejmě projekt nástavby
mateřské školy, na kterou jsme ovšem získali 90 % dotaci.
Restaurace Kozlův dvůr
Jménem Obecního úřadu Košetice ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na úpravě
a úklidu obecní restaurace a pozvali je společně s provozovatelem restaurace panem Michalem Říhou
na bezplatný společný oběd, který je pro ně připraven jako poděkování za pomoc.
Přijďte prosím všichni kdo jste přiložili ruku k dílu (sportovci, hasiči, Jezinky, zastupitelé i náhodní
kolemjdoucí) dne 17. 12. 2017 ve 12h do restaurace.
Zvláště bych chtěla poděkovat zastupitelům a jmenovitě zejména pánům místostarostům Josefu
Šedivém a Jaroslavu Zajíčkovi, Václavu Loskotovi a dále panu Rostislavu Šimůnkovi za výraznou
pomoc a ochotu kdykoliv rozhodnout, poradit i odpracovat mnoho brigádnických hodin. Poděkování patří
i panu Kučírkovi.

pozvánka...

Poradna Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina v Pelhřimově
může pomoci i Vám!
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. poskytuje bezplatné sociálně právní poradenství
z oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením a seniory (např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či
pořízení zvláštní pomůcky, pomoc se sepsáním žádostí, případně odvolání proti nepřiznání příspěvku aj.) a dále
pak poradenství týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (např. pomoc s výběrem pomůcky,
informace kde a jak pomůcku lze získat). Od tohoto podzimu také fungujeme jako výdejna zdravotnických
pomůcek firmy DMA Praha (na základě poukazu na léčebnou pomůcku vystavenou lékařem).
Uživatelům sluchadel nabízíme pomoc s údržbou a servisem sluchadla (výměna hadiček u závěsných
sluchadel, výměna filtrů, prodej baterií, filtrů, doplňkový sortiment čistících pomůcek k údržbě sluchadla aj.)
Zprostředkováváme také možnost konzultace výběru správného typu sluchadla a možnost konzultace špatně
funkčních, případně nefunkčních přístrojů (ve spolupráci s odborných technikem sluchadlové firmy).
Ve své půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nabízíme k zapůjčení celou řadu užitečných a
praktických pomůcek – mechanické vozíčky, rehabilitační chodítka, toaletní židle, sedačky do vany aj. Za zmínku
stojí i elektrický vozík (vhodný i pro aktivní hůře pohyblivé seniory), dětský mechanický vozík (pro poúrazové či
pooperační stavy), kolečkový schodolez Liftkar (pro překonávání schodišťových bariér), elektrický vanový zvedák
Aquatech Beluga (polohovací zvedák, který se vejde do vany a umožní osobám s omezenou schopností pohybu
opět potěšení z teplé koupele) či elektrický minirotoped pro rehabilitaci dolních končetin.
Osobám se zdravotním postižením vydáváme zdarma tzv. Euroklíče, které zajišťují rychlou a důstojnou
dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (výtahů, schodišťových plošin, toalet) osazených tzv.
Eurozámkem.
Pokud máte o naše služby zájem, můžete navštívit naši poradnu v Pelhřimově – Na Obci 1768 (úřední
hodiny, Po, St 8:00-17:00; Út,Čt 8:00-14:30, Pa 8:00 – 11:30). Samozřejmě vyřizujeme také dotazy telefonicky
(565 324 806, 733 255 149) nebo e-mailem (czp.pe@centrum.cz). Imobilním občanům či seniorům nabízíme
možnost návštěvy v domácím prostředí.
L. Šolcová

Druhá etapa opravy varhan ...
Jak možná mnozí víte, v roce 2014 proběhla oprava varhan, která byla
nezbytná a nutná k tomu, aby varhany vůbec dále hrály. Týkala se výměny
rozpraskané a červotočem zničené manuálové vzdušnice a opravy všech píšťal.
Po této opravě pan varhanář Nožina výhledově naplánoval i druhou etapu opravy,
při níž by byla dokončena celková generální oprava varhan.
Díky tomu, že se nám letos podařilo získat dotaci z Programu na obnovu kulturních
památek od Kraje Vysočina a také díky podpoře od zastupitelstva obce Košetice a
českobudějovického biskupství, jsme mohli letos tuto opravu zrealizovat.
Byla provedena kompletní celková oprava hracího stolu, všechny aparáty v
tomto stole byly vyrobeny nové, původní červotočem zničený měch byl vyměněn
za nový, veškeré kondukty a vzduchovody byly vyrobeny nové, pedálová
vzdušnice, kterou rovněž zničil červotoč, byla vyměněna za novou a původní 61 let starý ventilátor byl
vyměněn za nový, tichoběžný. Takže obecně řečeno, kromě varhanní skříně, která tvoří charakteristický
vzhled varhan a kromě píšťal, které tvoří charakteristický zvuk varhan, je uvnitř vše nové a důkladně
ošetřené proti červotoči.
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému zastupitelstvu za podporu této opravy a za pomoc při
vyřízení dotace. Dále děkuji Václavu Loskotovi za truhlářské práce pro pana varhanáře a Karlu
Šedivému za elektroinstalaci nového ventilátoru. Historie varhan v kostele sv.Jana Křtitele v Košeticích
se datuje 300 let zpátky. Během těch tří set let se varhany přibližně vždy po 30 letech opravovaly (dle
záznamů uvnitř varhanní skříně) a nebo když nebyly opravitelné, tak naši předkové nechali postavit do
varhanní skříně nové, jako tomu bylo v roce 1926. Jsem moc rád, že se podařilo tuto historii košetických
varhan zachovat a tento nástroj zachránit.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na Novoroční koncert, který bude
v kostele sv. Jana Křtitele 1. 1. 2018 od 15 h.
Petr Bloudek
PS: Nikdo kromě pana varhanáře Nožiny se na opravě varhan nepodílel více než pan Petr Bloudek
a za to bychom mu měli být všichni vděční. Děkujeme.
Blanka Veletová

Policie radí, informuje...
Majitelé psů, mějte své mazlíčky pod dohledem!
K poslednímu případu zranění dítěte psem řešili policisté na Třebíčsku. Třináctiletou dívku napadl
pes rasy německý ovčák. Dívka utrpěla zranění, se kterým musela být převezena na ošetření do
nemocnice. Pes ji poškrábal a pokousal. Na základě dosavadního šetření vyplynulo, že pes vyběhl
pootevřenými vraty u domu ven a u silnice napadl nezletilou dívku. Policisté případ v současné době
prověřují.
Z tohoto důvodu apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných
prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání a na veřejných místech ho musí
mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být
nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout lidi, zejména chodce a cyklisty, dále ostatní zvířata,
může zavinit dopravní nehodu nebo způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka,
především jedná-li se o psa větší rasy, mohou být velmi vážné.
Dále bychom chtěli doporučit rodičům, aby včas své děti seznámili se zásadami bezpečného
chování při kontaktu se psem. I velmi malé děti by měly od svých rodičů vědět, jak lze předcházet útoku
psa a jak se chovat při kontaktu s ním. Nejdůležitější pravidlo je nepřibližovat se k neznámým psům. Ke
psům, které děti znají, by měly přistupovat pouze v přítomnosti dospělých. Dále by děti měly vědět, že
nesmí brát psovi jeho krmení, ale ani předměty, se kterými si v tu chvíli hraje, jako třeba míčky nebo
klacky. Psa je vhodné za dodržení předchozích zásad hladit pouze na bocích nebo případně hrudi, nikdy
ne na hlavě. Děti by psovi neměly nikdy sahat do tlamy nebo na obojek a neměly by se mu přímo dívat do
očí. Dále nesmí psa dráždit, není vhodné napodobovat jeho štěkání, házet po něm předměty nebo ho
tahat za ocas. Velkou a častou chybou je pokoušet se psa, který se zjevně bojí, uchlácholit. Ruka, kterou
ho chce dítě pohladit, může být přesně to, čím byl předtím zbit. Pes, který se pak bude cítit ohrožen, může
na zdroj svého ohrožení zaútočit.
V případě strachu ze psa je nutné pokusit se zachovat klid, nekřičet, nezvedat prudce ruce nebo
jimi mávat a zběsile neutíkat. Je nutné vyhledat nejbližší bezpečné místo jako např. schovat se do domu
nebo za plot.
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
tel: 974 261 208
Kancelář ředitele
mobil: 725 868 475
Oddělení tisku a prevence
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Dobrovolní hasiči roku 2017...

fotografie z vyhlášení ankety
Dobrovolní hasiči roku 2017,
které se konalo 25. 11.
v rektorátu VUT Brno

Přání...
Dovolte mi, abych Vám na začátku adventu popřála za sebe,
místostarosty i celé zastupitelstvo obce hodně pohody a klidu,
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Blanka Veletová
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