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Věčný příběh o matce a dítěti
Je to pořád ten stejný příběh, všichni ho známe a bez ohledu na
naši víru nebo nevíru ho přijímáme. Čekáme na čas tohoto příběhu, na velké i malé zázraky, jež ho provázejí, a na klid a pokoj, ve
který doufáme, i když víme, že to bude jen na pár chvil, než se
opět vrhneme do koloběhu všedních dní.
Myslím na příběh mladinké Marie, sirotka, jehož přijal pod svou
střechu vzdálený příbuzný, vdovec se šesti již odrostlými dětmi,
rabín a současně tesař, stavitel Chrámu v Jeruzalémě, spravedlivý a zásadový muž, skoro osmdesátník jménem Josef. Domníval se, že se již chýlí k věčnému odpočinku, když byl podroben
takové zkoušce, která potřebovala veškerou jeho duševní sílu
i všechny síly fyzické, které mu ještě zbyly. Když se prokázalo, že
Marie nosí pod srdcem dítě, padla na Josefův dům velká hanba.
Jednak neuhlídal svou schovanku a jednak upadl v podezření, že
on nebo jeho synové by mohli být viníky. Dnes je neposkvrněné
početí Marie jedním ze základních kamenů křesťanské víry, kdo
věří v tento fakt, věří v Boha – strůjce tohoto zázraku. Myslím, že
Josef to zpočátku a vlastně po celou dobu života s tímto synem
tak úplně neviděl. Společnost, ve které žil, byla velmi nepřátelská
cizoložství a Marii hrozilo, že ji pohoršený dav na ulici ukamenuje. To byl jeden z běžných krutých způsobů, kterým se trestali /
a bohužel ještě trestají / viníci i neviní na Středním Východě. Jestliže Josef chtěl uchránit Mariin život a smýt hanbu ze svého domu,
měl jen jednu možnost, a to vzít si Marii za ženu. Učinil tak a přijal
všechny starosti, aby uchoval Marii i dítě při životě. Umím si docela
dobře představit obrovský generační rozdíl mezi Marií a Josefem,
ale na druhé straně v té době byla žena zcela poslušna svého
muže, neodmlouvala, neprotestovala, tvrdě pracovala, starala se
o dům a rodinu a o svého pána. Josef byl spravedlivý. Uznal, že
dívka sama o sobě nenese na vzniklé situaci žádnou vinu, a přijal
stav věci takový, jaký byl. Josef byl rabín / kněz/, a to vysoce postavený, byl stavitelem Chrámu, měl dobré styky a věděl, co se kde
šustne. A také věděl, že jsou povinnosti, které musí splnit, protože by se dostal do střetu s římskými zákony, které platily v židovských provinciích. Když přišel čas, naložil Marii na oslíka a odjeli
do Betléma dát se zapsat a zaplatit daň. Pro židovské obyvatele
potupnou, protože peníze se odváděly, většinou, když si je zrovna nenechal Herodes sám, do římské státní poklady. Nu a dál ten
kouzelný příběh všichni známe, nedostatek místa v hostincích,
zima, tma, Marie se chystá porodit dítě, Josef ji ukládá do stáje

za městem, kde jsou i oslík, kravka i ovečky a kde se Marii narodí
syn, jenž dostane jméno Ježíš.
Umíme si představit příchod tří mudrců z východu, někdy se
uvádí, že králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, vedených stále
zářící hvězdou, kteří přinesli Ježíškovi dárky-zlato, kadidlo
a myrhu. A víme, že brzy po návratu z Betléma Josef s rodinou
jedné noci tajně opustili dům a už je nikdo nenašel. Uprchli daleko, až do Egypta, díky varování Josefových známých z Herodova
královského paláce, aby se nestali oběťmi Herodovy zvůle. Tam
zůstali ve městě Alexandrii, kde sídlila velmi početná skoro stotisícová židovská komunita. Josefovi muselo být kolem sta let, když
skonal, vždyť dochoval Ježíše až téměř do dvaceti let. Dospělým
byl každý židovský chlapec ale už ve dvanácti letech. Marie byla
jistě laskavou a tichou matkou, která střežila své dítě a učila je
všemu potřebnému, Josef vyučil Ježíše svému řemeslu – Ježíš
se stal tesařem, ale otec mu nikdy nedal vzdělání kněžské, i když
se to patřilo, protože Josef byl rabín. Touto cestou musel Ježíš
jít sám. Věřím, že si vážil své matky, i když stála v pozadí a těžko
mohla ovlivnit myšlenky a činy svého syna. Myslím, že se starala, obávala, toužila a přála si pro syna to nejlepší jako každá jiná
dobrá máma. A myslím si, že ježíš na oplátku miloval svou matku,
laskavou, starostlivou a oddanou. A myslím, že když plně pochopil svůj úděl a i to, že jedinou cestou vykoupení lidských hříchů
bude jeho osobní oběť, že pomyslel i na svou matku, která pro
něho bude nejvíce trpět.
Zdá se mi, že Vánoce nejsou jen oslavou narození Ježíše, oslavou boží přítomnosti, vzájemné lásky a porozumění / škoda, že
toto porozumění vydrží nanejvýš do Tří králů/, ale že jsou také
velkým důkazem mateřské lásky a hlubokého citu a víry, vždyť
Marie věděla, co ji ve společnosti svázané zkostnatělými tradicemi a zákony čeká, ale bez odmluvy přijala svůj úkol i úděl, aby
splnila vyšší vůli.
Proto se mi zdá velmi pravdivou následující myšlenka: „Bůh
nemůže být všude, a proto stvořil matku.“ Proto nám všem
k Vánocím přeji, abychom mohli všichni v klidu vychovávat své
děti a vnoučata, aby naše děti cítily lásku, vděk i poslušnost ke
svým rodičům, abychom byli zdrávi a měli dost sil k nápravě
věcí osobních i veřejných. Šťastné a požehnané Vánoce a klidný,
radostný a úspěšný nový rok.
Jana Pilná

Co nového ve škole?
S radostí oznamuji, že dotace na nástavbu odborných učeben je
schválena. Tento fakt víme úplně čerstvě, a tak jsme museli začít
pracovat na prováděcí dokumentaci dopředu, s časovým náskokem, aby se vše stihlo včas. Mrzí mě, když se doslechnu, že se
pořád dává spousta peněz na školu, jako by v obci nebylo jiných
problémů. Mrzí mě to z principu, je to naše škola, škola celé obce
a pevně věřím, že na ni jsou všichni pyšní. Slýchám, že to není
třeba, že máme školu dostatečně velkou i moderní. Dovolte mi,
abych to celé trochu vysvětlil.
Stavba odborných učeben je rozpočtována ve výši cca 28 milionů
Kč. Z toho podíl obce zhruba 3 miliony Kč. Za tuto cenu vzniknou
4 odborné učebny (jazyková, počítačová, přírodopis a společná
pro výuku chemie a fyziky). Když pominu fakt, že jen vybavení je
zde asi za 6 milionů Kč a že se bude moci vyučovat opravdu jinak,
protože pro to budou podmínky, celá budova bude bezbariérová, zrekonstruují se obě patra sociálních zařízení, zrekonstruuje
se rozvod vody a celý školní areál bude nově oplocen. Jen řešení
havarijního stavu střechy a zarostlý rozvod vody by stály stejné
peníze jako bude podíl obce na celé akci! Navíc, dle rozpočtového určení daní přijde do obce na položku vzdělávání cca 3,3
milionu Kč za rok. To není málo. Porovnejte s rozpočtem školy…
Je samozřejmé, že finanční dopady na hospodaření obce je jen
jedna stránka věci. Tvrdím, že škola musí být moderní, měla by
být předvojem společnosti, ale k tomu potřebuje podmínky. Srovnávat se musíme s těmi nejlepšími. A věřte, že ani jinde se nespí

a konkurence i v našem prostředí je veliká. Buď budeme mít školu
moderní a konkurenceschopnou nebo žádnou. Není nic mezi tím,
a když, tak jen dočasně.
Dalším projektem, který musíme realizovat, je stavba tepelných
čerpadel, která nahradí současnou uhelnou kotelnu. I zde jsme
ve fázi příslibů a je vše připraveno. Zde je podíl obce, bohužel,
větší, ale legislativa nás nutí tento problém vyřešit, jinak by hrozilo
i uzavření kotelny, která již nevyhovuje emisním limitům.
Nejen stavebními přípravami je škola živa. Přirozeně se vyučuje, jezdí na soutěže a 3. a 4. třída již absolvovala kurz plavání na
šumavském Srní. Opět musím vychválit starší děvčata, která vyhrála okresní kolo ve stolním tenise a v krajském kole obsadila 3.
místo. Stolní tenis je již dlouhá léta součástí našeho školního života a jsem si jist, že stůl ve vestibulu školy byla nejlepší investice,
jakou jsme mohli udělat. Zároveň musím pochválit okolní obce,
ve kterých se stolní tenis hraje, vím o Chyšné, Onšovu a Buřenicích. Tímto chci poděkovat za tuto možnost pro naše děti. Sport
je jednou z našich priorit a chceme se mu věnovat i nadále.

Chystáme se na sezonu vědomostních soutěží a věřím, že se opět
neztratíme. Jsem rád, že nás nemálo občanů podporuje a rád
nabídnu možnost přijít se podívat na projektovou dokumentaci
nástavby odborných učeben. Rád vám vše ukážu a vysvětlím. Přeji
vám hezký podzim.
Jaroslav Skolek

V příloze uvádím tabulku počtu žáků ve školách, které zřizují podobně velké obce. Data nejsou úplně kompletní,
protože jejich zveřejněním se některé školy příliš netrápí, ač jim to ve výroční zprávě školy ukládá zákon.

Stav žáků v okolních školách
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Čejov
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Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme
se v září sešli v mateřské škole v hojném
počtu. Děti se seznámily nejen s prostředím školy, s novými kamarády, ale i s pravidly, které musíme všichni dodržovat, aby
se nám tady společně líbilo. Každá třída
si zpracovává svůj vlastní třídní vzdělávací
program a s tím souvisí i nabídka vzdělávacích činností, které jsou cílené pro danou
věkovou skupinu dětí.
Ve třídě Kapiček se děti společně s paní
učitelkami věnovaly těmto tématům: Hurá,
hurá, školka volá (děti se učily poznávat
svoji značku a nové kamarády), Traktor
jede po poli, vyorává brambory (děti vyráběly tiskátka z brambor, dramatizovaly
písničku Princeznička na bále poztrácela
korále a navštívily bramborárnu v Agropodniku Košetice, a. s.), Šel zahradník do
zahrady (děti rozeznávaly ovoce a zeleninu, kterou i ochutnávaly, dramatizovaly
pohádku O veliké řepě), Tak už je to tak,
přiletěl k nám drak (děti hledaly rozdíly
mezi pohádkovým a papírovým drakem,
pouštěly draka na školním hřišti), Leze
ježek, leze v lese (děti se dozvěděly, jak se
zvířátka připravují na zimu a jak jim s tím
můžeme pomoci), Martin jede na koníčku,
slyšíš cinkat podkovičku (děti pekly svatomartinské perníčkové podkovy).
Ve třídě Hvězdiček jsou v letošním roce
témata motivována četbou knížek. V září
to byly tyto knihy: Myšákova nová kamarádka, O zebře, která nechtěla chodit do
školy a Havran Nezbeda – Je těžké nezlobit! – děti si upevňovaly pravidla vzájemného soužití a používání kouzelných slůvek.
V říjnu byly činnosti v této třídě motivované
knihami Nerozluční přátelé a Dráček Zog
a princezna Rebelka – děti si namalovaly

dráčka, připravily doktorský kufřík pro
princeznu, získaly zlatou hvězdu za splnění úkolů na stanovištích připravených na
školním hřišti, vykrájely a upekly si cukroví ve tvaru draka a princezny. V listopadu se stala výchozí knihou pro nabízené
činnosti kniha Pohádky z tajemného lesa,
a to především pohádky Hříbek a muchomůrka a Malá pavučinka – děti se vydaly na výpravu do lesa, ze které si přinesly
šišky, které použily při výrobě kukačkových hodin, pohybové pásmo motivované pavučinkami a pavouky na ně čekalo
v tělocvičně ZŠ. Zábavné činnosti čekaly
na děti s knihou Velké čištění zubů v Zoo.
Všechny knihy a příběhy děti vždy po skončení tématu dramatizují.
Ve třídě Sluníček připravily paní učitelky
pro děti tato témata: Kluci, holky, jdeme
do školky (děti se učily respektovat potřeby druhého kamaráda), Byl jednou jeden
domeček (děti se dozvěděly, z čeho se
staví dům), Dráček Mráček (děti pouštěly
draky, seznámily se s termínem podzimní
rovnodennost), Koulelo se, koulelo červené jablíčko (děti rozvíjely své smysly – chuť,
čich, hmat), Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře (děti se zaměřily na vnímání změn v přírodě), Stromy listy shazují
a plody nám darují (děti se učily rozlišovat
stromy a přiřazovat k nim jejich plody),
V jednom lese, v jednom kraji, všichni
lidé povídají, že tam žijí skřítci malí (děti
zkoumaly jak vypadá les, jak roste strom,
během dopolední vycházky na ně čekalo
„Zamykání lesa“ a stavění domečků v lese),
Na svatého Martina, prý už zima začíná
(děti zjišťovaly, kdo to byl svatý Martin
a pekly svatomartinské rohlíčky).
Během podzimního období na děti čekalo

v mateřské škole několik doprovodných
aktivit a programů – v září přijel za dětmi
kouzelník pan Krejčí, v říjnu zhlédly děti
pohádku Králíček a dýňová panenka
v podání divadelní společnosti Šeherezáda a zúčastnily se hudebně vzdělávacího programu od ZUŠ Žďár nad Sázavou
Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme –
melodie večerníčků zazněly v podání mnoha hudebních nástrojů (chrota,
banjolele, pila, dudy, saxofony aj.) V listopadu k nám zavítala vzdělávací agentura
POCHOP přírodu s programem Zvířecí
obludky – děti měly možnost si sáhnout
na gekončíka, sklípkana či hroznýše královského. Dentální hygieně se děti věnovaly
s paní Kvášovou z Dentální hygieny Vlašim.
V prosinci čeká na děti program se Skřítkem Zmrzlíčkem a Mobilní planetárium.
Na začátku měsíce října se děti ze třídy
Hvězdiček a Sluníček vydaly na výlet do
Zooparku v Horní Pěně u Jindřichova
Hradce, kde si prohlédly např. pumy, lvy,
mývaly, vlky, dikobrazy či hyeny. V listopadu se třída Sluníček v Městské knihovně
v Pelhřimově dozvěděla mnoho nových
informací na programu České hrady,
zámky a jejich strašidla a třída Hvězdiček
zažila v knihovně zábavné dopoledne
s knížkou Puntíky.
Za mateřskou školu bychom chtěli popřát
všem v roce příštím pevné zdraví, pohodu v životě, hodně lásky a dar rozeznávat, co je v životě důležité a na čem záleží.
Vykročte do nového roku navzdory všem
obavám a nejistotám, které na Vás útočí,
tou správnou nohou. No prostě prožijte
rok 2020 naplno!
za MŠ Libuše Kremsová, DiS.
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Sokol Košetice
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2019/2020 Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

V týmu mladší přípravky Košetic
máme 12 aktivních hráčů a další 3
hráči jsou naší budoucností.
Soutěž hrajeme s týmy Hořepníka,
Želiva a Nového Rychnova/Vyskytné a v podzimní části sezóny jsme
odehráli 3 zápasy s každým týmem.
Bilance našich malých hráčů
v podzimní části soutěže je z 9 zápasů, 5 výher, 2 prohry a 2 remízy.
Po krásných zápasech plných bojovnosti a urputnosti se již těšíme na jarní část soutěže a doufáme, že nadále budeme s radostí
reprezentovat Sokol Košetice.
Děkujeme za děti rodičům, kteří nám pomáhají na „venkovní zápasy“ vozit děti a kteří fandí vždy s velkou radostí. Naše poděkování patří fanouškům za zaplněné tribuny při domácích zápasech
a Sokolu Košetice za kvalitní zázemí.
Přejeme všem krásné svátky plné pohody a hlavně zdraví. Přípravka Košetice :-)

ŽÁCI

Na začátku této sezóny jsme vůbec nevěděli, jestli naši mladí
fotbalisté, kteří už nemůžou hrát za přípravku, budou mít kde hrát.
Ale díky vstřícnosti okresního fotbalového svazu a velkému tlaku
Sokola se podařilo zorganizovat soutěž okresního přeboru žáků
bez rozdílu mladší / starší. To znamená, že naši kluci, kterým je
převážně deset let, často soupeří i s patnáctiletými, o hlavu většími soupeři. Na tento fakt jsme museli reagovat a rozšířit kádr také
o starší hráče, kteří silovou převahu dorovnávají.
Soutěž se hraje pouze mezi čtyřmi celky, ale protože se hraje
vícekolově, nemůžou si hráči na nevytíženost stěžovat. Po devíti
kolech podzimní části jsme, k radosti hráčů, trenérů i fanoušků,
na skvělém prvním místě a uděláme vše proto, abychom vyhráli
celou soutěž.

DOROST

V podzimní části jsme skončili na 3. místě, kam nás posunulo horší
skóre mezi námi a Lípou, se ztrátou tří bodů na vedoucí Ledeč
n/S. Vyhráli jsme 6 zápasů, dvakrát jsme remizovali a jednou

prohráli. Ztratili jsme body doma s Humpolcem, venku s Ledčí
n/S a Keřkovem.
Remíza s Humpolcem nás mrzí asi nejvíc, jelikož jsme měli celý
zápas pod kontrolou, soupeře jsme přehrávali a vytvořili si velký
počet brankových příležitostí. Bohužel jsme gól nevstřelili a utkání
skončilo bez branek. Ze hřiště vedoucího týmu Ledče n/S jsme si
odvezli cennou remízu 2:2, kde jsme 2x vedli a se soupeřem jsme
hráli vyrovnanou partii. V Keřkově jsme bohužel nezvládli poslední zápas podzimní části a zaslouženě jsme přišli o neporazitelnost
v této sezóně. Soupeř nás sice herně nepřehrával, nicméně měl
5 šancí a dal 4 góly. My jsme si za celý zápas téměř nevytvořili
žádnou šanci. Hráčům chyběl pohyb, bojovnost a touha vyhrát.
Tato prohra nám ukázala, kde máme nedostatky a na čem musíme během zimní přípravy zapracovat, aby se takovýto výkon už
neopakoval.
V dalších šesti zápasech jsme zvítězili zaslouženě. Nicméně jsme
se téměř celý podzim potýkali s výkyvem výkonnosti. Byly zápasy,
kdy kluci pracovali celých 90 minut. Bohužel ale byly zápasy, kdy
jsme dokázali zahrát výborně první poločas, a ve druhém jsme se
herně úplně vytratili. Na tom musíme v zimě určitě zapracovat, aby
tým podával stabilně i herní výkony.
S umístěním, na kterém se nacházíme, jsme vcelku spokojeni.
Minulou sezónu jsme skončili na předposledním 9. místě, takže
je vidět určitý vzestup týmu jak herní, tak i výsledkový. Chceme
výsledky z podzimní části potvrdit i v jarní části a dokázat, že
úspěch v podzimní části nebyl náhodný. Jsme teprve v polovině soutěže, a až konec jarní části ukáže, jestli tato sezóna byla
úspěšná.

B TÝM MUŽŮ

Naším cílem před začátkem sezóny bylo hrát tak, abychom se
nemuseli zachraňovat na poslední chvíli, jako tomu bylo v té
loňské, nováčkovské.
Po polovině soutěže jsme na tom velice dobře, když na prvního
v tabulce ztrácíme čtyři body. Mohli jsme na tom být ještě lépe,
ale poslední dva zápasy se nám nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce přes výborný poločasový výsledek – po poločasovém vedení 3:0 s námi soupeř vždy dokázal srovnat krok a zápasy
skončily v obou případech zbytečnou remízou 3:3. Pouze v jediném zápase jsme zcela propadli. V Počátkách nefungovalo vůbec
nic a domácí nás doslova rozstříleli.
Velikou zásluhu na tomto úspěchu má fakt, že se v obou mužských
týmech hráči navzájem doplňují. Samozřejmě také musíme zmínit
dorostence, které se postupně snažíme zapracovat do sestavy.
Doufám, že jim jejich nasazení vydrží a všichni se budou i nadále
účastnit našich zápasů.

A TÝM MUŽŮ

Po dvouletém působení v krajském přeboru nastupuje náš A tým
mužů v letošní sezóně v 1. A třídě, tedy druhé nejvyšší krajské
soutěži. První část sezóny jsme zakončili třemi výhrami v řadě
a díky tomu jsme se posunuli do středu tabulky, na aktuálně
7. místo, když jsme z 14 zápasů uhráli 19 bodů. Soutěž je však
vyrovnaná a bodové rozdíly mezi většinou týmů jsou minimální.
Herně jsme neobstáli pouze proti vedoucí Kamenici nad Lipou,
jinak jsme hráli většinou vyrovnaná utkání, často jsme měli i blíže
k vítězství než soupeř, ale dopláceli jsme na nemohoucnost
v zakončení a z toho plynoucí nízký počet vstřelených branek.
Nejen ve Slavoji Houslice ale i u nás platí, že čím víc gólů dáme,
tím víc bodů máme. A my jsme jich mohli a měli dát více.
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Stejně jako v případě našich ostatních
týmů nás v domácích zápasech žene
vpřed značné množství fanoušků, přičemž
v případě A týmu jich i řada jezdí na
venkovní zápasy. Za tuto podporu samozřejmě velmi děkujeme.

STAVBA KABIN

Jak jsme již informovali v jednom z předchozích vydání Zpravodaje, provádíme
přístavbu kabin. Nová kabina, šatna pro
rozhodčí, sklad pomůcek, sprchy, toalety,
kiosek jsou již hotové, vnější práce (zateplení, fasáda) jsou již rovněž téměř hotovy,
zbývá dokončit zejména klubovnu, která

bude sloužit i jako zázemí pro sportovní
aktivity dětí (např. stolní tenis), a venkovní
úpravy kolem stavby. I nadále provádíme
velkou část prací svépomocí a za přispění
fanoušků.
Někomu se může zdát, že nám stavba trvá
dlouhou dobu, nicméně pokud by stavbu prováděl najatý dodavatel, dokončil by ji jistě dříve, ale náklady by byly
neporovnatelné.
Poděkování tedy patří všem, kdo se na
stavbě dobrovolně podílejí a kdo přispěli byť jen jedinou brigádnickou hodinou. Poděkování pak samozřejmě patří
i Obci Košetice, jelikož hradí náklady na

materiál a práce, které nejsme schopni
zajistit svépomocí.
Byli bychom rádi, pokud by do příštího léta
byla stavba úspěšně jako celek zkolaudována a návštěvníci si již mohli prohlédnout kompletně dokončené zázemí našich
fotbalistů, a to rovněž z důvodu, že v příštím roce tomu bude 100 let od založení
Sokola Košetice.

Sokol Košetice děkuje všem členům
a příznivcům za podporu v roce
2019 a přeje všem klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný
rok 2020.

autoři: Milada Fuchsová, Michal Urbánek, Aleš Ryšavý, Pavel Žáček, Tomáš Vejsada

Dokopná mladší a starší
přípravky – červenec 2019

Mladší přípravka

Žáci

Dorost
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Činnost SDH Košetice červen 2019 / listopad 2019

Dne 8. 6. jsme se zúčastnili akce Kácení máje ve Vyklanticích. Jednotka SDHo
s technikou CAS 32 Tatra a TA – JEEP
provedla při akci ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla
Dne 5. 7. jsme byli pozváni na 130. výročí
založení SDH Svépravice. Ve Svépravicích
jsme společně s jednotkou SDHo provedli statickou ukázku techniky CAS 32 Tatra
a TA – JEEP.
Dne 20. 7. jsme pomáhali okrsku č. 11 –
Košetice uspořádat pro děti a mládež
„Přespolní běh“ v rámci MIKROREGIONÁDY v Košeticích. Členové jednotky a sboru
byli na stanovištích jako rozhodčí a po
skončení přespolního běhu udělali členové jednotky SDHo pro děti pěnu a osvěžení vodou z CAS 32 – Tatra.
Dne 20. 7. jsme byli pozváni na 135. výročí založení SDH Nový Rychnov. V Rychnově jsme provedli statickou ukázku techniky
TA – JEEP.
Dne 31. 8. – tento den byl ve znamení
ukázek techniky. CAS 32 – Tatra jela do
Starého Pelhřimova na akci ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI a TA – JEEP jel
do Humpolce do areálu Slávia pojišťovna autokros aréna, kde se konala akce
DĚTSKÝ FESŤÁK.

Dne 20. 7. jsme byli pozváni na slavnostní
představení a předání nového dopravního
automobilu pro JSDHo Křelovice. V Křelovicích jsme provedli statickou ukázku techniky TA – JEEP.
Dne 21. 9. od 20:00 proběhla v sále
restaurace Kozlův dvůr oslava 15 let kapely
KATR, kterou sbor zajišťoval a spolupořádal. Hostem na oslavě byla kapela P. A.M.
Dne 26. 10. proběhla členská schůze SDH
Košetice s hlavním bodem programu,
a to: příprava voleb a návrh výboru SDH
na výroční valnou hromadu, kde letos dle
stanov proběhnou volby.
Dne 9. 11. jsme se zúčastnili slavnostního otevření přístavby hasičské zbrojnice
v Buřenicích a žehnání nového dopravního automobilu pro místní JSDHo.

Sportovní činnost

Miroslav Bloudek ml. se zúčastnil dvou
závodů TFA a šesti závodů Firefighter
combat challenge (FCC) při kterých reprezentoval sbor:
Dne 12.–13. 7. – FCC Jihlava – 8. místo
v jednotlivcích, 5. místo ve štafetě,
Dne 20.–21. 7. – Firefit, Německo, Höver –
3. místo v jednotlivcích, 2. místo ve štafetě,
Dne 17. 8. – FCC Polsko, Raciborz – 3.
místo v jednotlivcích, 5. místo ve štafetě,
Dne 12.–15. 9. – FCC Bělorusko, Minsk – 4.
místo v jednotlivcích, 5. místo v tandemu
a 7. místo ve štafetě,
Dne 20.–22. 9. – Mistrovství Evropy FCC,
Slovinsko, Bled – 25. ze 180 nejlepších
závodníků z celé Evropy,
Dne 28. 9. – TFA LESONICE 2019 – 3. místo
v jednotlivcích,
Dne 10.–13. 10. – FCC Rakousko, Linz – 7.
místo v jednotlivcích, 4. místo ve štafetě,
Dne 20. 10. – TFA Knínský železný hasič – 3.
místo v jednotlivcích, 1. místo v družstvech.

Slova Miroslava Bloudka ml.
Tak je tu konec sezóny 2019 ve Firefighter combat challenge a TFA. Nyní
mě čeká opět příprava a tvrdá dřina na
nastávající sezónu, kde bych si přál být
ještě lepší. Touto cestou chci poděkovat
zastupitelstvu Obce Košetice za sponzorský dar na šampionát v Bělorusku,
Martinu Duffkovi za tréninkový dýchací
přístroj SCOTT, všem lidem, co mi fandí
a drží mi palce. Děkuji všem za podporu.
Míra
Chtěl bych jménem svým i celého výboru SDH Košetice poděkovat za výbornou
reprezentaci sboru i Obce Košetice.
Také bych rád poděkoval všem partnerům
a sponzorům našeho sboru.
Jelikož končím ve funkci starosty SDH
Košetice, rád bych tímto způsobem poděkoval všem členům sboru, kteří se podíleli na činnostech, které sbor za období let
2015–2020 vykonal a celému výboru SDH
za jejich práci a přístup.
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 2020.

Nyní bych Vás seznámil s akcemi,
které nás čekají.

11. 12. 2019 ve spolupráci s Obecním
úřadem Košetice uspořádáme „Setkání seniorů obce Košetice“ v hasičské
zbrojnici.
13. 12. 2019 (pátek) od 19 hod. – zveme
všechny členy SDH Košetice na VÝROČNÍ
VALNOU HROMADU, která jak je psáno
výše, je volební.
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Zdůrazňuji, že každý člen sboru má povinnost se aktivně podílet na činnostech
sboru, účastnit se valné hromady a v neposlední řadě řádně platit členský příspěvek.
Členský příspěvek se může zaplatit těmito
způsoby:
• 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 příjmení).
17. 1. 2020 (pátek) – zveme všechny občany na Tradiční hasičský bál SDH Košetice
v sále AP Košetice, a. s. K poslechu a tanci
bude hrát kapela Fontána Live.
Únor 2020 – Masopustní průvod ulicemi
Košetic, termín včas upřesníme.
Všechny aktuality, informace a fotky
najdete na našem webu: www.sdhkosetice.estranky.cz, nebo na facebooku:
SDH – Košetice
Za SDH Košetice
Tomáš Smetana, DiS. starosta SDH

Činnost jednotky SDHo Košetice – červen 2019 / listopad 2019
V tomto období jednotka zasahovala u 21 událostí. Jednalo
se 4x o požár a 17x o technickou pomoc (z toho 5x odstranění
stromu, 4x likvidace nebezpečného hmyzu, 2x čištění kanalizace,
1x čerpání vody a 5x ZOČ – dovoz vody)
Celkově má naše jednotka k datu 15. 11. 2019 37 zásahů.

Vybrané zásahy v tomto období:

17. 6. – 13:15:37
Požár – nepovolená skládka u obce Tukleky
10. 7. – 16:00:00
Požár trávy – dohašení – Radějov
5. 8. – 7:03:23
Technická pomoc – čerpání vody ze zatopené kotelny – ZŠ a MŠ
Košetice
18. 8. – 10:00:28
Požár hrabanky a pařezu – Kateřinky

9. 10. – 22:09:47
Požár stodoly – Hořepník, m.č. Vítovice. Celkově zde zasahovalo
6 jednotek PO. Naše jednotka zasahovala s technikou CAS 32 –
Tatra a DA – Fiat a zpět na základnu se vrátila v 00:15.
Vlivem klimatických podmínek jednotka navážela vodu pro dětský
tábor u Arneštovic (JAWA) a do obecní studně v obci Martinice, m.
č. Skoranovice.
Jednotka v tomto období prováděla doplňování vody při soutěžích v Buřenicích a Lesné a účastnila se ukázek, oslav a akcí spřátelených sborů a organizací, jak již bylo napsáno v článku sboru.
Dále naše jednotka provádí pravidelná školení a údržbu techniky –
první pátek v měsíci od 17 hod.
Chtěl bych poděkovat všem členům JSDHo za odvedenou práci.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS.
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Podpora základních
škol a sociálního
bydlení v území
MAS Via rustica z.s.

Vánoční akce
Letos stejně jako v minulých letech pro Vás
Obec Košetice připravila několik předvánočních akcí, abychom se všichni společně
mohli, jak po stránce duchovní, tak i materiální, připravit na příchod těch kouzelných, pohodových, krásných a opojných
Vánoc.

30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu od 15,00 hodin
V listopadu 2019 byly Ministerstvem
pro místní rozvoj schváleny k podpoře
z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) projekty zaměřené na stavební
úpravy a vybavení celkem 3 základních
škol z území MAS (místní akční skupiny) Via
rustica z.s. Konkrétně se jedná o základní
školy v Hořepníku, Kamenici nad Lipou
a Nové Cerekvi, které si mezi sebou
rozdělí dotaci ve výši téměř 11 milionů Kč.
Během příštího roku tak budou v uvedených školách zrekonstruovány a bezbariérově zpřístupněny učebny přírodních věd
či jazyků s důrazem na využití digitálních
technologií, dále je počítáno s úpravami
a doplněním zeleně či venkovního mobiliáře. Tyto projekty byly vybrány k podpoře
v rámci 1. výzvy MAS Via rustica – IROP –
Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání.
Od konce července do poloviny září 2019
probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci
dalších dvou výzev vyhlášených MAS
Via rustica z.s. Do 2. výzvy k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS
Via rustica – IROP – Podpora sociálního
bydlení“ byl podán 1 projekt zaměřený
na stavební úpravy nevyužívaného objektu, kde dojde k vybudování 4 sociálních
bytů. Do 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP –
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.“ žadatelé předložili 2 projekty.
Předmětem jednoho z nich je vybavení
tří přírodovědných učeben a učebny jazyků a informatiky, druhý projekt si klade za
cíl modernizovat přírodovědnou učebnu,
zajistit bezbariérovost a konektivitu školy.
Žádosti o dotaci, které splní podmínky
kontroly a bodového hodnocení ze strany MAS, budou následně předány Centru
pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému
ověření způsobilosti a v případě kladného výsledku dále schváleny k financování.
Další výzvy k předkládání žádostí o dotaci
z IROP plánuje MAS Via rustica z.s. vyhlásit
v příštím roce, podrobné informace budou
zveřejňovány na internetových stránkách
MAS (www.viarustica.cz). Dotační výzvy
jsou vyhlašovány v rámci realizace projektu „Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.“
a projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ spolufinancovaných Evropskou unií.
Via rustica z.s.
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Malé i velké zveme na magické rozsvícení vánočního stromu v parku u pomníku
padlých. Je to začátek adventního času,
začátek rozjímání, začátek dětského těšení
se na štědrý den. Pojďme všichni společně
zahájit ono čekání. Samozřejmě si začátek
zpříjemníme vánočními písněmi a koledami, které spolu s košetickými ženami
zazpívá pěvecký sbor ze ZŠ Košetice pod
vedením paní učitelky Jarošové, některé
písně doprovodí i pan Petr Bloudek na
varhany. Před vánočním stromem je pro
vás připraven vánoční koncert skupiny
Rozmarýnka, se kterou si můžete i zanotovat či zatančit. Jezinky pro nás připravily mnoho zboží ve vánočně laděném
jarmarku. A aby nám nebyla zima nebo
abychom neměli hlad, můžeme si pochutnat na steaku či bramboráku a zapíjet dle
libosti čajem, kávou či něčím ostřejším
– třeba grogem. Na závěr přijde i Mikuláš s čerty a anděli, který hodným dětem
rozdá dárečky.

11. 12. 2019 od 14,00 hodin
setkání seniorů.

Opět po roce zveme všechny seniory na
posezení do hasičské zbrojnice. Seniorům,
kteří v minulých letech navštívili předvánoční setkání, jistě nemusíme objasňovat

průběh a program, ale pro ty nové to pro
jistotu přiblížíme. Na začátku nám zazpívají děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky Jarošové, pana učitele Kourka a paní
učitelky Schůrkové. Poté nás krátce seznámí s hasičskými zásahy zástupci JSDH
Košetice. Policie ČR nás upozorní na zásady bezpečného chování v každodenním
životě. Potom se dostaneme k tomu, „pro
co jsme se zejména sešli“. A to povídání.
Na každém setkání seniorů to v určité chvíli vypadá jako v úlu. Všichni mluví, někdo
zpívá a někdo tančí… a to je to správné.
Popovídat si, dozvědět se něco, pobavit
se. Proto neváhejte a přijďte všichni senioři
ve středu do „hasičárny“! Těšíme se, spolu
s košetickými hasiči, na vás.

22. 12. 2019 od 18,00 hodin
vánoční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele v Košeticích

ZUŠ Vlašim si pro nás opět připravila vánoční koncet, který v letošním roce
bude právě tou poslední kapkou kultury, která nás čeká před magickým datem
24. 12. 2019. Koncert začne v 18,00 hodin
a jsou zváni všichni. Letos o zlaté neděli
vypusťte vše z hlavy a přijďte se vánočně
naladit.

1. 1. 2020 od 15,00 hodin
novoroční koncert

A už tu máme Nový rok a s ním novoroční koncert, který se tradičně odehraje
v kostele sv. Jana Křtitele.
Pan Petr Bloudek společně s učiteli a dětmi
ze ZUŠ v Pacově pro nás připravili novoroční koncert, složený ze známých i méně
známých melodií.
Blanka Veletová
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Kolem dokola Košeticka 2019
Poslední sobotu v měsíci srpnu se tradičně setkáváme při sportovně – kulturní akci,
kterou pořádá Mikroregion Košeticko ve
spolupráci se Spolkem přátel Mikroregionu Košeticko. Rovněž letošní akce Kolem
dokola Košeticka se vydařila. Opět jsme
měli krásné počasí, sluníčko svítilo a lákalo lidi ven. Každoročně se nám počty

účastníků navyšují. Letos jsme překonali všechny dosavadní rekordy. Celkem na
trať vyrazlo 694 cyklistů a chodců. Na trase
mohli navštívit občerstvovny v Košeticích,
Onšově, Martinicích, Chyšné, Chýstovicích, Křešíně a Buřenicích. Nově byla trasa
obohacena o návštěvu Hydrometeorologické stanice v Křešíně. Letos jsme měli

mimo jiné ještě jedno želízko v ohni. Na
letošní ročník přislíbil svoji účast známý
Dominátor – Dominik Hašek, hokejový
brankář. Dorazil sice později, ale přece
a vylosoval hlavní cenu – podepsaný dres.
Blanka Veletová

9

Statistické údaje KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2019
Jasno, teplota 31°, mírný vítr.

Přehled účastníků podle věkových kategorií
Věková kategorie

0 – 15 let

16 – 69 let

70+

Počet účastníků

174

509

11

Věkový průměr všech účastníků: 25,7 roku.

Přehled účastníků startujících z jednotlivých občerstvoven
START
Z OBČERSTVOVNY

KATEGORIE 0 – 15
LET

KATEGORIE 16 +

CELKEM

KŘEŠÍN

2

19

21

BUŘENICE

15

42

57

KOŠETICE

99

245

344

ONŠOV

23

73

96

MARTINICE

8

27

35

CHYŠNÁ

5

27

32

CHÝSTOVICE

22

87

109

CELKEM

174

520

694

Přehled účastníků na jednotlivých trasách
Trasa
Počet účastníků

7,9 nebo 9,1 km
139

18,8 km

31,7 km

38,5 km

143

304

108

Akce se zúčastnilo celkem 694 účastníků.
Děkujeme všem za účast a budeme se na Vás těšit na 5. ročníku této akce, který
se bude konat 29. 8. 2020.
Fotografie Pavla Matějíčka a video Michala Březiny je ke zhlédnutí na
webových stánkách Mikroregionu Košeticko www.mikroregionkoseticko.wbs.cz
nebo Obecního úřadu Košetice www.kosetice.cz.
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Výlet Okrsku 11 – Košetice
Náš okrsek uspořádal dne 12. 10. 2019 tradiční výlet pro „zasloužilé“ hasiče, tentokrát pod tématickým názvem Cesta za poučením, kreativitou, tradicí, řemeslem a zábavou. Akce se zúčastnilo
celkem 44 členů jednotlivých sborů celého okrsku.
Hlavní cíle byly ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme nejprve absolvovali komentovanou prohlídku poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Tento patří mezi nejvýznamnější stavby
barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Jeho
vrcholný výtvor byl v roce 1994 zařazen do seznamu kulturních
a přírodních památek UNESCO. Druhou zastávkou bylo Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění za nejkreativnější
muzeum ve střední Evropě. V roce 2018 bylo zařazeno na 2. místo
v kategorii Muzea České republiky a honosí se také titulem Stavba
Vysočiny 2016. Musíme konstatovat, že po zhlédnutí zcela odlišné
expozice, se těmito oceněními honosí plným právem.
Vzhledem k tomu, že jsme se pohybovali v centrální části Českomoravské vrchoviny, nemohli jsme jako hasiči minout hasičské
muzeum v Přibyslavi. Muzeum je od roku 2006 nositelem mezinárodního certifikátu „Hasičské muzeum” CTIF a je mezinárodní hasičskou organizací zastřešující hasičské svazy zemí celého
světa. Zde jsme absolvovali zajímavou komentovanou prohlídku
s interaktivními prvky, kdy zejména velcí pamětníci měli možnost
zavzpomínat a opětovně si „osahat“ vybavení a techniku, se kterou
mnozí z nich zakládali sbory v jednotlivých obcích. Při výjezdu
z Přibyslavi jsme se krátce zastavili u Žižkovy mohyly v blízkosti
Žižkova Pole, na místě, kde den před naším výletem v roce 1424,
zemřel Jan Žižka z Trocnova.
V minulých ročnících se osvědčilo zakončit výlet prohlídkou
nějakého pivovaru spojenou s posezením a znovu načerpáním
vynaložených sil. Na tyto poznatky jsme navázali komentovanou
prohlídkou Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod založeného

v roce 1834 spojenou s ochutnávkou piva v ležáckých sklepích.
Vlastní zakončení akce proběhlo v Pivovarském hostinci zařízeném ve stylu měšťanské pivnice 19. století, kde jsme v příjemném
prostředí celou akci zhodnotili.
Rád bych touto cestou jménem našeho okrsku poděkoval zejména „zasloužilému osobnímu“ řidiči Josefu Petrů z Těškovic. V jeho
rukách jsme byli od roku 2012, kdy jsme výlety začali pořádat.
Josef Petrů nás každoročně dovezl v pořádku a včas i do těch
nejvzdálenějších koutů České republiky. Velké poděkování patří
Obci Onšov za tradiční zapůjčení autobusu, bez kterého bychom
tento, ale i ostatní výlety, jen těžko realizovali. V neposlední řadě
děkuji všem partnerům, kterými jsou obce Košetice, Onšov, Buřenice, Martinice, Chyšná a Chýstovice, dále Agropodnik Košetice
a.s., Autocentrum BUPI s.r.o., DUFFEK s.r.o., KOS servis s.r.o.,
Uhelné sklady Jelínek s.r.o., Zámečnictví Vladimír Šimůnek a Elektroinstalace Tomáš Šustr. Díky jejich partnerství jsme schopni nejen
akce obdobného typu pro členy sborů našeho okrsku a to jak
děti, tak právě „zasloužilé“ hasiče, v takovémto rozsahu, pořádat.
DĚKUJEME!
Po malých krůčcích, ale o to více jistě se blíží čas adventu. Přidávám
se k přání ostatních a přeji všem jen to nejlepší a hlavně hodně
zdraví. Jestli to půjde, tak v závěru roku alespoň malou chvilku
klidu a pohody. Přeji, aby byli všichni při závěrečném bilancování uplynulého roku spokojeni, zejména sami se sebou a s tím, co
se jim v tomto roce povedlo. Případně, aby měli možnost a hlavně dostatek chuti a elánu to v následujícím roce dotáhnout. Jsem
přesvědčen, že tento poblázněný svět má s trochou tolerance,
optimismu a energie od každého z nás, stále ještě naději.
Zdeněk Sovka
velitel okrsku
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Jezinky jsou
v jednom kole
Když začne padat listí ze stromů a vše je tak krásně barevné, málokdo si vzpomene na pečení perníčků, nakupování vánočních
svíček a přípravu adventních věnců. My, Jezinky, však toho máme
plnou hlavu, snažíme se vymýšlet, co pěkného bychom mohly
vyrobit na tradiční vánoční jarmark. Slovo „tradiční“ je myslím na
místě, letos již bude jarmark po desáté. Moc dobře si vzpomínám
na začátky, kdy jsme se bály, aby na jarmark přišli lidé, aby se jim
naše výrobky líbily a něco si u nás koupili. Stále k tomu přistupujeme s pokorou. Kdybyste viděli a slyšeli, jak holky, co vaří svařák,
nám všem připravujícím dávají ochutnat a zjišťují, jestli ho mají
přisladit nebo víc přikořenit, aby v podvečer všem chutnal. A co
teprve výrobky, to je kapitola sama o sobě. Snažíme se vyrábět
klasické adventní věnce a svícny, ale také chceme něco trochu
jiného, moderního, abychom uspokojily všechny své zákazníky.
Jen podotýkám, žádná z nás není profesionální aranžérka nebo
zahradnice, jsme jen spolek holek, které se snaží podpořit kulturní
dění v Košeticích. Tak prosím omluvte naše perníčky, že nemají
všechny linky rovné a že sem tam vyčuhuje z věnce větvička víc
než by měla. Vše, co vyrábíme, dělají jen necelé dvě desítky žen,
kterým pomáhá spousta dalších lidí, zejména mužů. Ať už je to
shánění chvojí na věnce, pomoc při stavění stánků, převoz všech
možných věcí a spousta dalších činností potřebných pro zdárný
průběh jarmarku. Všem těm patří naše poděkování.
Nicméně bychom byly moc rády, kdyby se řady našich členek
rozšiřovaly. Kromě kreativních nápadů na jarmak se zaměřujeme hlavně na akce pro děti. S těmito aktivitami je rovněž spousta
práce, a tak by se nám hodily další šikovné ruce.

Mikroregionáda 2019
Nedá nám to, abychom se neohlédli za letošní Mikroregionádou. Konala se 20. července 2019 v Košeticích. Akci spolupořádal
Mikroregion Košeticko s obcí Košetice. Pro
všechny občany mikroregionu (spojující obce
Košetice, Onšov, Křešín, Chyšnou, Martinice a Chýstovice) byly na fotbalovém hřišti
připraveny soutěže. V druhé polovině akce
pak soutěžily jednotlivé obce proti sobě. Obec Košetice získala
poctivé druhé místo.
Letošní zajímavostí byla možnost vyzkoušet si mobilní lezeckou
stěnu, na které za pomoci instruktorů šlo vylézt až do výšky 7
metrů. Někteří místní borci ji zdolali několikrát.
V horkém počasí jistě přivítaly děti ochlazení v pěnové koupeli,
kterou pro ně připravil Sbor dobrovolných hasičů Košetice.
Součástí byl již tradičně přespolní běh dětí, který pro ně zajistil
Okrsek 11 Košetice. Děti po trase plnily úkoly a vítězové dostali
hodnotné ceny. Děkujeme veliteli okrsku panu Zdeňku Sovkovi
a ostatním hasičům, kteří organizačně i materiálně zajistili přespolní běh. Okrsek 11 Košetice sdružuje Sbory dobrovolných hasičů
obcí Babice, Buřenice, Radějov, Košetice, Onšov, Martinice, Chyšná a Chýstovice
Ozvláštnění pro všechny, zejména děti, připravila ZO ČSCH Košetice, která v areálu fotbalového hřiště vystavovala některá chovaná zvířata. Poděkování patří zejména předsedovi panu Josefu
Kratochvílovi a jednateli panu Tomáši Čermákovi.
Celý program moderoval pan Bohumil Radil.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci této podařené akce podíleli, zejména Sokolu Košetice a jejich předsedovi panu Vladimíru
Šimůnkovi.
Blanka Veletová

Takže pojďte mezi nás!

Víte, pak stojíte v sobotu před první adventní nedělí u kostela celé
promrzlé a přendáváte svařák z jedné ruky do druhé. Ale když se
rozhlédnete kolem sebe a vidíte, jak jsou lidé kolem vás šťastní,
baví se a smějí, nebo jen tiše poslouchají koledy a nasávají vánoční atmosféru, stojí to za to.
Na viděnou 30. 11. 2019 na jarmarku!

Za všechny Jezinky Lucie Radilová
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Vítání občánků
Obecní úřad Košetice přivítal 3. listopadu v mateřské školce nové občánky obce. Stali se jimi Václav Hubka, Jan Seniow, Mikuláš
Záběhlík, Hana Hájková a Barbora Loskotová. Dětem, jejich rodičům a prarodičům zpříjemnily chvilky vítání děti z mateřské školky pod
vedením paní učitelky paní Šinfeldové, které si pro ně připravily pásmo písniček a básniček. Starostka a místostarosta obce společně
přivítali malé občánky a popřála jim a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí. Rodiče dětí obdrželi od obce Košetice finanční dar v hodnotě 2000,– Kč a další drobné dárky pro děti.
Blanka Veletová

Poděkování NADACI ČEZ
Nadační příspěvek na projekt
„Nákup traktoru a mulčovače“

V roce 2019 nám správní rada Nadace ČEZ schválila
poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Nákup
traktoru a mulčovače“ v grantovém řízení Podpora
regionů v částce 450.000,– Kč. V rámci tohoto projektu byl pořízen traktor Yanmar a mulčovač v celkové hodnotě 822 800,– Kč, který bude sloužit obci
k údržbě travnatých veřejných ploch, hřišť. Díky jeho
pořízení dojde ke zrychlení
a zkvalitnění údržby obhospodařovaných ploch.

Za tento příspěvek
NADACI ČEZ
děkujeme.
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Třídění odpadů – rok 2020
Rok 2020 nám přinese revoluci v třídění
odpadů. Protože se již několik let připravuje zákaz ukládání odpadů na skládkách a postupně, ale razantně se navyšují
poplatky za uložení odpadů na skládkách,
zabývalo se zastupitelstvo obce řešením tohoto problému. Proto se rozhodlo
v roce 2019 vstoupit do Dobrovolného
svazku obcí SOMPO, který požádal mimo
jiné o dotaci na nákup nádob na tříděný
odpad. Každý dům v jednotlivých členských obcích obdrží v létě 2020 čtyři nové
popelnice na tříděný odpad – a to na sklo,
papír, plast a bioodpad. Zároveň budou
občané informováni o termínech svážení
jednotlivých druhů odpadů. Svoz zajistí
firma SOMPO, a. s. Víme, že to bude obtížné a že to bude narážet na mnoho problémů, ale představa, že bychom měli platit až
3000,– Kč/obyvatele za odvoz odpadu je
děsivá a my musíme učinit všechny možné
kroky k udržení ceny za odvoz v přijatelných mezích. Věříme, že naše snahy oceníte a budete spolupracovat. Zároveň budou
zachovány velké kontejnery na tříděný
odpad tak, jak jste doposud zvyklí. Cílem
celého projektu je vytřídit co nejvíce složek
odpadu pro jeho další využití. Ukládat na
skládkách by se tak měl pouze nespalitelný
zbytek – tj. popel.
Kontejnery na biologický odpad budou
v současné době uloženy na nádvoří staré
mateřské školy. Na jaře se opět využijí na svoz větví a v létě pak budou určeny na svoz trávy. Upozorňujeme občany,
že nesvážíme hromádky trávy a ostatního
bioodpadu, které odkládáte před nemovitostmi. Bioodpad začne nevábně zapáchat a obtěžuje celé okolí. Trávu a ostatní
bioodpad musíte odvážet do kontejnerů
k tomu určených a od léta příštího roku
budete mít u svých nemovitostí i popelnice

o objemu 240 l právě na bioodpad. Odkládejte svůj odpad tam, kam patří. K tomu,
aby to tak bylo, budeme instalovat na frekventovaných místech fotopasti a hříšníci,
kteří nebudou fungovat správně, budou
trestáni. Nechceme vyhrožovat, chceme
jen, aby se všichni chovali co nejlépe.
Elektrošrot – již mnoho let odebíráme
bezplatně elektrošrot u „fary“. Připomínáme, že bezplatné odebírání není totéž jako
necháme tam vše a oni to zlikvidují. Elektrošrot je vysloužilá věc, která se dá rozebrat a její součástky se dají využít na další
zpracování. Starou lednici, pračku, televizi, sporák atd. můžete odložit po předchozí domluvě (na OÚ či s technickými

pracovníky panem Zajíčkem či panem
Vávrou) u fary. Menší elektrošrot – telefony, klávesnice, žehličky apod. můžete
odevzdat přímo na OÚ Košetice. Vybité
tužkové baterie pak odevzdejte rovněž na
OÚ Košetice.
Kontejner u hřbitova – zdá se nám hloupé opakovat neustále to, co je zjevné.
Kontejner u hřbitova je určen na hřbitovní
odpad, tj. svíčky, věnce apod. Rozhodně
to není prostor na větve, trávu, pneumatiky, komunální odpad a jiný odpad. Rovněž
tento kontejner bude monitorován.
Blanka Veletová

Činnost ZO ČSCH Košetice
Dovoluji si zhodnotit činnost ZO ČSCH
Košetice za uplynulý rok. Registrace,
každodenní krmení, veterinární a před
výstavní péče a poté i chov samotný, to vše
jsou činnosti, které každý chovatel vykonává, aby mohl být úspěšný na výstavách
Českého svazu chovatelů. V uplynulém
roce skloubili naši chovatelé svou snahu,
píli a veškerou péči o svá zvířata na výbornou, za což sklidili spoustu výstavních
úspěchů na místních, krajských a speciálních výstavách.
Mezi chovateli králíků nejvíce vynikal
chovatel Petr Šáda. Jeho kolekce plemene Vídeňský černý zvítězila na chovatelské
výstavě v Humpolci. Na výstavách v Pacově
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a v Pelhřimově obdržel čestné ceny.
Chovatel Jan Lukšíček obdržel za kolekci
chovatelsky náročného plemene králíků
Kuních velkých hnědých čestnou cenu na
místní výstavě v Pacově.
Na speciálních klubových výstavách plymutek v Žirči
a v Novém Městě nad Metují získal čestné ceny Ladislav Čermák a Dalibor Šohaj,
a to za plymutky žluté, koroptví a zdrobnělé černé.
Další činnost, kterou se zabýváme, je
výchova mladých chovatelů prostřednictvím chovatelského kroužku. Děti ze
Základní školy v Košeticích chovatelský kroužek navštěvují jednou týdně.
Mezi nejlepší žáky patří Miroslav Jelínek,

Kristýna Žáková a Marek Hájek.
Díky výstavní činnosti a chovatelskému
kroužku počet chovatelů ZO ČSCH Košetice vzrostl na úctyhodných 35 členů.
Takto vysokým stavem členské základny
se nemůže pochlubit žádná základní organizace nacházející se v okrese Pelhřimov.
Tomáš Čermák
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Plánované investiční práce
na příští rok
Některé z nich jsme plánovali již na letošní
rok, ovšem z určitých důvodů se zpozdily.

Pouze bodově se jedná:

• Opravu obecní kanalizace na soukromých pozemcích na východní straně
obce
• Přípravu pro 8 stavebních parcel na
výstavbu rodinných domů
• Výstavbu odborných učeben v ZŠ
• Renovaci vytápění ZŠ – tepelná čerpadla
• Dokončení výstavby sportovních kabin

A v neposlední řadě i rekonstrukce prostranství před Jednotou. Započneme hned
zjara. V březnu roku 2020 nastoupí firma
Swietelsky na rekonstrukci prostranství
před Jednotou tak, aby celá stavba byla
hotova do pouti. Žádáme o součinnost
Jednotu i občany obce, protože celá stavba bude probíhat za provozu prodejny.
Věříme, že výsledný efekt bude stát za to.
Vznikne průjezdná komunikace a parkovací stání. Bude zde místo pro chodce
i odpočinkové centrum. Z daného prostoru by se mělo stát příjemné místo pro
všechny.
Blanka Veletová

Zimní údržba
komunikací
V letošním roce budou udržovat obecní
komunikace a to jak silnice tak i chodníky obecní zaměstnanci. Bohužel se
nám v minulých letech stávalo, že lidé
nechávali svá auta na chodnících i silnicích, nechávali otevřená vrata či jejich
soukromá zeleň zasahovala do chodníků. Žádáme Vás proto, abyste nám
umožnili odklízení sněhu tím, že všechny zábrany včas odstraníte a svá auta
budete parkovat výhradně na svých
pozemcích. Děkujeme.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Košetice
Z 8. jednání zastupitelstva ze dne 6. 6. 2019
ZO schvaluje:

»» Kompletní výměnu hlavního kanalizačního řadu vedoucího přes soukromé
pozemky pana K. J a paní M.B a pana
P. B.dále bude opravena trasa vypouštění odlehčovacích vod. Předpokládaná
cena 4 mil Kč. Termín opravy – jaro 2020.
»» ZO schválilo podání žádosti na výměnu zdroje tepla v ZŠ a MŠ. Vytápět
školu bychom měli tepelnými čerpadly.
Předpokládaná cena 12 mil. Kč, z toho
obecní část je 5,5 mil. Kč. Termín výměny – jaro 2020
»» Zadání rekonstrukce chodníků u lihovaru a u parčíku u zámku firmě Čeněk
Olešná, předpokládaná částka 550 tis.
Kč. Termín výstavby – po pouti.
»» Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci prostranství před Jednotou.
Předpokládaná částka 4–5 mil. Kč.
Termín výstavby – do konce roku 2020.
»» Vyhlášení ankety o jméno nového rybníka pod školou.
»» Pořízení nového menšího traktoru
a mulčovacího zařízení. Předpokládaná cena cca 700 tis. Kč. (příspěvek od
Nadace ČEZ 450 tis. Kč)
»» Účetní závěrku obce Košetice za rok
2018
»» Zahájení prací na výměně pozemků
u střelnice
»» Příspěvek na obědy pro zaměstnance a bývalé zaměstnance obce ve výši
20,– Kč/ oběd.

»» Věcné břemeno s firmou E.ON – připojení garsonky u restaurace na elektrickou
energii.
»» Nákup parcely p. č. 226/37 v k.ú.
Košetice
»» Zvýšení pronájmu v obecních bytech –
31,– Kč/m2 v bytě II. kategorie a 33,– Kč/
m2 v bytě I. kategorie.

Cena pronájmu v garsonce je 50,– Kč/m2.
Jedná se o měsíční platby.

ZO zamítá:

»» Použití hasičského automobilu – Fiat
Ducato – na soukromé účely
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Z 9. jednání zastupitelstva ze dne 4. 7. 2019
ZO schvaluje:

»» Podpis smlouvy o dotaci na nákup traktůrku a mulčovacího
zařízení.
»» Změnu pojišťovny pro pojištění Tatry – nově bude Tatra pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny.

»» Jméno nového rybníka, který bude obec Košetice stavět –
Hádecký rybník. ZO vybíralo z těchto jmen, které navrhli občané
obce: V Lukách, Na Slunci, U Skládky, Pod Silnicí, Pod Školou,
Na Pacovské silnici, Peklo, Čertovina, Ďábelský rybník, U Čerta,
Brčálník, Poškoláček, Vodička, Pekelník, Košeťák, Hádecký
rybník, Pekelský rybník, rybník Záškolák, Louže, Blanka, Čertův
rybník.
»» Výsledek výběrového řízení na opravu prostranství před Jednotou. Výběrové řízení vyhrála firma Swietelsky, s. r. o.
»» Průběh Mikroregionády 2019.

»» Nájemní smlouva pro pana P. S. v bývalé MŠ – cena
20,– Kč /měsíc a m2 pronajatých prostor.

»» Prodloužení termínu vrácení půjčky Via rustice, která by měla
půjčku ve výši 50 tis. Kč vrátit obci Košetice do konce roku 2019.

»» Zhotovení sociálního zázemí ve sklepních prostorách bývalé MŠ
pro potřeby ČSŽ Jezinek.
»» Vyhlášení ankety na název ulice od č. p. č. p. 109 až po č. p. 263.
»» Příspěvek Okrsku č. 11 na činnosti ve výši 8000,– Kč na rok 2019.

ZO zamítá:

»» Prodej stavební parcely v lokalitě Za Hřištěm manželům D.
s odůvodněním, že v současné době nejsou parcely stavebně připraveny. Obec Košetice bude v příštím roce připravovat
parcely v lokalitě Nad Kachlířkou. Manželé si mohou požádat
o prodej parcel v této lokalitě.

ZO bere na vědomi:

»» Informaci o získání dotace na Prevenci kriminality a projektovou dokumentaci kanalizace přes soukromé pozemky pana
K. J., paní M, B. A. pana P. B.
»» Předání projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna vytápění v ZŠ Košetice“, ve které došlo k upřesnění počtu
a hloubky vrtů pro získávání tepla. Oproti předpokladu 18ti
190metrových vrtů bude zhotoveno vrtů 24 o předpokládané
hloubce 125 m.
»» Začátek stavebních prací na opravě chodníku kolem lihovaru
a parčíku firmou Čeněk Olešná.
»» Množství odebrané vody z jednotlivých zdrojů vody:
Vlastní
Pevak

Celkem

2015

2016

2017

2018

4/2019

43 400

46 000

50 000

65 200

14 000

6 200

49 600

6 510

52 510

6 650

56 650

4 900

70 100

3 700

17 700

»» Rozpočtové opatření č. 3.
»» Stav obecních lesů. Jejich vyčištění a osázení bude provedeno
v průběhu podzimu roku 2019 a jara roku 2020.

Z 10. jednání zastupitelstva ze dne 1. 8. 2019
ZO schvaluje:

»» Podpis smlouvy s firmou Swietelsky na rekonstrukci prostranství
před Jednotou.
»» Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Košetice.
»» Zamluvení budoucí stavební parcely č. 4 v lokalitě
Nad Kachlířkou panem R.
»» Prodej parcely p. č. 2399 o výměře 109 m2 paní M. H.
»» Prodej parcely p. č. 2397 o výměře 65 m2 paní M. R.
»» Prodej parcely p. č. 2396 o výměře 49 m2 panu P. V.
»» Prodej parcely p. č. 2400 o výměře 72 m2 paní M. R.
»» Prodej parcely p. č. 2392 o výměře 63 m2 panu M. J.
»» Prodej parcely p. č. 157/3 o výměře 10 m2 panu V. Č.
»» Zamluvení budoucí stavební parcely č. 8 v lokalitě
Nad Kachlířkou panem M. V.
»» Odvoz pitné vody do obecních studní v Mikroregionu Košeticko
hasičskou Tatrou za paušální částku 1500,– Kč + cena za vodu
»» Koupi parcely pč. 226/37v k. ú. Košetice včetně rozestavěné
stavby a stavebního materiálu umístěného na parcele Obcí
Košetice od pana P. Č.

Zahrádka pro radost i pro zdraví – 22. 8. 2019
Jak si doma upéct kváskový chléb – 5. 9. 2019
Semináře budou probíhat v restauraci Kozlův dvůr a jsou zdarma. Pořádá Kraj Vysočina
»» Informaci o průběhu prací na chodnících u lihovaru.
»» Informaci o zájemcích o obecní byt.
»» Rozpočtové opatření č. 4.

ZO zamítá:

--------------------

ZO bere na vědomi:

»» Informaci o kontrole ČIŽP.
»» Informaci o průběhu Mikroregionády 2019.
»» Informaci o Letní škole seniorů, která bude mít 3 semináře:
Rozhýbejme svoje tělo pomocí vývojových metod – 8. 8. 2019
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Z 11. jednání zastupitelstva ze dne 5. 9. 2019
ZO schvaluje:

»» Prodej předzahrádky p. č. 2398 v k.ú.
Košetice o výměře 139 m2 panu K. Š.
»» Zahájením řízení o možném budoucím
odprodeji části parcely p. č. 2317/81
v k.ú Košetice přibližně o rozměrech
110 m2. Žadatel nechá pozemek zaměřit na své náklady a při zaměření vynechá
plochu, na které je umístěna autobusová
čekárna.
»» prodej příjezdové komunikace p. č.
2317/46 v k.ú. Košetice o výměře 113 m2
panu V. Č.
»» Vyhlášení výběrového řízení na pronájem restaurace Kozlův dvůr
»» Prodloužení termínu výstavby rodinného domku na parcele p. č. 754/11 v k.ú.

Košetice do února 2020.
»» Zhotovení projektu pro provádění
stavby na akci Odborné učebny v ZŠ
Košetice
»» Smlouvu s Krajem Vysočina na nákup
175 t dlažebních kostek za cenu
254 100,– Kč vč. DPH
»» Vyhlášení výběrového řízení na nákup:
traktůrku s výkonem min. 19 kW se
zadním tříbodovým závěsem, zadní vývodová hřídel 540 ot. /min., s industriálními
koly, s předním hydraulickým ramenem a
»» Mulčovacího zařízení na mulčování travních porostů a vertikutaci s možností
sběru do koše. Výsyp koše bude hydraulický a výklop bude do výše min. 180 cm.
»» Na nákup traktůrku obec obdržela

nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve
výši 450 000,– Kč.
»» příspěvek panu M.B. na reprezentaci obce v hasičském sportu ve výši
6000,– Kč

ZO zamítá:

»» Výrobu kalendářů

ZO bere na vědomi:

»» Žádosti o pronájem obecního bytu paní
Š., panem K. a panem T.
»» Rozpočtové opatření č. 5
»» Návrhy na název ulice od č. p.109 do
č. p. 263 : Naplavená, Dlouhá, Příčná, Za
Vilou, Pod Kachlířkou, Okružní, Souběžná, Dlouhá, Vnitřní, Sousedská, Zahradní, Hvězdná

Z 12. jednání zastupitelstva ze dne 10. 10. 2019
ZO schvaluje:

»» Smlouvu s firmou E.ON o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN do
země.
»» Nákup komunálního sypače ST2 ze cenu
81 490,– Kč.
»» Zřízení termínovaného vkladu na 6 měsíců s úrokem 1,6%.
»» Prodloužení pronájmu bytu v č. p. 200
pro paní P. R. do 30. 9. 2024.
»» Odprodej části pozemku p. č. 2317/5
v k.ú. Košetice – předzahrádka – manželům J. a M. S. Po zaměření předloží
geometrický plánek zastupitelstvu obce.
»» Prodej předzahrádky p. č. 2366 v k.ú.

Košetice o výměře 44 m2 panu N.
»» Cenu na pronájem ubytovacího zařízení:
1–2 noci za 350,– Kč/noc, 3 a více dnů za
250 Kč/noc v období od května – září.
V období od října (z důvodu vytápění
prostor) se bude pronajímat ubytovací
zařízení za 350,– Kč, a to pouze na více
než 3 dny.
»» Výsledek výběrového řízení na nákup
traktoru a mulčovače od firmy Y‑CZ,
Neplachov 129, Dolní Bukovsko za
celkovou cenu 680.000 Kč bez DPH,
DPH 142.800 Kč, celková cena včetně
DPH 822 800,– Kč. Obec obdržela dotaci od Nadace ČEZ ve výši 450 000,– Kč.
»» Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Košetice

o 50000,– Kč na prázdninový provoz
mateřské školky
»» Navýšení rozpočtu na výstavbu fotbalových kabin o 100.000,– Kč
»» Prodej parcely p. č. 777/27 v k.ú. Košetice o výměře 78 m2 paní M. S.
»» Prodej dílu A odděleného z parcely
p. č. 2317/51 o výměře 48 m2 manželům J.

ZO zamítá:

»» nákup datových tarifů do fotopastí.

ZO bere na vědomi:

»» Žádosti o pronájem obecního bytu paní B.
»» Rozpočtové opatření č. 6

Z 13. jednání zastupitelstva ze dne 7. 11. 2019
ZO schvaluje:

»» Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Košetice za období od 1/2019-9/2019.
»» Smlouvu s firmou SOMPO o svážení
odpadů pro rok 2020.
»» Obecně závaznou vyhlášku – 2/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – cena za jednoho poplatníka je stanovena na částku 1000,– Kč.
Poplatník s trvalým pobytem má úlevu
340,– Kč a dítě do 26 let věku, soustavně
se připravující na zaměstnání, má úlevu
500,– Kč.
»» Zahájení řízení o změně územního plánu
obce Košetice č. 1.
»» Výroční zprávu ZŠ a MŠ Košetice.
»» Dopracování projektové dokumentace do fáze provádění stavby pro akci
Odborné učebny v ZŠ Košetice.
»» Prodej předzahrádky – parcely

p. č. 2317/45 v k.ú. Košetice o výměře
168 m2 panu F. P.
»» prodej vjezdu – parcely pč. 2365 v k.ú
Košetice o výměře 36 m2 paní I. F.
»» Odprodej dílu B zastavěného stavbou
a odděleného z parcely p. č. 2360/1
v k.ú. Košetice o výměře 49 m2 paní M. H.
»» Kupní smlouvu ve které pan M. S. kupuje
od obce Košetice předzahrádku – parcelu p. č. 761/35 v k.ú. Košetice o výměře
29 m2 a parcelu p. č. 762/11 v k. ú. Košetice o výměře 3 m2.
»» Provozovatelskou smlouvu s firmou
Vodak na provozování vodovodů
a kanalizaci pro rok 2020.
»» Prodloužení nájemní smlouvy v obecní
bytě paní B., Košetice č. p. 199. Nájemní
smlouva bude sepsána na 1 rok.
»» Příspěvek na činnost ČSCH Košetice ve
výši 4000,– Kč.
»» Odprodej parcely p. č. 2317/92 v k.ú.
Košetice o výměře 96 m2 manželům J. a M. S.

»» Výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro obec Košetice na roky 2020 a 2021. Vítězem je E.ON.
»» Zástup na dobu 1 roku za účetní obce,
kterou bude od 1. 1. 2020 paní D.
»» Cenu za půjčení rozkládacích stanů od
Jezinek – cena je stanovena na 200,– Kč/
menší stan a 300,– Kč/ větší stan – za
jedno půjčení.

ZO zamítá:

»» Prodej parcely p. č. 167/4 panu M. H.
a F. P. z důvodu přístupu k ostatním
nemovitostem.
»» Parcela p. č. 167/4 bude ponechána
veřejně přístupnou v obecním vlastnictví
»» Prodej parcely p. č. 2304/3 paní I. F.
Pozemek zůstane veřejně přístupným.

ZO bere na vědomi:

»» informaci o stavu konvektomatu v jídelně ZŠ
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KAMENICTVÍ

KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL
SEVERA KAREL

KŘEMEŠNICKÁ 1946, PELHŘIMOV 393 01

393 01 PELHŘIMOV

KŘEMEŠNICKÁ 1946 , PELHŘIMOV 393 01
TEL.:
565 323 360, 777 162 132
TEL.: 565 323 360, 777 162 132

• VÝROBA
A MONTÁŽE
POMNÍKŮ,
RÁMŮ AAKRYCÍCH
 VÝROBA
A MONTÁŽE
POMNÍKŮ,RÁMŮ
KRYCÍCH DESEK
DESEK
• ROVNÁNÍ,
ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ
 ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ
ZÁKLADŮPOD
POD POMNÍKY
POMNÍKY
 PRODEJ
HŘBITOVNÍCH
DOPLŇKŮ
• PRODEJ
HŘBITOVNÍCH
DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
• ZHOTOVENÍ
NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
 PEČÍCÍ KAMENY
• PEČÍCÍ
KAMENY
10%
SLEVA

NA 10%
ZAKÁZKY
UZAVŘENÉ
DO KONCE
ROKU
20192019
SLEVA
NA ZAKÁZKY
UZAVŘENÉ
DO KONCE
ROKU
ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME

ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU
PŘIJEDEME
SJEDNAT
OSOBNĚ SJEDNAT OSOBNĚ
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Dovolte mi pozdravit vás na začátku adventního času, kdy všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru
blížících se vánočních svátků a konce roku 2019. „Advent“ je příchod něčeho krásného, co má velký
význam a označuje období příprav před Vánocemi, což pro mnohé znamená začátek církevního roku.
Když myslíme na Vánoce, okamžitě přijdou na mysl nějaké známé melodie, myšlenky, obrazy, vůně
a slova, které rezonují s daným kouzelným obdobím. Nesmím zapomenout na zvoneček signalizující
příchod dárků. Dárek však nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému,
porozumění, tolerance, podaná ruka. To jsou ty největší dárky, které můžeme dát a dostat.
Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši.
Velice ráda bych využila této příležitosti a popřála vám a vašim rodinám nádherné Vánoce a krásné
sváteční období. Chci vám popřát za celý OÚ Košetice, aby se vám v příštím roce vyhýbaly neúspěchy,
nemoci, aby ve vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemná úcta, láska a aby se vám dařilo vytvářet
pevné a solidární vztahy. V tomto smysluplném období věnujte svůj čas, který je významným faktorem
života, vašim rodinám, blízkým a přátelům.
Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně
dětem rozzářené oči z dárků od Ježíška. Dívejme se na
nadcházející rok 2020 s nadějí a optimismem
a buďme k sobě dobří.
Krásné Vánoce a šťastný celý nový rok.
Starostka obce Blanka Veletová
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