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Velice si vážím soudržnosti 
obyvatel, zejména při větších 
problémech, kdy se dokážeme 
domluvit a společně se jim 
postavit, což už se nám něko-
likrát stalo, říká předsedky-
ně osadního výboru v Kosově 
Šárka Královská.

Veronika Dawidowicz �

Kolik má Kosov obyvatel?
V Kosově se počet obyvatel za 

posledních 30 let více než zdvojná-
sobil. Mezi lety 1980 až 1990 tam 
bylo k trvalému pobytu hlášeno 
kolem 70 obyvatel a v současnosti 
je to něco kolem 120 obyvatel. 

Jak velká zodpovědnost je být 
předsedkyní osadního výboru? 

Já i celý osadní výbor se snažíme 
vykonávat naši funkci zodpovědně a 
jak nejlépe umíme. Občané Kosova 
mně a osadnímu výboru dali důvě-
ru a tu bychom nechtěli zklamat.

Výkon této funkce má, jako vše, 
své klady a zápory. Těší mě, když 
vykonáme něco pro dobro obce a 
jejích obyvatel. 

Méně příjemné a občas náročné je 
řešení různých problémů, kde tahá-
me za kratší konec provazu, jako je 
teď například záměr obnovení těžby 
v lomu. V těchto případech se musí-
me obracet s prosbou o pomoc na 
„město“ (Magistrát města Jihlavy).

Rozhovor s předsedkyní osadního

� PLE Panny Marie z roku 1877  Foto: Veronika Dawidowicz

Městská část Kosov

� Kosov je malá vesnice, část krajského 
města Jihlava. Nachází se asi tři kilome-
try na východ od Jihlavy a k Jihlavě byla 
připojena 1. dubna 1980. Zajíždí sem 
autobusová linka č. 10. 

Čeho si vy sama zde vážíte nej-
více?

Osobně si velice vážím soudržnos-
ti obyvatel, zejména při větších pro-
blémech, kdy se dokážeme domlu-
vit a společně se jim postavit, což 
už se nám několikrát stalo. 

Například při prosazování územ-
ního plánu nebo teď při záměru 
obnovení těžby v lomu. 

Co se vám nejvíce v Kosově líbí? 
Co vám dělá radost? 

Těch věcí je spousta, ale jsou to 
obyčejné věci. Třeba naše hřiště, 
které jsme si sami v roce 2012 vybu-
dovali, kde se velice často scházíme, 
pořádáme pouťové nohejbalové tur-
naje, olympiády pro děti a spous-
tu dalších akcí. Letos jsme se také 
dočkali opravy návesního rybníka.

A naopak – co vás na Kosově 
nejvíc trápí? Jaké máte aktuálně 
největší problémy, které je potře-
ba řešit?  

Největší starost nám v součas-
né době dělá již zmiňovaný záměr 
znovuobnovení těžby v nedalekém 
lomu. 


