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č.2/2009 červen 2009

Košetická pouť

Pouťová neděle

V neděli 28.6. 2009 budeme po
svátku patrona našeho kostela sv. Jana
Křtitele slavit košetickou pouť, se kterou
je již tradičně spojeno konání několika
významných akcí. Nejvýznačnější z nich
bude
jistě
vernisáž
výstavy
„OHLÉDNUTÍ“ za tvorbou a životem
pana Františka Kotrče, pořádanou
k 70. narozeninám autora. Vernisáž
bude zahájena v pátek 26. června
2009
v 17
hodin
v prostorách
zasedací
síně
Obecního
úřadu
Košetice.
Výstava
potrvá
do
12. července 2009. Ve všední dny: od
1400 do 1700h, v sobotu a v neděli:
od 900 do 1600h.

V kostele sv. Jana Křtitele bude
sloužena od 915h pouťová mše svatá.
Všem, kteří košetickou pouť slaví a
zvou na ni své známé, přátele a
příbuzné,
přejeme
příjemné
zažití
svátečního pouťového oběda a chvíle
pohody
v příjemné společnosti svých
blízkých, které můžete vzít na výstavu
„OHLÉDNUTÍ“ pana Františka Kotrče do
zasedací síně OÚ Košetice.

Turnaj ve voleném mariáši
V sobotu 28.6. 2008 pořádá
Mariáš klub Košetice v restauraci „U
Duffků“
v Košeticích
Memoriál
Františka Šedivého - turnaj ve
voleném mariáši
konaný v rámci
Jihočeské ligy. Turnaj začíná v 9 hodin,
prezence účastníků již od 815 do 845
hodin. Na širokou karbanickou účast se
těší pořadatelé.

Všichni
košetičtí občané, jejich
příbuzní, známí a všichni další zájemci
jsou srdečně zváni. Věříme, že si jistě
nikdo nenechá ujít výjimečnou příležitost
tuto výstavu zhlédnout.
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Svaz dobrovolných hasičů Košetice
pořádá

Střelecká soutěž

Tradiční pouťovou taneční zábavu
pod
širým
nebem
s Onšovankou
v sobotu 27. června 2009. Místo konání:
areál Agropodniku Košetice, start: 2000h,
vstup: 80 Kč. Areál bude otevřen od
18h. Tato akce bude jistě pro všechny
účastníky veselou tečkou za náročným,
ale
pestrým
sobotním
programem.
Pořadatelé srdečně zvou na pouťovou
zábavu a těší se na vaši hojnou návštěvu.
Ať přijdou všichni, kdo se chtějí dobře
pobavit.

Tradiční střelecká soutěž ve střelbě
malorážkou o „Pohár starostky
OÚ
Košetice“se koná v sobotu 27.6.2009
na košetické střelnici. Od 800 do 830h
je prezence, dále pokračuje soutěž.
Pořadatelé AVZO ve spolupráci s OÚ
Košetice srdečně zvou k hojné návštěvě
nejen aktivní účastníky střelecké soutěže,
ale i diváky. Pro aktivní účastníky soutěže
jsou připraveny dle umístění hodnotné
ceny. Pro všechny přítomné je připraveno
rozmanité občerstvení. Navíc se nabízí
zajímavé a nevšední zážitky při střelecké
soutěži.

Program košetických pouťových slavností
Pátek 26. června 2009
Neděle 28. června 2009

1700h: vernisáž výstavy „Ohlédnutí“ pana
Františka Kotrče

915h:
pouťová mše svatá – kostel Sv. Jana Křtitele

Sobota 27. června 2009
00

900 – 1600h:
výstava – zasedací místnost OÚ Košetice

00

8 - 12 h: soutěž ve střelbě z malorážky na
košetické střelnici
900h: turnaj ve voleném mariáši
restaurace „U Duffků“ v Košeticích
900 – 1600 h:
výstava „OHLÉDNUTÍ“ pana Františka Kotrče
v zasedací místnosti OÚ Košetice
2000h: tradiční pouťová zábava pod širým nebem
s Onšovankou – areál AP Košetice
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Vítání občánků
V neděli 26. dubna 2009 byli
slavnostně přivítáni do obce tito malí
občánci Košetic:
Adam Tomíšek, Jan Žáček, Jan
Sezemský, Adéla Vlková,
Zuzana
Kottová a Kateřina Fürbachová.
Na předchozím vítání občánků,
inzerovaném ve Zpravodaji č. 4/2008,
které
se uskutečnilo
30. listopadu
2008, ale nebyla zveřejněna jména dětí,
byli rovněž slavnostně přivítáni do obce
tito malí občánci: Aaliyah Rosemarie

Grant , Jan Holenda, Veronika Kottová,
Matěj Říha a Nikola Šimůnková.
Pro všechny vítané děti připravila
Obec Košetice dárek ve formě příspěvku
na dětskou vkladní knížku ve výši 2000,Kč, dále
děti obdržely
plyšového
„Cvrčka“ od České spořitelny, a.s.
Slavnostní přivítání občánků do obce se
konalo v obřadní síni
OÚ
Košetice
a svým milým vystoupením zpestřily
slavnost děti z košetické mateřské školy
pod vedením paní učitelky Jaroslavy
Vachulkové.

Diamantová svatba
Dne 4. června 2009 si manželé
Olga a Jaroslav Záběhlíkovi obnovili před
starostkou obce ing. Blankou Veletovou
manželský slib, který si dali již před 60
lety. Do dalšího společného
života
přejeme
hlavně
pevné
zdraví,
spokojenost a radost.
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olympiády 1. místo ve vrhu koulí a
2.místo ve skoku dalekém, Martina
Šulcová ze 7. třídy přidala zlato ve skoku
dalekém a Monika Pinkasová ze 6. třídy
se umístila třetí v běhu na 600 metrů.
Hoši ze 6. a 7. třídy a dívky z 8. a 9. třídy
vybojovaly
na
podzim
3.
místa
v okresním kole turnaje ve stolním
tenise.
Naši žáci získali ještě několik dalších

Úspěchy žáků Základní školy
Košetice
Žáci základní školy se každoročně
zúčastňují
mnoha
vědomostních,
sportovních i zdravotnických soutěží.
Nejinak tomu bylo i letos a k naší velké
radosti byli žáci mimořádně úspěšní:
Výborných
výsledků
dosáhli
v konverzačních soutěžích. V okresním
kole konverzace z němčiny obsadila
Klára Skolková z 9. třídy 1. místo a Lenka
Pinkasová z 9. třídy 2. místo. Klára
Skolková postoupila nakonec až do
celostátního kola, kde obsadila 7. místo.

umístění, více na www.zskosetice.cz
zleva: D.Dvořáková, M.Mašková, J.Jarošová, L.Pinkasová,
N.Zelenková, E.Buchtová, M.Štyxová, K.Stehnová,
M.Zajíčková

Konverzace z angličtiny byla stejně
úspěšná. Míša Mašková ze 7. třídy a Klára
Skolková obsadily shodně 1. místo
v okresním kole. Klára se opět po
vítězství v krajském kole probojovala do
celostátního kola, kde skončila na
stříbrné příčce.
Výborného výsledku dosáhl Vladimír Vlk
ze 6. třídy, který vybojoval v okresním
kole matematické i zeměpisné olympiády
1.místo. V krajském kole ze zeměpisu
byl čtvrtý.

Výrazný úspěch Karolíny Čmuchové
z Košetic
Karolína je studentkou Obchodní
akademie v Pelhřimově a zároveň i
Základní umělecké školy ve Vlašimi.
První krůčky na náročné muzikantské
cestě vykročila již jako žákyně zdejší
základní školy. Hru na flétnu studuje ve
třídě paní uč. Blaženy Kučerové devátým
rokem.

Školní časopis Ámosek získal hned dvě
ocenění. 1. místo v soutěži školních
časopisů agentury Dobrý den s anketou o
třídění odpadu a 2. místo v soutěži o
nejlepší školní časopis Vysočiny.
Starší žákyně vyhrály krajské kolo
v soutěži hlídek mladých zdravotníků a
postoupily do celostátního kola, které se
koná o víkendu 26. – 28. 6., jejich
mladší
kolegyňky
obsadily
3.místo
v okresním kole.
Sportovní soutěže nám letos také
přinesly medaile. Leoš Hanousek z 9.třídy
vybojoval na okresním kole atletické

V letošním
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školním

roce

byla

vyhlášena MŠMT ČR celostátní soutěž
ZUŠ na dechové a bicí nástroje, která se
koná jednou za tři roky. Karolína s paní
učitelkou nastudovala od italského raně
romantického
skladatele
Gaetana
Donizettiho Sonatu pro flétnu a klavír,
kterou
výborně
zahrála s klavírním
doprovodem pana učitele Karla Lédla a
postoupila
do
okresního
kola
v Benešově.
Ve
své
kategorii,
která
je
podmíněna věkem soutěžícího, získala
1.místo s postupem do kola krajského.
V hudebně proslulém městě Kolíně
zabojovala a vynikajícím přednesem
oslnila odbornou porotu, která rozhodla
o jejím dalším postupu již do posledního,
ústředního kola soutěže.

Z Vysokého
Mýta,
z velmi
náročného soutěžního klání, kde svůj um
předvedlo 55 flétnistů, Karolína přivezla
cenné čestné uznání.
Tento její výrazný úspěch si
zasluhuje
velký
obdiv,
uznání
a
poděkování za vynikající reprezentaci
Základní umělecké školy ve Vlašimi,
s přáním mnoha dalších úspěchů jak
v oblasti profesní, tak i umělecké.
Karolínko, děkuji
Kučerová Blažena
učitelka hudby

Slečna Karolína Čmuchová bude
účinkovat na vernisáži výstavy pana
Františka Kotrče v pátek 26. 6. 2009
v zasedací
místnosti
OÚ
v 1700h
Košetice.

Termín 2. splátky za svoz
komunálního odpadu.
Upozorňujeme občany,
že dne
30.června 2009 končí termín pro
zaplacení
2.
splátky
za
odvoz
komunálního odpadu pro rok 2009.
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Inzerce:

PETR STRAKAY
KOŠETICE 228
394 22
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE VČETNĚ DODÁNÍ MATERIÁLU.
TELEFON: 607 810 039.
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