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Pouťování...
Květen se svými vůněmi a barvami minul
a červen, ten u dětí nejoblíbenější měsíc, nás
právě provází. Neomylně nás vede až ke
košetické pouti. Obrazy a ozvěny starých dob,
plné procesí, zpěvů a modliteb věřících však
dnes již nečekejme. Tradice v tomto smyslu
slova dávno odezněly.
Kde je ale podstata pouti v Košeticích,
zasvěcené Janu Křtiteli? Kdo je Jan Křtitel?
Praktikující věřící by nás jistě odkázali na Nový
zákon z Bible a na evangelia. Pojďme si tedy
přiblížit životní pouť člověka, který zvěstoval
příchod mesiáše. Jan (původním jménem
Jochannan) se narodil snad 24.6. v prvním
století postarším rodičům Zachariášovi a
Alžbětě.
Janovo narození zvěstoval
nastávajícímu otci archanděl Gabriel, ale
protože Zachariáš byl již v pokročilejším věku,
andělovi nevěřil. Za svou nevíru byl potrestán
ztrátou řeči až do synovy obřízky. Podle
některých pramenů byl Jan bratrancem
Ježíšovým. Když Jan dospěl, vydal se na poušť,
a údajně se přidal k sektě Esejců. Esejci byli
Židé, kteří věřili, že přijde konec světa, a chtěli se
na něj připravit příkladným životem. Usadili se
ve velmi nehostinném kraji na pobřeží Mrtvého
moře, kde teplota dosahuje více než 50 stupňů,
kde neprší a kde cokoli vypěstovat je téměř
nadlidský úkol. Do sekty byli prý vybíráni pouze
mladí pohlední a zdraví mladí muži. Esejci velmi
dbali o tělesnou čistotu, měli zakázáno se
tělesně sebeméně dotýkat, živili se těžkou prací,
učili se víře. Někteří životopisci Ježíšovi se
domnívají, že k Janovi a k Esejcům se přidal na
nějakou dobu i on. Neviděl však v jejich
vyčkávání žádný smysl a sektu opustil. Jan jej
následoval. Zhruba ve věku třiceti let se stal

kazatelem, a hlásal příchod vykupitele-mesiáše.
Žil velmi střídmě, až asketicky, a tím, že kritizoval
panovníka Heroda Antipu, získal velkou
popularitu. Herodes totiž zavrhl svou manželku
a oženil se s vdovou po svém bratrovi. Za
Janem přicházelo mnoho lidí a on je křtil v řece
Jordánu. Tak pokřtil i Ježíše Krista, kterého
označil za „toho, který přichází po mně“, za
Mesiáše.
Herodes dal Jana zatknout a uvěznit. Jan
prý ve vězení podle svědectví strážných
levitoval, v nábožném vytržení se vznášel nad
zemí.
Král Herodes se rozhodl, snad na
naléhání své mstivé ženy, Jana potrestat.
Údajně jej nechal přivést na jednu z dvorských
slavností a nechal před ním tančit Salome,
dceru své druhé ženy a svého bratra. Na příkaz
matky si Salome přála Janovu hlavu. Král jej dal
stít, snad 29. 8., a jeho hlavu předložil Salome
na podnosu. Tak se matka pomstila Janovi skrze
svou dceru.
Jiná verze praví, že Salome se do Jana na
první pohled zamilovala a tančila jen pro něho.
Král ho proto dal stít. Podle legendy je Janova
hlava pochována v Umajjovské mešitě
v Damašku.

...pouťování
Mnozí Janovi přívrženci se domnívali, že
právě on je Mesiášem, on sám to ale popřel a
ukázal na toho, kdo přichází po něm.
Jan Křtitel ochraňuje celou řadu profesí:
tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře,
vinaře, hospodské, bednáře, kominíky, kováře,
tesaře, architekty, zedníky a kameníky, majitele
biografů, hudebníky, tanečníky a zpěváky… S
trochou nadsázky se dá říci, že se má co ohánět.

Chceme-li Jana Křtitele poznat na obrazech
nebo v kostelech, podívejme se po velbloudím
rounu v jeho blízkosti. A nejznámějším zvykem
o svátku sv. Jana Křtitele je svatojánský oheň.
Tento příběh o nezdolné vůli, přesvědčení
a víře je snad inspirující i v době, kdy poutě a
procesí nechodí českou krajinou a světské
hodnoty vítězí nad duchovními.
Krásné pouťování.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Upozorňujme občany, že druhá splátka za odvoz komunálního odpadu za rok 2011 má
být zaplacena do 30.6. tohoto roku.

Výsledky střelecké soutěže
O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE
Kategorie: děti do 10 let

Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení
Hnát
Kotrčová
Vlk

Jméno
Adam
Valerie
Martin

Celkem nástřel
bodů
138
127
113

Kategorie: děti do 16 let

Pořadí

Příjmení

Jméno

I.
II.
III.

Fojtík
Veleta
Veleta
(Lukavec)

Lukáš
Petr
Václav

Celkem nástřel
bodů
211
200
180

Kategorie: ženy

Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení

Jméno

Veletová
Pinkasová
Veletová

Zuzana
Lenka st.
Blanka

Celkem
nástřel bodů
233
201
192

Kategorie: děti do 12 let

Pořadí
I.
II.
III.

Příjmení

Jméno

Hnát
Růžek
Pelíšek

Filip
Patrik
Jaroslav

Celkem nástřel
bodů
225
219
157

Kategorie: muži

Pořadí

Příjmení

Jméno

I.
II.
III.

Veleta
Duffek
Duffek

Tomáš
Zdeněk st.
Michal

Celkem nástřel
bodů
259
247
239

Obecní úřad touto cestou děkuje všem
organizátorům střelecké soutěže,
zejména panu Janoušovi a ZŠ Košetice.

Úspěšné fotbalové jaro ve znamení postupu
Košetický fotbalový fanoušek může být zcela jistě spokojený, zejména počínání A-týmu působilo
zcela suverénním dojmem. Již dlouho se nestalo, aby náš fotbalový tým získal za jednu sezonu tři trofeje,
a proto lze tuto sezonu považovat za veleúspěšnou. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé úspěchy
podrobněji.
Zimní turnaj
Zimní fotbalový turnaj v Pelhřimově: O působení v tomto turnaji
jsem Vás již informoval v minulém čísle zpravodaje, kdy byla odehrána
tři kola soutěže. Po všech pěti utkáních měly Košetice na kontě
4 vítězství a jedinou remízu a staly se tak zcela po zásluze vítězi turnaje,
ve kterém se střetly vesměs s celky, které hrají vyšší soutěže než náš
tým.
Kromě samotného vítězství bych připomněl, že nejlepším
střelcem turnaje se stal hráč Košetic Lukáš Kubů.
Pohár
Pohár OFS: Poslední roky se zdá, že
Košetice mají tuto trofej již předem vyhranou,
vždyť za poslední čtyři roky nezná tato soutěž
jiného vítěze než Sokol Košetice. Ve finále se
Košetičtí střetli se sousedy z Hořepníku, utkání
se konalo v Černovicích. Fotbalisté připravili
překvapení pro fanoušky v podobě
autobusového výjezdu na toto utkání, a tak
skupina nejvěrnějších mohla vidět drtivé
vítězství 6:0 naživo. Celé pohárové působení
vypadá zcela jednoznačně: tři utkání a skóre
14:2.

Přebor

Chtěl bych tímto poblahopřát našemu áčku k zisku
pomyslného zlatého hattricku. Dále patří oběma týmům Košetic
poděkování za reprezentaci naší obce a přání mnoha podobných
úspěchů do dalších sezon. Dovolil bych si ještě vyjádřit přání, aby
mezi dětmi a mládeží z Košetic rostl zájem o sport tak, aby se
jméno naší obce vrátilo do soutěží mládeže.
Petr Holenda

Okresní přebor: Poslední, ale dle mého
názoru nejcennější trofejí je vítězství v této soutěži.
Škarohlídi mohou namítat, že oba výše zmíněné
poháry nejsou zcela objektivním vyjádřením
skutečné formy týmu. U dlouhodobé soutěže tyto
námitky nepřipadají v úvahu a při pohledu do tabulky
okresního přeboru lehko poznáme, že výkony
košetického áčka byly stabilizované po celou
sezonu. Fakt, že si celkové vítězství náš tým zajistil
již tři kola před koncem soutěže, je toho jasným
důkazem. S prvenstvím souvisí též postup do vyšší
soutěže, to znamená, že na našem hřišti příští
sezonu přivítáme soupeře z 1B třídy.

 Ve 13:00h začne slavnostní požehnání kapličky
sv. Anny (u hřiště). Požehnání udělí pan farář Labuda.

 V restauraci Kozlův dvůr v Košeticích se bude konat
v sobotu od 9:00h do 16:00h jihočeská mariášová liga
„Memoriál Františka Šedivého“. Zváni jsou všichni
příznivci této hry, ať jako aktivní hráči, nebo třeba i jen k
přihlížení.

 od 8:30h na střelnici střelecká soutěž O pohár starostky.
Jedná se o střelbu z malorážky na 60 ran vleže na vzdálenost
50 metrů. Soutěž bude probíhat až do 12 hodin.

V sobotu 25.6. 2011 se koná:

24. června se údajně narodil Jan Křtitel, ten, jenž křtil lidi v řece
Jordánu v prvním století našeho letopočtu a jenž předznamenal
příchod mesiáše - vykupitele. Na počest tohoto světce se
koná pouť v Košeticích. I ta letošní bude ve znamení několika
zajímavých akcí, kterých se mohou zúčastnit nejen zdejší
obyvatelé, ale také všichni, kdo Košetice navštíví.

zahájena výstava fotografií Václava Hody.
Tam bude také vyhlášena soutěž pro všechny občany,
propozice této soutěže obdrží každý potencionální soutěžící
na výstavě. Jde o poznávací soutěž, na obrázcích budou
detaily z Košetic a okolí a soutěžící musí poznat, kde a
z kterého úhlu byla fotografie pořízena.
Vyhodnocení soutěže se uskuteční v srpnu 2011.

 Ve 14 hodin bude na Obecním úřadě v Košeticích

V neděli 26.6. 2011

 Sobotní den (od 20:00h) pak zakončí pouťová
zábava, výborná příležitost jak pohovořit se sousedy,
posedět, zazpívat si, pojíst i popít za krásného předletního
večera.
K poslechu i tanci zahraje oblíbená Onšovanka.

 V 16:00h pak nastoupí „stará garda“
proti „výběru žen“. Všichni jsou zváni, aby vytvořili
početné povzbuzující publikum.

 V 14:00h bude zahájeno fotbalové odpoledne utkáním
mezi Sokolem Košetice a HC Duklou Jihlava.

Košetické pouťování

Nejsme Vám lhostejní...
Každým rokem touto dobou a na tomto místě děkujeme všem těm, kteří na nás myslí a pomáhají nám . V letošním roce to je již
10 let, co byla naše organizace zaregistrována. Dovolme si malinko se poohlédnout, pozastavit a připomenout si, co jsme díky Vám za
poslední roky dokázali. Také to, co jsme mohli a udělali ve prospěch lidí s postižením pro zpříjemnění jejich nelehké cesty životem. Vy,
kteří sledujete naši činnost od prvopočátku, si jistě vzpomenete, jak jsme začínali a že naše prvopočátky nebyly ani trochu lehké. Začínali
jsme vlastně z ničeho. Díky pánům Jiřímu a Janu Kamírovým z tehdejší STS, nyní společnosti Bluetech s.r.o., jsme mohli uskutečnit první
kroky. Jejich pomoc a důvěra v nás byla odrazovým můstkem pro naši činnost a poskytla nám sebedůvěru vykročit. Byli jsme pro naše
spoluobčany více než zvláštní službou a nadšenci, kterým se mnozí vyhýbali. Naše první kontakty s veřejností byly rozporuplné a mnohdy
plné bolesti. Byla to neznalost jak na naší straně, tak i neznalost naší problematiky a plno předsudků proti malému hloučku postižených
lidí z řad zdravé veřejnosti na straně druhé. Nelze zapomenout ani na ty, kteří s námi v této době začínali. Ať to byla paní Milada
Vybíralová, která s velikým nadšením a hrdostí dokázala dávat lásku těmto lidem, paní učitelka Maděrová, která se za nás postavila
v době, kdy proti nám byla sepsána petice, paní Petra Kopecká, jež nám předávala základy logopedie. Nelze nevzpomenout na paní Libuši
Vašinovou z Pelhřimova, na její slova: “Já vám věřím, kdo jiný než rodiče postižených by to měli dokázat, vy víte proč.” Pan Zdeňek Rendl:
“Kdo se bojí, stojí v síni, je to stejné jako v podnikání.” Bylo a je jich opravdu mnoho, kteří nad námi nelámali hůl a věřili. Děkuji touto
cestou i těm, kteří dostali odvahu a přišli se za námi podívat a vyprávěli o nás a pomalu otevírali cestičky k lidským srdcím. Nejde je ani
všechny na tomto místě vyjmenovat. Byla by vás pěkná řada a já bych nerada někoho opomněla, protože bez pomoci vás všech by dnešní
LADA nebyla.
Po roce a půl azylu v STS Pacov jsme se přestěhovali do školní družiny v Lukavci a zde jsme přebývali po dobu čtyř let a moc rádi
na toto období vzpomínáme. Přístup a pomoc Městyse Lukavec byly příkladné a veskrze tolik lidské a rádi se potkáváme a vzpomínáme
na společné chvíle. Naše potkávání a sdílení radostí a starostí o mentálně postiženou klientelu dostalo stejný myšlenkový směr a v
letošním roce se díky ESF v opravené budově našeho bývalého působiště otevřela nová, pro naše klienty potřebná následná služba s
odlehčovacím pobytem. Je to pomoc vlastně pro ty rodiny, které se dokáží v rodinném prostředí postarat o své postižené blízké. V případě
jejich onemocnění, anebo potřebují-li alespoň trochu odpočinku jim nastává problém komu říci, aby se postaral. Nyní má možnost
zastoupit rodinu tato lukavecká služba od jednoho dne až po dobu několika týdnů, aby rodiny mohly načerpat tolik potřebnou sílu pro
další péči.
Během pobytu v Lukavci jsme dokázali za pomoci sponzorů jak z řad OÚ, tak podnikatelské sféry a nadací zrekonstruovat budovu
bývalého skladu BOZP, do které jsme se před třemi roky přestěhovali. Jenže za roky realizace služby se naše klientela rozrůstala a
postavené prostory byly těsné. No a my pomalinku tuto budovu rozšiřujeme, abychom se vešli a mohli poskytovat naše služby v plné
kvalitě. V současné době naši klienti využívají velikou společenskou místnost, keramickou dílnu, snoezelen, údržbářskou dílničku,
terásku, zahradní pracovní ateliér a v letošním roce bychom rádi přistavěli další dva pracovní ateliéry. Naše sociální služba splňuje a
poskytuje služby dané zákonem o sociálních službách a z dalších činností jsou to např. facilitační techniky, jízda na rotopedu, MOTOMedu, možnost využítí trenažeru jízdy na koni, saunování, masáže vodní i přímé, masáže na inframasážním lůžku a mnohé a mnohé jiné.
V loňském roce jsme dokázali za veliké pomoci společnosti Hankel vybudovat sportoviště, které nám tady hodně scházelo, a též skleník.
Osázeli jsme na části pozemku nejen okrasné křoviny, ale i ovocné stromky a ohraničili pozemek živým plotem. Na zahradě plánujeme
ještě vybudovat pergolu s krbem a zázemí pro sportovní a kulturní činnosti. Při Dni otevřených dveří nás velice překvapilo, kolik lidí mělo
zájem se přijít na nás podívat a byli mile překvapeni, co vše se po tak krátké době našeho pobytu zde v Pacově udělalo a jak jsou i okolní
prostory upraveny a připraveny i pro naše milé návštěvy.
Jen tak v krátkosti jsme shrnuli celou dobu naší činností a ze srdce děkujeme těm, kterým nejsme lhostejní a kteří nás podporují.
Bez vás všech by nebyla ani naše a i vaše LADA. Přijďte se k nám podívat.
Sponzoři: MPSV, Krajský úřad kraje Vysočina, Paní Libuše Vašinová LIWA Pelhřimov, Kamenolomy Těchobuz, MICROCOMP Plus s.r.o.
Pacov, ZŠ Komenského 1465 Pelhřimov, Autodoprava Princ Velká Chyška, PEVAK Pelhřimov, KHS ELEKTRO Lukavec, Henkel ČR, spol. s r.o.
Praha, Inted s.r.o., pan Chatrný, AUTOCENTRUM - Josef Šíma, Valtrostav s.r.o., paní Bešťáková Bepor, Svaz českých a moravských
výrobních družstev, Elektro výrobní družstvo Pacov, ing. Jaroslav Koten, Římskokatolická farnost Čechtice, ing. František Dostálek Praha,
AGROSPOL Starý Pelhřimov, spol. s r.o., FE-MI centrum s.r.o., FREMIS Čechtice, a.s., Jo + Jo, s.r.o. Lukavec, VOD Jetřichovec, KAMÍR a Co
spol. s r. o., ČERMÁK TRANSPORT Jiřice, PhDr. Josef Kamenský, Ipsos Tambor, s.r.o. ČSOB,a.s., pan Kačer Pacov, Autocentrum Bupi, s.r.o.
Brzotice, KOS servis s.r.o. Chyšná, Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov, MUDr. Svobodová Pacov, pan Milan Flíček, Duropack Bupak Papírna
s.r.o., DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. , Radek Veselý Nová Říše, Agropodnik Košetice,a.s., Zahradnictví Němec Soběslav, pan
Hubert zahradnictví, děvčata z Hrádku, Vít Skála, Radek Jirsík Lukavec, Petr Moravec, ing. Helena Vlková , Truhlářství Kot Lesná, Lesotech
s.r.o.
Město: Pacov, Pelhřimov, Červená Řečice,
Městys: Nová Cerekev, Lukavec
Obce: Košetice, Senožaty, Lesná, Křešín, Horní Ves, Důl, Chýstovice, Putimov, Obrataň, Věžná, Jiřice, Arneštovice, Střítěž u Božejova,
Koberovice, Čáslavsko, Bratřice, Salačova Lhota, Mezná, Růžená, Vyskytná, Rynárec, Střítěž pod Křemešníkem, Želiv, Chyšná, Hojovice,
Samšín, Ústrašín, Útěchovičky, Dehtáře, Pošná, Hořepník, Litohošť, Rovná, Cetoraz
Děkujeme toto cestou všem, kteří nám pomáhají a jakýmkoliv nedopatřením jsme je opomněli uvést, anebo nechtějí být zveřejněni.

Rada Centra LADA, o.s.

SDH Košetice - i hasiči sportují
Od začátku dubna letošního roku jsme si mohli
všimnout, že každý víkend ožívá prostor vedle
fotbalového hřiště. To místní hasiči pilně cvičili a pilovali
techniku požárního útoku, od počátku se scházejí oba
soutěžní týmy mužů a také pod vedením vedoucích dvě
družstva dětí. Tuto činnost je třeba kvitovat hlavně v
případě mladých hasičů. Oproti loňskému roku doznala
změn i technika. Do ostré soutěžní stříkačky byly
nainstalovány nové díly, abychom byli vybaveni
srovnatelně s okolními obcemi. Po prvním testu nového
čerpadla se dokonce ve tvářích některých hasičů zrcadlila
obava, že již nebudou tomuto stroji stačit. Nakonec však
vše dobře dopadlo, muži mocnou sílu nového stroje
zkrotili a na časech dosahovaných při trénincích to bylo
hned znát, oproti loňsku byli o cca pět vteřin lepší.
První soutěží letošního roku byla soutěž mladých
hasičů v Obratani, které se naši mladí hasiči také
zúčastnili. Týden nato vyrazily děti také do Humpolce, kde
byla dokončena dlouhodobá, všestranná soutěž mladých
hasičů „Plamen“. Jak mladší, tak starší děti skončily
celkově na výborném osmém místě v konkurenci více jak
dvaceti týmů.
Největší zkouškou pro náš sbor bylo pořádání
okrskové hasičské soutěže. Za krásného a teplého počasí

se tato akce konala v prostoru vedle hřiště, soutěže se
zúčastnilo celkem jedenáct družstev mužů, čtyři týmy žen
a sedm dětských družstev. Naše týmy si sice žádné
vítězství nepřipsaly, ale zaujal výkon B týmu mužů, jenž
zúročil trénink a obsadil celkové čtvrté místo. Hlavně dílčí
výkon ve štafetě byl pro mnohé překvapením. Navíc se
člen košetického béčka Petr Holenda stal vítězem
vloženého závodu na 100m/př. A tým mužů skončil po
nedokončeném útoku na 10. místě.
Petr Holenda

Složení košetických hasičských družstev
pozice
strojník
savice
koš
béčko
rozdělovač
levý proud
pravý proud

A-tým
Martin Jíra
Jan Vávra
Roman Jonáš
Karel Šáda
Ondřej Hunal
Vladimír Jíra
Jiří Mudra

Okrsková soutěž Košetice 4.6.2011 výsledky muži
útok

štafeta
celkově
družstvo čas
čas
pořadí
pořadí součet pořadí
(s)
(s)
65,85 1.
2
1.
Chyšná A 23,37 1.
24,90 2.
66,95 2.
4
2.
Babice
Chýstovice 28,97
Košetice B 31,13
Košetice A

N

4.

69,36

4.

8

3.

5.

68,43

3.

8

4.

N

72,20

9.

N

10.
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B-tým
Miroslav Hrnčíř
Michal Kozubík
Tomáš Klapka
David Záběhlík
Tomáš Duffek
Václav Duffek
Petr Holenda
Petr Klapka

