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Na Vánoce vedou všechny cesty domů...
Stal se ze mě vykradač. Skutečně, zdá se mi, že všechny skvělé myšlenky, které mě okouzlují a zaujmou,
už zkrátka řekl někdo dalekosáhle chytřejší, vzletnější a noblesnější /a to jsou, zdá se mi, skoro všichni/. Nu a
tak jsem se rozhodla podívat se pravdě pořádně do očí, nehrát si na chytrouše a trochu se inspirovat. Nevěřili
byste, kolik myšlenek prostých na první pohled je velmi hlubokých a dojemných, jestliže se nad nimi jen malinko
zamyslíme.
„Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“ No, není to skvělá věc? Není v celém roce čas, který by tolik
ponoukal k návratu do známých míst k nejbližším lidem? Takové očekávání, takové těšení, radost ze shledání,
tolik bohatých představ. A také mnoho bolesti, když už není kam a ke komu se vracet. Často jsem od starších lidí
slýchala, že se na Vánoce vůbec netěší. A kdysi jsem to nechápala, obklopena rodinou a příbuznými mi tento
čas připadal jako zjevení, jako nesmírná odměna . Dnes chápu své prarodiče, sousedy i známé, kteří si takto
posteskli. Protože „ Vánoce nejsou o tom, jak je trávíme, ale s kým je trávíme“, ale schází-li nám ti nejbližší, je čas
Vánoc opravdovou tvrdou zkouškou. Každého musí bolet být v této době osamělý. Zjistila jsem, že je velký rozdíl
mezi být sám a být osamělý. Koneckonců občas je každý z nás rád sám, odpočine si od ostatních lidí, shonu,
bláznivého světa a užije si trochu zaslouženého klidu. Ale osamělost je zlá a sobecká, často i nezvratná, nedává
mnoho naděje na změnu, osamělý člověk jistě strádá a o Vánocích ještě daleko více než v jiný čas. Málokdo umí
bojovat s osamělostí, protože se bojí, že když bude hledat přátele, bude na obtíž. Snad jsou Vánoce ten pravý
čas na podání přátelské ruky.
Jako dítě jsem si vždy k Vánocům něco přála, pravda,všichni věděli, co to je, protože jsem byla a zůstala
opravdovým nefalšovaným knihomolem a knihy jsou pro mne vždycky prostě nejvíc. Ale s věkem se naše přání
mění. „Že jsme dospěli, víme v době, kdy se žádná z věcí, které si přejeme, nedá koupit v obchodě.“ Nekoupíme
si lásku, rodinnou pospolitost, úctu ani laskavost, nekoupíme dobrotu, vděčnost ani velkorysost. Už si nepřejeme
hmotné statky, ale přejeme si zdraví a to nejlepší pro naše nejbližší. Nemůžeme jim to sami zajistit, a tak se o ně
pouze ustavičně bojíme, se strachem je sledujeme a prosíme, aby právě oni byli ušetřeni všeho zlého. Vánoce
musíme mít v sobě, nenajdeme je ani v supermarketu, ani u plného stolu, ani pod
stromečkem. Se stromečkem si ostatně nedělejte žádné starosti, nebojte se, že je
malý a neduživý. V dětských očích je každý vysoký až do stropu. Je zajímavé, že
muži si vánoční čas příliš nepřipouštějí. Dárky shánějí na poslední chvíli a myslím,
že letos si budou muset dát pozor, možná, že obchody zavřou dříve než v minulých
letech. Věřte, že ti, kdo si myslí, že muži a ženy jsou stejní a cítí i Vánoce stejně,
ještě neviděli muže balit vánoční dárek. Čas Vánoc se opět blíží a nám všem se
začne stýskat po domově, dokonce i tehdy, když jsme doma. Vybaví se nám přece
domov našeho dětství plný těch, se kterými se už nesetkáme. Nechci ale končit
smutně, chci, abyste prožili adventní a vánoční čas šťastně, radostně a spokojeně,
anebo alespoň smířeni a obklopeni blízkými, kteří Vás podpoří. „Slavte Vánoce ve
svém srdci a snažte se je tam udržet celý rok“ . Přeji Vám šťastné a požehnané
Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce a pamatujte, že Vánoce
nejsou období, je to pocit, je to víra, je to stav mysli.
Mír na zemi nastane, až budeme žít Vánoce po celý rok. Všechno nejlepší.
J. Pilná

Mikroregion Košeticko nezahálí...
Letošního, již 4. ročníku mikroregionády se zhostila obec Martinice u Onšova. Malá vesnička se
čtyřiceti obyvateli se předposlední červnovou sobotu stala dějištěm soutěžního klání v tradičních
i netradičních disciplínách, které byly koncipovány především ve vesnickém stylu. Branný závod dětí,
soutěže jednotlivců i družstev, a především pěkné počasí a skvělá atmosféra přispěly k úspěšnosti celé
akce. Vítězem byl každý, kdo přišel. Děti, maminky, tatínkové, babičky, zkrátka občané všech věkových
skupin z okolních obcí se přišli pobavit. Pěknou hudební kulisu celého odpoledne navodila skupina
„Dobrá pára“. Doprovodný program jako aquazorbing a ukázka výcviku psů byly zpestřením celého
odpoledne. Závěr večera patřil taneční zábavě v podání hudební skupiny K. Otel Rock. Příští rok se
těšíme na 5. ročník, kterého se ujme obec Chýstovice.
A. Buchtová

Kolem dokola Košeticka...
Poslední srpnová sobota byla na Košeticku ve znamení
cyklo – turistiky. Spolek přátel mikroregionu Košeticko ve spolupráci se
Svazkem obcí mikroregion Košeticko uspořádaly první zkušební ročník
cyklo – turistické akce: „Kolem dokola Košeticka, aneb putování s
poutníkem.“ Sluneční paprsky byly ve znamení parného léta a rtuť
teploměru vystoupala až na 30 stupňů. Ani to však neodradilo zájemce
o tuto akci. Během celého dne byla k vidění řada turistů, cyklistů, dokonce
vyrazily i maminky se svými nejmenšími ratolestmi v kočárcích. Celého
sportovního dne se zúčastnilo více než 300 občanů místních i přespolních,
z toho 80 dětí do 15 let. Nejstarší účastnici bylo úctyhodných 81 let. Každý si mohl vybrat vyznačenou
trasu dle svých sil a možností: 7 km, 10 km a 33 km. Nešlo o rychlost a prvenství, ale o to, překonat sám
sebe, strávit příjemné odpoledne se svými přáteli a známými. Po cestě byly připraveny občerstvovny
v Křešíně, Chyšné, Martinicích, Onšově a Košeticích.
V odpoledních hodinách se všichni sešli na hřišti v Košeticích, kde byly vylosovaným účastníkům
předány věcné ceny. Místní spolek žen „Jezinky“ navodil příjemnou atmosféru svým tanečním
vystoupením, které se setkalo s velkým ohlasem. Závěrečnou tečkou byla taneční zábava. Pocit
příjemně prožitého dne, zdolané kilometry a skvělá atmosféra byly pro všechny skvělou odměnou. Tento
první ročník byl zkušební a vzhledem k tomu, že se setkal s kladným ohlasem, můžeme se příští rok
těšit na další.
A.Buchtová
a
S. Zajíčková

Co nového ve škole?
Podzim se nese ve znamení cest. V říjnu vycestovala řada našich žáků
na poznávací zájezd do Anglie, kde bydleli v místních rodinách. Jsem rád, že
mohli poznat jinou kulturu, zkusit si své jazykové znalosti a v neposlední řadě
navázat i přátelství. Je to již poněkolikáté, co vyjíždíme spolu se ZŠ Lukavec na
podobný zájezd. V prosinci se chystáme na jednodenní cestu do předvánoční
Vídně.
Téma spolupráce s okolními školami je velmi aktuální, a tak jen
připomeňme, že se ZŠ Hořepník jezdíme společně na plavecké kurzy na
šumavské Srní, se ZŠ Senožaty zase na lyžařské zájezdy do Krkonoš a rádi se
zúčastníme akcí v okolních školách a zrovna tak rádi zveme tyto školy k nám.
Musíme se pochlubit úspěchem našich mladých stolních tenistek, které
dokázaly vyhrát krajské kolo družstev a uspěly tak v neskutečné konkurenci velkých měst! Soutěže se
teprve rozbíhají a myslím si, že se opět neztratíme.
Velmi rád se s vámi podělím o jednu velkou radost. Podařilo se nám získat prostředky na rozšíření
mateřské školy, a tak příští rok vyroste školka o celé patro. Získá svoji novou jídelnu, přibude třída a
konečně také ložnice. Věřím, že vše proběhne bez problémů a výuka nejmenších dětí získá zase novou
dimenzi.
Všem dětem, kolegům a ostatním obyvatelům Košetic a okolí přeji klidné svátky
a šťastný rok 2017.
Jaroslav Skolek

Český svaz chovatelů ...
Na konci každého roku naše organizace jako zájmové sdružení hodnotí celoroční činnost za rok
2016. Členové naší organizace opět reprezentovali naši obec na mnoha výstavách a to na místních,
okresních, regionálních a republikových. Na těchto výstavách získali mnoho čestných cen,
republikových šampionů a mistrů ČR, a to v odbornosti králíků, drůbeže i holubů. Členové naší základní
organizace pomohli okresní organizaci Pelhřimov získat 2. místo v regionu „ Vysočina“ a 4. místo
v České republice za rok 2016! Tyto výsledky jsou úspěchem většiny našich členů. Dále Vás seznámím s
naší členskou základnou a s tím, jaká zvířata chováme. 12 členů chová králíky – převážně středních
plemen, 8 členů chová drůbež – velká + zdrobnělá plemena, 4 členové chovají holuby.
Základní organizace má 23 členů. Celkem za rok 2016 jsme registrovali více jak 220 ks králíků,
200 ks drůbeže, 120 ks holubů a 50 ks exotů. Naši chovatelé dále chovají terarijní zvířata – hady, dále
ovce a kozy. Několik členů chová jatečné králíky, kachny, husy, křepelky, kříženky drůbeže pro jatečné
účely a vejce.
Deset našich členů je zapojeno ve speciálních klubech, které šlechtí a zvyšují kvalitu zvířat
v rámci ČR, a to v chovech drůbeže, králíků a holubů. Tato registrovaná a kroužkovaná zvířata úspěšně
zvyšují kvalitu chovu v celé ČR, Polsku, Slovensku, Pobaltí, Německu i Ukrajině.
Dále se pochlubíme veterinární péčí a krmivovou základnou. Této problematice naši členové věnují
mnoho času a výsledky jsou pak velmi dobré (dobrá porodnost, líhnivost a malé úhyny zvířat, dobré
krmení i spolupráce s vet. lékaři). Z naší základní organizace naši členové pracují ve vyšších složkách
svazu (OO ČSCH Pelhřimov, KRK OO, KOR Vysočina, specializované kluby).
Od roku 2015 máme sídlo na OÚ Košetice. Z tohoto důvodu děkujeme OÚ Košetice za podporu,
kterou dostáváme na naši činnost a reprezentaci obce Košetice. Doufám, že v roce 2017 se podaří
navázat spolupráci s místní organizací Českého svazu včelařů Košetice. Činnost obou organizací se
v některých směrech váže k přírodě a zdravému životnímu prostředí. Na konec našeho
bilancování za rok 2016 děkuji našemu jednateli Mgr. Jaroslavu Skolkovi za umožnění
našich výročních schůzí v ZŠ Košetice a jeho snahu o získání mladých chovatelů z řad
žáků.
V únoru 2017 proběhne výroční schůze naší ZO ČSCH, na kterou občany včas
upozorníme a pozveme všechny zájemce mezi nás. Buďte vítáni.
Chovatelé ZO ČSCH Košetice přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků,
štěstí, zdraví a úspěchy v novém roce 2017.
Chovatelské motto: „Pro zdraví, krásu a užitek.”
Za ZO ČSCH Košetice: předseda Josef Kratochvíl

Činnost SDH Košetice
červen 2016 - listopad 2016
Dne 18. 6. jsme pomohli okrsku č. 11 – Košetice uspořádat pro děti a
mládež přespolní běh v rámci mikroregionády v Martinicích. Naši mladí
hasiči ve čtyřčlenných družstvech vzorně reprezentovali košetický
hasičský sbor. Členové jednotky SDH Košetice předvedli statickou
ukázku CAS 32 T815 s odborným výkladem.
25. 6. od 10 hod. jsme v rámci Košetického pouťování uspořádali DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE KOŠETICE. K vidění
byly hasičské modely, výstroj, výzbroj a technika. Pro návštěvníky jsme
měli přichystáno občerstvení. A kdo byl ve zbrojnici po 16. hodině, viděl i
vyhlášení poplachu a výjezd jednotky SDH na technickou
podporu – spadlý strom směrem na Buřenice a před 21. hodinou
další výjezd na spadlý strom na el. vedení v Krasolesí.
9. 7. provedl sbor a jednotka SDH sběr železného šrotu v obci
Košetice.
20. 8. jsme měli 2 akce, a to dopoledne „zátah“ na svatbě našich
členů Jana Vávry a Pavly Kmochové a odpoledne jsme jeli s
mladými hasiči do Lukavce na akci „Ukončení léta“, kam nás
pozval SDH Lukavec. Zde bylo pro mladé hasiče připraveno 12
stanovišť, například jízda na raftu po rybníku Loutovec, střelba ze
vzduchovky, stříkání na cíl ze džberové stříkačky, střelba lukem,
jízda terénním vozem, použití hasicích přístrojů či slalom s
míčem, nebo poznávání stromů podle listů..
9. 9. byly náš sbor a jednotka vybrány odbornou porotou do finále
TOP 5 regionu Jih Moravy v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016.
8. 10. - okresní soutěž Mladých hasičů – podzimní kolo hry
Plamen v Častrově – soutěže se zúčastnilo jen družstvo starších.
8. 10. jsme uspořádali hasičskou zábavu s kapelami KATR a
ORCHIDEA ve společenském sále AP Košetice,a.s.
16. 11. ve 14: 30 od hasičské zbrojnice vyrazili zástupci SDH a
JSDHo Košetice ve složení: Tomáš Smetana, Vladislav Jaroš,
Miroslav Bloudek st., Karel Buchta, Miroslav Bloudek ml, Jan
Vávra, Josef Novák, společně se starostkou Obce Košetice Ing.
Blankou Veletovou na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Dobrovolní hasiči roku 2016 v Bobycentru - Laser Show Hall Brno.
Odborná porota vybrala do finále ankety jak náš sbor, tak jednotku
v kategorii Jih Moravy (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj).
Umístění v anketě: sbor 3. místo, jednotka 4. místo.
Celý galavečer natáčela Česká televize a záznam bude odvysílán
Foto s patronkou
dne 3. 12. 2016 od cca 16 hod na ČT 2.
Ankety dobrovolní hasiči roku – Ilonou Csákovou.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří podpořili náš sbor a jednotku v této 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 bych chtěl jménem svým i celého výboru SDH popřát
krásné svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2017.
A co nás čeká:
20. 11. od 17 hod. zvu všechny členy SDH na výborovou a členskou schůzi SDH Košetice v hasičské
zbrojnici.
8. 12. spolu s Obecním úřadem Košetice uspořádáme „ Setkání seniorů obce Košetice“ v hasičské
zbrojnici.
7. 1. 2017 proběhne Výroční valná hromada SDH Košetice v hasičské zbrojnici od 19 hod.

Činnost jednotky SDHo Košetice –
červen 2016 / listopad 2016
V tomto období jednotka zasahovala u 30 událostí z toho dvakrát u požáru (20.7.2016 21:03 –
požár OA na komunikaci č. 112 u Chýstovic a 1.10.2016 8:49 – požár hrabanky Buřenice m.č. Kyjov)
a 28krát byla poskytnuta technická pomoc. Převážná většina případů technické pomoci byla likvidace
nebezpečného hmyzu, dále odstranění spadlých stromů.
Dále naše jednotka prováděla doplňování vody při soutěžích v Buřenicích a Lesné.
Za SDH a JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS. – starosta SDH

fotogalerie...
Kolem dokola Košeticka

Sokol Košetice - přípravka

fotbalový podzim...
Přípravka
V letošním roce se Sokolu Košetice podařilo opět postavit družstvo mladší
přípravky. Jde o děti narozené v ročnících 2008-2016. K naší radosti je zájem dětí o
fotbal velký, a tak se nám v této kategorii podařilo přihlásit zhruba 15-20 mladých
fotbalistů a fotbalistek. Naše fotbalové naděje jsme přihlásili do okresní soutěže,
kde soupeříme s dalšími pěti týmy. Po ukončení podzimní části to nevypadá vůbec
špatně. Na našem kontě máme dvě výhry, dvě prohry a tři remízy.
Na domácích utkáních musíme poděkovat výborným fanouškům složeným
z rodičů, babiček, dědečků atd. Přijďte se také podívat – jsou to nervy!
Samozřejmě to skýtá spoustu odpovědnosti a práce, která je oproti
„dospělému fotbalu“ dosti odlišná. Za to patří velký dík trenérům, celému realizačnímu týmu a rodičům.
M. Urbánek
Žáci
Tým tvoří 12 kluků ve věku 11 – 15 let. V sezoně trénujeme 2 krát týdně – v pondělí a ve čtvrtek .
Po podzimní části okresního přeboru, kterého se účastní 5 týmů, jsme v 6 zápasech získali 12b za
4 vítězství. 2 zápasy skončily těsnou porážkou. V tabulce nám tak patří druhé místo.
K. Čmucha
Podzim fotbalového „béčka“
Na přelomu října a listopadu byla dohrána podzimní část fotbalové sezony a tak nastal prostor na
zhodnocení dosavadního působení B-týmu ve čtvrté třídě. Co se týká postavení v tabulce, je třeba říci, že
druhé místo po podzimu je uspokojivé. Na dosavadního lídra ze Speřic naši borci ztrácejí pouze tři body a
to není jistě žádný nepřekonatelný rozdíl. V deseti zápasech, které zatím naši fotbalisté odehráli, mají
bilanci sedmi výher, jedné remízy a dvou porážek. Vyzdvihnout je třeba domácí zápas se Speřicemi „B“,
ve kterém chlapci dokázali vybojovat těsné vítězství 1:0, naopak totální kolaps předvedli Košetičtí v
Plačkově, kde i přes vedení 2:0 nakonec padli 2:5. Střelecky se nejlépe daří Martinu Lhotovi, který se do
sítě soupeřů trefil již pětkrát. V letošním roce se zatím daří vyhnout problémům se soupiskou, a tak je při
většině zápasů na střídačce dostatečný počet náhradníků, což je zřejmě dané i občasným posílením
hráči z prvního týmu. Pravidelný fanoušek by mohl pozorovat určité zlepšení atmosféry v „béčku“ ovšem i
letos se vyskytly příležitostné excesy, na kterých by bylo vhodné zapracovat. Do jarní části sezony
vstoupí naše družstvo 8. 4.2017 proti Častrovu, a tak má mnoho času na posílení jak fyzické, tak i
mentální kondice pro boj o postup z pomyslného pralesa. Přejme proto našim borcům pevné zdraví a
mnoho motivace pro zimní přípravu, tak abychom se mohli opět na jaře radovat z pěkných fotbalových
představení.
P. Holenda

A-tým

fotbalový podzim...

Kádr mužstva tvořili tito hráči : Jíša, Duffek, Suk, Hanousek, Vejsada A.,
Skořepa, Dvořák M., Dvořák K., Vlk, Starý, Brada, Bartoška, Bejček, Kordík,
Vejsada T., Papež, Kubů, Sovka, Kadlec, Tržil, Paťha.
Po podzimní části jsme skončili na 1. místě A třídy skupiny A. Před
začátkem sezóny jsme si dali za cíl získat 23 bodů, abychom měli v jarní části
sezóny klid a pohybovali se ve středu tabulky.
Tento plán jsme překročili a získali 32 bodů.
Pelhřimovské B mužstvo se nepřihlásilo do soutěže, a proto k nám
přestoupili hráči: Starý, Brada, Kordík, Skořepa a během sezóny Bartoška. Kádr se rozrostl hlavně co
se týká kvality. Po skončení jarní sezóny jsme pokračovali v trénincích 1x týdně a od 13. 6. jsme
začali trénovat 2x týdně, ve středu a v pátek. Středeční tréninky s námi absolvovali i hráči B mužstva.
Sehráli jsme 3 přípravné zápasy, pohár s Havlíčkovým Brodem jsme prohráli 4:1, taktéž jsme prohráli
s Kácovem 1:0 a v utkání s Žirovnicí jsme remizovali 2:2. V letní přípravě jsme se zaměřili na kondici
a herní přípravu. Hlavně se pracovalo na tom, aby se noví hráči zabudovali do mužstva jak po herní
stránce, tak i mimo hřiště. To se nám podařilo hlavně díky domácím hráčům, kteří pelhřimovské hráče
dobře přijali. Na loňské valné hromadě jsme hodnotili podzimní sezónu, ve které jsme skončili také
na prvním místě a tehdy jsem řekl, že pokud nebudou hráči zranění, vyloučení a nebudou
zaneprázdněni pracovními povinnostmi, je možné 1. B třídu vyhrát. Letos jsme ve stejné situaci, je to
přece jen těžší soutěž, čeká nás velice náročné jarní kolo, rádi bychom skončili do 5. místa. Vedeme
v tabulce o 5 bodů před Světlou nad Sázavou, o 7 bodů před Speřicemi a Chotěboří a o 8 bodů před
Bedřichovem. Do devátého kola jsme neztratili ani bod. V desátém kole nás porazil na domácí půdě
Bedřichov, ztratili jsme doma bod za remízu 0:0 s Havlíčkovým Brodem. Venku jsme nezvládli utkání
s Kamenicí nad Lipou, ve kterém jsme podlehli 4:0. V tomto utkání jsme soupeře podcenili, hráli jsme
moc útočně bez zajištěné obrany, soupeř toho využil a dával nám z brejků góly. V předehrávaném
utkání v Polné jsme remizovali s B mužstvem 1:1, kdy jsme vyrovnávací branku dostali v posledních
minutách.
V této sezóně se nám nevyhnula zranění, šlo o Bejčka, Tržila a Papeže. Kvůli červené kartě nehrál
4 mistrovská utkání Kubů. Střelecky se prosadili tito hráči. Papež, Vejsada A., - 5 branek, Tržil,
Hanousek, Kordík - 4 branky. O bezchybný chod oddílu se zasloužili členové výboru p. Šimůnek, Vejsada
T., Vlk a Zajíček J., který vykonával funkci hlavního pořadatele. Výborně se o mužstvo staral také
vedoucí mužstva p. Vejsada M., který jakýkoliv problém ve spolupráci s výborem vždy zdárně vyřešil.
Velké díky zaslouží také všichni ti, kdo se podílejí na pořadatelské službě. Úplně mimořádnou úroveň a
pověst mají všichni, kdo zajišťují košetickou kantýnu, zvláštní díky příjemné obsluze, bezkonkurenční je
kvalita podávaného jídla /tatarák s topinkou, klobásky a výborné vepřové steaky/. M u s í m
také
poděkovat všem našim fanynkám a fandům, kteří nás po celou sezónu povzbuzovali a za vydatného
bubnování nás přinutili k těm nejlepším výkonům. Už jsem s fotbalem za ta léta leccos zažil, ale takovou
diváckou podporu nám opravdu všude závidí.
Jiří Cerhan
Sokol Košetice děkuje za podporu obecnímu úřadu a všem sponzorům. Všechny příznivce
zveme na valnou hromadu a těšíme se na spolupráci v roce 2017

Hokejový club Košetice
I díky dlouhodobé podpoře obecního úřadu nastoupil náš hokejový klub do sedmnácté sezóny
podnikové ligy v Pelhřimově. Za ta léta jsme se přeměnili z rybníkářů na respektovaný tým. V posledních
letech se vždy umísťujeme v horní části tabulky. Minulou sezónu jsme vybojovali páté místo, což je pro
nás výborný výsledek, když si uvědomíme, že nad námi se umístily pouze týmy s poloprofesionálními
hráči. Musím podotknout, že naše dobré výsledky jsou dosti závislé na vynikajícím výkonu všestranného
sportovce Ing. Zdeňka Suka. V letošní sezóně jsme po pěti zápasech na děleném druhém až čtvrtém
místě s 8 body.
Na závěr chci pozvat všechny fanoušky hokeje na naše zápasy. Rozpis zápasů naleznete na
www. hokej.tedi.cz .
M. Urbánek

Pozvánka na letošní vánoční akce
26.11.2016
Zveme vás, jako již tradičně, v sobotu před první adventní nedělí na slavnostní rozsvícení
košetického vánočního stromu, který bude doprovázet vánoční jarmark, který pro nás opět připravily
Jezinky. Od 15:00 hodin si tu můžete koupit vánoční věnec či ozdobu a při tom popíjet svařáček nebo
něco dobrého ochutnat. A aby se nekochalo jen tělo, ale i duše, připravila pro nás paní učitelka Jarošová
spolu s dětmi ze Základní školy v Košeticích malý předvánoční kulturní pořad složený z vánočních a
zimních písní. V letošním roce je svým jedinečným zpěvem doprovodí i pan Luboš Šedivý, člen operního
sboru Národního divadla v Praze. A aby toho nebylo málo, doplní celé vystoupení svým zpěvem a hrou
na košetické varhany i pan Petr Bloudek. O ozvučení se postará košetická kapela Katr. Máte se prostě na
co těšit. Věříme, že se tímto prvním „ovoněním“ vánoční atmosférou necháte strhnout a začnete se
připravovat na vánoční klidné a pohodové svátky. Děti vystoupí v sobotu 26.11.2016 od 15:30 hodin v
košetickém kostel sv. Jana Křtitele. A abychom nezapomněli na naše nejmenší, připravili jsme pro ně i
čertovskou show, která bude plná písniček a soutěží. Program je pro ně připraven od 16:15 hodin na
prostranství před vánočním stromem, který na závěr společně rozsvítíme. Děti, které byly hodné,
dostanou také malý dárek.
8.12. 2016
V hasičské zbrojnici se od 14:00 hodin sejdeme se seniory. Toto setkání má již svou dlouholetou
tradici a myslíme, že se kulturní program, ve kterém se setkávají prvky zábavy, ale i poučení,
každoročně líbí. Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Jarošové a pana učitele Kourka nám
zazpívají a zahrají, co se za celý rok naučily nového. Následně vystoupí zástupci Policie ČR a na závěr
náš SDH Košetice seznámí přítomné s událostmi, které se v oblasti hasičských zásahů v letošním roce
udály. Pro všechny je připraveno občerstvení a drobné předvánoční dárky.

11.12.2016
Základní umělecká škola z Vlašimi pro nás připravila o třetí adventní neděli od 18:00 hodin v
kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích koncert žáků a učitelů. Také tato kulturní akce se pořádá již
několikátý rok a připravuje nám všem neopakovatelný zážitek. Vstupné dobrovolné.
18.12.2016
Na poslední čtvrtou adventní neděli jsme pro vás nachystali vystoupení umělecké dvojice
Kopeckých, kteří nám v sále zdejší restaurace Kozlův dvůr od 18:00 hodin představí nejznámější
muzikálové melodie a po přestávce také známé vánoční písně. O občerstvení se nám postará
restaurace, která bude mít otevřen na sále bohatý bar. Vstupné dobrovolné.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích:
Štědrý den 24. 12.
Sobota
20:00
Slavnost Narození Páně – 1. svátek vánoční 25. 12.
Neděle
9:00
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Neděle
9:00

1. 1.

1.1. 2017
Na Nový rok se sejdeme v košetickém kostele sv. Jana Křtitele ještě jednou, a to v 15:00 hodin,
kdy nám na oslavu Nového roku zahrají Petr Žák na varhany, Jaroslav Hanzal na housle, Vojtěch Kudrna
a Petr Bloudek na klarinety. Koncert jsme uváděli loni poprvé a měl veliký ohlas. Vstupné dobrovolné.
Letošní kulturní program je opravdu bohatý a věříme, že si z něj vybere opravdu každý.

Přejeme Vám jménem celého obecního zastupitelstva zejména
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku pracovní i
rodinnou pohodu a pevné zdraví,
protože to je to nejdůležitější.

Přejeme Vám klidný nový rok 2017.
Pozvánka
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