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zamyšlení ...
Jan Werich kdysi řekl: „Smích chytré lidi léčí, jen blbce uráží.“ Zdá se mi však, že smějících se lidí
nějak rapidně ubývá,a tudíž ubývá i tolik potřebného léku pro všechny, kdo chtějí být i jen o špetičku
chytřejšími. Jako mnohé, co Werich pronesl, i tohle je skvělá myšlenka. Smích opravdu léčí. Dokáže
přenést přes hluboké propasti nesouladu, neporozumění i nelásky. A taky hlouposti. Není třeba se
vysmívat, úžasné je umět se od srdce zasmát. Zasmát se dobrému vtipu, veselé příhodě, štěstí druhého
člověka, nadšenému poskakování malých fotbalistů, když dají ten nejdůležitější gól na světě. Je úžasné
provázet úsměvem zamilovanou dvojici zahleděnou do sebe a nedotčenou okolním světem. Je zcela
úchvatné sledovat dovádění nejrůznějších mláďat a přitom si ani neuvědomit, že máme pusu od ucha k
uchu. Smíchem člověk člověka léčí. Líbí se mi být někomu bezbolestným doktorem. Když se budu hodně
smát, budu asi něco jako aspirin, zkrátka pilulka na pochodu. Kdo bude chtít, trošku smíchu požije a hned
se mu uleví. Předávkování pravděpodobně nehrozí, vedlejší účinky nejsou. Jistě lze namítnout, že
pořád se člověk smát nemůže, život mu to zkrátka nedovolí. Čas od času nám udělí dobře mířenou
ranku, že nás humor přejde natotata. Ale i v tom se projeví síla smíchu. Nakonec určitě vyhraje a usadí se
nám opět na tváři.
Myslím, že nejdůležitější je umět dostat smích nejen na tvář, ale hlavně do očí. V očích se skrývá
upřímnost smíchu. A upřímný smích, to je taková síla jako koňská dávka antibiotik. Moudrého člověka
smích neurazí, moudrý člověk se jím posílí. A ten, kdo se směje pro druhé, musí se umět také důkladně
zasmát sám sobě. Kdo se nezasměje sám sobě, kdo nevidí, jak je často legrační svému okolí, jak může
být opravdu směšný, koho by takové zjištění dokonce uráželo, ten nemůže být doktorem smíchu.
Všechno dobré, co smích přinese, spotřebuje totiž sám, nic nedává, nic nevyzařuje, jenom se neustále
sleduje, zkoumá, pozoruje, hodnotí a pitvá. Co mu kdo řekl, jak to vlastně myslel, co říci chtěl a co chtěl
zatajit, jak se chtěl dotknout zlým slovem, jak chtěl ublížit. Musí to být velmi únavné být pořád na číhané
a neumět se uvolnit ze spárů podezřívavosti. Podezřívaví a nedůvěřiví lidé se moc nesmějí. Všude vidí
přetvářku a zradu. Musí to pro ně být asi hodně těžké. Všechno úsměvné spotřebují a nic nezískají.
Kdoví, zda jsou ještě smíchem léčitelní.
Smích má samozřejmě rodného bratra, řekla bych dokonce dvojče. Je jím smutek. Jedno bez
druhého by vlastně asi ani nemohlo existovat. Jak bychom poznali, že nám smích dělá dobře,
kdybychom nepoznali smutek? Jak bychom se zbavovali smutku, kdyby nám nepomohl smích?
Nevylučují se, doplňují náš život rovnoměrně a je jedině a pouze na nás, jak se s nimi vyrovnáme. Mám
ráda lidí, kteří se upřímně a šťastně smějí jen tak jednoduše, prostě a lidsky. Smích je produktem
lidskosti a je i jejím nositelem. Výsměch naopak ukáže vše, co je v člověku nedobré. Možná namítnete,
že i výsměch je někdy nutný, jako ironie, jako sarkasmus. Ale ať i ony mají v sobě trochu dobra. Vždyť
nemusí tnout tak hluboko do živého. Mohou jen naznačit a vrátit zbloudilého na cestu pravou, na cestu
šťastného smíchu. Milí sousedé, je léto, slunce hřeje a je na vás, kolik z vás se stane doktory smíchu.
Smějte se s radostí, pochopením a láskou a budete odměněni spokojeností a štěstím. Krásné léto.
Jana Pilná

55. výročí sportovní střelnice v Košeticích...
Střelnice v Košeticích byla založena a provozována organizací
SVAZARM. První schválení provozu košetické střelnice pro malorážky je ze
dne 3. května 1962. V té době to byl prostor bývalé cihelny, kde ochranný val dopadiště střel vznikl odtěžením hlíny. Nebylo zde žádné technické vybavení,
žádné zázemí, jen síla lidí, kteří chtěli sportovně střílet. Dnes, kdy dokumenty
k původní střelnici tvoří jen střípky, je velmi složité udělat dokonalý a přesný
obraz vývoje střelnice, ale na počátku sedmdesátých let minulého století si
svazarmovci vybudovali přístřešek pro střelce, který byl v přibližném půdorysu
10 x 2,5m. Střecha i stěny byly z plechu, podlaha byla udusaná hlína, na
kterou se při střelbě pokládaly vojenské celty. Střelba byla povolena z
malorážkových pušek na vzdálenost padesát metrů.
Členové košetického SVAZARMU, kteří se o sportovní střelbu zajímali
a chodili na střelnici trénovat, si s sebou museli přinášet všechny potřebné
věci a pak je zase odnášet, protože chybělo technické zázemí. Sportovci se účastnili i soutěží
organizovaných tehdejším OV SVAZARMU v Pelhřimově, a to v rámci celého okresu. Výsledky
košetických střelců vždy patřily k těm dobrým, vždyť ještě pod hlavičkou SVAZARMU se jim podařilo
dvakrát zvítězit v tehdejší Okresní střelecké lize.
Na střelnici v Košeticích se každoročně pořádala v květnu pohárová střelecká soutěž na počest
ukončení druhé sv. války, které se vždy účastnilo velké množství závodníků. Velkou účast měla vždy i
soutěž O pohár předsedy JZD. K zajištění soutěží bylo vytvořeno provizorní technické zázemí v podobě
dvou maringotek tehdejšího JZD Svornost, které je užívalo pro svoz pracovníků. Na střelnici pak v jedné
maringotce byla improvizovaná kuchyňka, kde se podávalo občerstvení, a ve druhé se provádělo
vyhodnocení výsledků. Se zvětšujícím se zájmem o sportovní střelbu bylo rozhodnuto o stavbě nové,
větší střelnice. V srpnu roku 1977 bylo vydáno stavební povolení. Zděná stavba s hliníkovou krytinou
byla provedena v akci „Z“ a v červenci roku 1978 byla dokončena. Stavbě předcházely velké terénní
úpravy, bylo nutné rozšířit střeliště a upravit délku výstřelného prostoru, protože nová stavba byla
vybudována před původním přístřeškem.
Na nově vybudované střelnici byly organizovány střelecké soutěže s velkou účastí závodníků z
celého okresu, ale stále chyběly prostory kam uložit sportovní potřeby, kde se občerstvit, či kde se
zkoncentrovat před soutěží k nejlepšímu výsledku. V listopadu v roce 1980 JZD Svornost svolilo k
zástavbě části louky pod střelnicí. Stavba hospodářské budovy byla započata v roce 1982. Velkou měrou
se na stavbě podíleli svazarmovci, ale také pracovníci stavební čety pracující při tehdejším MNV
Košetice. Stavba hospodářské budovy byla dokončena v roce 1983. S nově vybudovaným zázemím
bylo na střelnici v Košeticích již možné pořádat větší soutěže, a tak po dohodě se střeleckým klubem
Agrostroj Pelhřimov byla okresní střelecká liga pořádána střídavě v Košeticích a Pelhřimově. S
narůstajícím počtem střelců pak byla rozdělena na dvě skupiny a soutěž byla koncipována jako
postupová.
Po velmi aktivních a úspěšných střeleckých letech košetických svazarmovců mezi roky 1982 1987 došlo ke stagnaci v činnosti, v roce 1990 byla činnost organizace SVAZARM celorepublikově
ukončena. Košetická organizace byla 13. 6. 1991 transformována do nově vzniklé organizace AVZO
TSČ ČR. Nepodařilo se nám tak jako v mnohých jiných transformovaných organizacích navázat činnost
na předchozí úspěšné roky.
Mezi roky 1992 - 1999 došlo na střelnici v Košeticích k vloupání do hospodářské budovy, kde bylo
zcizeno vnitřní vybavení. Ve stejné době došlo ke zcizení hliníkové střešní krytiny z přístřešku pro
střelce. Střelnice začala chátrat, po zimě ze střeleckého přístřešku opadala omítka, ve střelišti na
nekvalitní betonové podlaze začaly růst kopřivy a křoví. Smutný pohled, zejména pro ty, kteří v minulosti
jakkoliv pomohli střelnici budovat a zvelebovat.
Z kraje roku 2000 na neformální schůzi několika bývalých aktivních členů košetického
SVAZARMU byl ujednán pokus střelnici zachránit a sportovní činnost obnovit. Bylo obnoveno účetnictví
organizace včetně inventarizace, revize členské základny včetně zaplacení příspěvků, a zajištěna tak
právní kontinuita, díky které zbylý majetek zůstal v košetické organizaci. Následovalo zajištění nového
balistického posudku, který vypracoval v únoru roku 2000 pan Miroslav Plášil. Balistik v posudku vyznačil
všechny pozemky, které jsou nezbytně nutné k provozu střelnice. S tímto a s mnoha dalšími dokumenty
a s podporou obce byla v březnu 2000 zastavena restituce pozemků.

55. výročí sportovní střelnice v Košeticích...
Následovaly roky práce, jejímiž výsledky byla především nová střecha na
střelišti, oprava střechy hospodářské budovy, omítka a podlaha na střelišti, nové
kovové okenice na hospodářské budově, opravy příjezdové komunikace,
rekonstrukce parkoviště, nové upevnění terčových stavů a mnoho jiných
drobných úprav a vylepšení. Mezi pracovní činností se nám podařilo aktivně se
zapojit do okresní střelecké ligy, kde v družstvech i jednotlivcích máme dobré
výsledky.
V roce 2016 byl provoz na střelnici v Košeticích na krátkou dobu
zastaven, aby mohla být střelnice vybavena bezpečnostními clonami, byl
zpracován nový balistický posudek a provoz střelnice byl pak obnoven.
Jen těžko je možné odhadnout, kolik výstřelů zde zaznělo, kolik olova je zavrtáno v ochranném
valu, kolik soutěží zde bylo uspořádáno, nebo kolik lidské práce a úsilí stálo budování či opravy a
rekonstrukce. Cenný je pak ten fakt, že na košetické střelnici nikdy nedošlo k žádnému úrazu,
způsobenému střelnou zbraní. Na tomto faktu se po všechny roky bezesporu podílí správná výchova
střelců.
To co děláme, je náročné časově i finančně. Ať je to údržba střelnice, příprava soutěží, nebo
tréninky a vlastí sportovní střelba. Střelba je krásný sport, ale je náročný na podmínky a zázemí. Proto,
abychom mohli tento sport provozovat, je důležitá podpora. Díky sponzorům, především pak Obecnímu
úřadu v Košeticích, Agropodniku Košetice, a.s., DDL Lukavec a firmě Uniko Pacov, kteří nás
podporují finančně, nebo technicky či materiálně, se nám daří střelecký sport v Košeticích udržet.
Na košetické střelnici v současné době kromě tréninků, kondiční střelby, rodinných soutěží, nebo soutěží
pracovních kolektivů „šitých na míru“, pořádáme soutěže „O pohár Obecního úřadu“ a soutěž „O cenu
sponzorů“. Dnes již můžeme říct, že jsou to závody s dlouhou tradicí. V letošním roce jsme do kalendáře
střeleckých soutěží nově zařadili ligovou soutěž jednotlivců ve střelbě ze sportovní a velkorážné pistole,
která bude mít pět kol. První kolo se uskutečnilo 27. května 2017. Další propozice, informace a obrázky
najdete na našem webu www.avzo-kosetice.wz.cz, případně na webu www.avzo-vysocina.wz.cz a
www.kosetice.cz.
Nejbližší akcí je pak již šestnáctý ročník našich tradičních soutěží ve střelbě z malorážky, které se
konají dne 24. 6. 2017 na střelnici, která je v krásném relaxačním prostředí, vaší účastí na soutěžích
podpoříte další rozvoj naší organizace a sportovní střelnice v Košeticích. Zvu vás na soutěže s tradičním
občerstvením, přeji dobrou mušku a pevnou ruku.
František Daniel
Soutěž 1979

Stavba hospodářské budovy 1982

PROPOZICE
16. ročníku místní střelecké soutěže
O pohár Obecního úřadu Košetice
Pořadatel:

AVZO Košetice, p.s.

Datum konání:

Sobota 24. 6. 2017

Místo konání:

Střelnice AVZO Košetice, p.s.

Časový plán: 8:00 až 10:30 prezentace závodníků
8:45 zahájení
9:00 start 1. směny
10:45 start poslední směny
11:30 vyhlášení výsledků
Disciplina: 5 + 20 ran vleže na standardní malorážkový terč
Zbraně:
Malorážkové pušky dodané pořadatelem, nebo vlastní
Střelivo:
Dodané pořadatelem, nebo vlastní
Kategorie: Muži, ženy
Ceny:
Věcné ceny do 15. místa
Ředitel závodu:
ing. Zdeněk Duffek
Hlavní rozhodčí:
František Daniel
Řídící střelby:
ing. Jan Snítilý
Zdravotní zajištění: Nemocnice Pelhřimov
Pojištění:
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. smlouva č. 623342
Účastníci:
Občané starší 10 ti let s trvalým pobytem v Košeticích. Občanům, kteří nevlastní
zbrojní průkaz, bude po dobu střelby přidělen odborný dohled.
Evidence závodníků:
Každý účastník se na střelnici zapíše do seznamu s identifikačním
dokladem - ZBROJNÍ, nebo OBČANSKÝ PRŮKAZ, u dětí datum narození. Potvrdí, že byl seznámen
s PROVOZNÍM ŘÁDEM
Startovné:

70,-Kč

Občerstvení:
zakoupit

Pro závodníky je občerstvení v ceně startovného, ostatní si mohou občerstvení

Protesty:

Do 30 minut po ukončení závodu se vkladem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu, při
uznání protestu se vklad vrací
Vyhrazeny
František Daniel 723 726 395

Změny:
Informace:

Soutěž 2016

Co nového ve škole?
Přiblížil se čas konce školního roku, a tedy pro nás také čas bilancování. Jaký ten
školní rok vlastně byl? Plný změn v době neklidné a vypořádat se s nároky kladenými na
pedagogy nebylo vždy jednoduché. Mám na mysli zejména legislativní změny, které znáte pod
širokým pojmem inkluze. Pro nás neznamenaly tyto změny nic úplně nového, vždyť
integrujeme děti s nejrůznějšími problémy dlouhou řádku let. Přesto se změnil přístup
společnosti k dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání. Podpora státu je veliká, a tak se
lépe získává podpora ve formě pedagogických asistentů, a to zároveň s sebou přináší zvýšené
nároky na komunikaci mezi pedagogy a asistenty, a zejména mezi pedagogy a rodiči. Snad
mohu říci, že jsme v tomto snažení úspěšní.
V minulém příspěvku jsem byl přesvědčen, že nástavbu mateřské školy zahájíme ještě
v červnu tohoto roku, dnes je jasné, že budeme mít minimálně 2 měsíce zpoždění. Důvodem je
jednoduše nepopsatelná administrativní náročnost celého procesu, přičemž velmi často
zůstáváme jen netrpělivými diváky v očekávání. Tímto je jasné, že podzimní provoz školky i školy bude ovlivněn výstavbou
mateřské školy a že se bude odehrávat v náhradních prostorách základní školy. Věřím, že vše zvládneme a po novém roce se
budeme těšit z nových prostor.
Nakonec se rádi pochlubíme úspěchy našich žáků, za které by nemusela stydět snad žádná škola. Posuďte sami:

Žáci naší školy se zúčastnili ve školním roce 2016/2017 těchto soutěží:
Okresní kolo v atletické olympiádě:
starší chlapci 2. stupně 1. místo ve vrhu koulí

Olympiáda z českého jazyka- okresní kolo:

mladší děvčata 2. stupně 1. místo ve skoku dalekém

9. tř. - 6. místo

mladší děvčata 2. stupně - 2. místo v běhu na 600 m

Konverzační soutěž v němčině - okresní kolo:

starší chlapci 1. stupně – 1. místo v hodu míčkem

7. třída - 1. místo

mladší chlapci 1. stupně – 1. místo na 50m

9. třída - 3. místo

mladší žáci 1. stupně – 2. místo ve skoku dalekém

Dějepisná olympiáda - okresní kolo:

Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků:

9. tř. - 4. místo

starší žákyně - 1. místo, postup do celostátního kola

8. tř. - 5. místo

Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků:

Soutěž v psaní na klávesnici PC - OA Vlašim

starší žákyně - 1. místo, postup do krajského kola

7. třída - 1. místo

Štafetový pohár v Pacově:

8. třída - 2., 3., 4., 5. místo

družstvo žáků atletického kroužku - 3. místo

9. třída -2. místo

Dopravní soutěž - oblastní kolo:
starší žáci - 3. místo

Soutěž v psaní na klávesnici PC pro žáky okresu
Pelhřimov:

Krajské kolo celostátní soutěže školních časopisů

8.třída - 1., 2., 4., 6. místo,

Ámosek - 2. místo, postup do celostátního kola

9. třída - 5. místo

Recitační soutěž - oblastní kolo Pacov:

7. třída - 3. místo

1. místo - 5.,6.,9. třída

Žáci naší školy získali 1. a 2. místo v bodování družstev

3. místo - 2., 4., 8. třída

Turnaj ve stolním tenisu - krajské kolo:

Soutěž o nejtalentovanějšího studenta angličtiny
Pelhřimovska:

Turnaj ve stolním tenisu - okresní kolo:

6. třída - 1. místo

mladší žákyně (7. tř.) - 1. místo

YPEF- lesnická soutěž - Pelhřimov:

starší žákyně (8. tř.) - 3. místo

8. tř. - 4. místo

starší žáci (8.-9. tř.) - 3. místo

Fyzikální olympiáda - okresní kolo:

Přespolní běh v Pelhřimově:

8.třída - 2. místo

mladší žákyně - 4. místo

mladší žákyně (7. tř.) - 1. místo

Pythagoriáda 2017 - kat. 8.tř. - 5. místo
A určitě stojí za zmínku kolektivní úspěchy ve sportu:
Soutěžní testování s Hollandia – atletika pro děti – díky vítězství v této soutěži nás navštívila olympijská vítězka v hodu
oštěpem – Barbora Špotáková.
Hejtmanův pohár – opět vítězství a cena 10 000 Kč na sportovní vybavení – získali jsme nejvíce bodů z celé ČR!!!
Dovolte mi, abych zde poděkoval pedagogům za vynikající práci a popřál jim sil do dalších roků! Totéž bych chtěl popřát všem
žákům a všem obyvatelům Košetic a okolních obcí.
Jaroslav Skolek

Mikroregionáda 1. 7. 2017 - Chýstovice
V letošním roce se přátelské souboje mezi jednotlivými obcemi mikroregionu Košeticko rozhoří
v jedné z menších obcí mikroregionu - v Chýstovicích. Již dlouho jsme si říkali, že tamní náves je jakoby
přímo určená k takovéto akci. Necháme se tedy první den v červenci pozvat a zúčastníme se tradičně
hezkého odpoledne při vzájemném soupeření jednotlivých obcí. Doufám, že reprezentovat obec
Košetice přijde dostatečný počet chrabrých zástupců naší obce. Kdo navštívil již v předchozích rocích
jednotlivé mikroregionády, ví, že se jedná o nenáročnou, velice zábavnou akci, při které se užije mnoho
smíchu, zábavy, ale i poučení. Občerstvení i večerní zábava je samozřejmě zajištěna.

Restaurace Kozlův Dvůr nově
Obec Košetice pronajala nově zakoupenou restauraci včetně sálu a ubytovacího zařízení panu
Michalu Říhovi, který spolu s panem Ondřejem Tomanem budou restauraci provozovat. Těšit se tak
můžeme na velice chutná jídla, dobré pití a výbornou obsluhu. Doufáme, že spolupráce obce a
provozovatelů bude dobrá a hospoda, bude jak se patří „šlapat“.
V rámci úklidu a oprav v budově restaurace bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.
Vystřídali se zde zástupci všech hlavních spolků v obci (Sokol Košetice, Jezinky – ČSŽ a SDH
Košetice). Jmenovitě bychom chtěli poděkovat následujícím lidem, kteří bezplatně a dobrovolně
pracovali proto, aby se hospoda mohla otevřít:
Šimůnek Vladimír, Stejskal Jiří, Toman Ondřej, Suk Zdeněk, Nenadál Petr, Paťha Pavel, Hanousek
Leoš, Hanousek Martin, Duffek Jan, Duffek Tomáš, Zajíček Jaroslav, Jíša Jan, Šimůnek Rostislav, Vlk
Vladimír, Vlk Vladimír ml., Žáček Pavel, Strakay Petr, Čmucha Karel st., Pinkasová Lenka, Šedivá Jana,
Štyxová Helena, Hanousková Lenka, Beranová Pavla, Mostová Iva, Žilková Petra, Kosová Jana,
Urbánková Lenka, Suková Lucie, Radilová Lucie, Smetana Tomáš, Bloudek Petr, Bloudek Miroslav,
Záběhlík David, Rutsch František, Vávra Jan , Buchta Karel
A jistě se ptáte: „Kdy bude restaurace otevřena?” Odpověď zní : „Pilně se na tom pracuje.
Jisté je, že nejpozději na slavnostní předávání vysvědčení, které se koná 29.6.2017.”

Vítání občánků
Neděle 14. 5. 2017 byla ve znamení Vítání dětí do obce. V hojném počtu jsme se sešli v zasedací
místnosti OÚ Košetice, kde jsme přivítali tyto nové občánky do obce:
Stanislav Vatter, Marek Habich, Ondřej Smetana, Emma Záběhlíková, Neo Felix Grant, Šimon
Šimůnek, Antonín Rutsch, Matěj Roh a Klára Chocholová. O kulturní program se nám jako vždy
postaraly děti z MŠ pod vedením paní učitelky Vachulkové. Děkujeme všem.

ČSŽ JEZINKY KOŠETICE INFORMUJÍ
22. dubna 2017 se Jezinky zapojily do projektu Čistá Vysočina. Tato akce je zaměřená na sběr
odpadků především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. I přes
nepřízeň počasí jsme se nakonec vydaly na předem naplánovanou trasu: Košetice - Arneštovice - Jiřičky
- Košetice. Během cesty jsme naplnily mnoho pytlů smíšeného odpadu, plastů i papíru. Celkem jsme se
pobavily tím, co všechno jsme našly, byly to opravdu zajímavé kousky. Akci jsme zakončily v Jezinkárně,
kde na nás čekalo milé překvapení ve formě teplého čaje a voňavých špekáčků.
Další naší pořádanou akcí byla Májová zábava, která se uskutečnila 6. května 2017. Proběhla
v sále AP Košetice, a zahrála nám skupina „K.O.tel rock“.
Dále jsme se také jako ostatní
organizace obce zapojily do úklidu a
zvelebení
místní
restaurace
„KOZLŮV DVŮR“. Těžší práce
obstarali spíše muži a my jsme
nastoupily na závěrečné mytí,
leštění, vytírání atd.
Děkujeme všem, kteří nás podporují
návštěvou našich akcí, a těšíme se
na další setkání.
Jezinky

Košetická knihovna má 21 nových čtenářů
Na začátku června navštívili žáci první třídy knihovnu v Košeticích. Nejprve předvedli znalost
abecedy a čtenářské dovednosti, poté je dobrá víla Knihomolka jmenovala čtenářem. Od paní
starostky obdrželi průkazky do knihovny a společně se vydali mezi regály, kde si vybrali svoji první
knihu. Všem prvňáčkům přejeme pěkné zážitky z četby. Ať kniha zůstane jejich přítelem po celý život!

výsledky...
Výsledky
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Rok v mateřské škole
Náš letošní školkový rok byl plný nejenom smíchu, legrace,
poznávání nových kamarádů, učení se novým věcem, hraní si,
zpívání, tancování, cvičení, malování a tvoření, ale občas i nějakého
toho zlobení či slziček.
Jak šly měsíce a roční období za sebou, tak se střídala i
témata, kterým jsme se s dětmi věnovali. K podzimu patřila témata o
ovoci a o zelenině, o houbách a lese, o papírovém drakovi, plodech
podzimu či o ježcích a přípravě zvířat na zimu. V zimě jsme si užili díky
sněhové nadílce her na sněhu – stavění sněhuláků, malování
obarvenou vodou na sníh, hledání schovaných věcí v hromadách
sněhu a témat o zimních sportech. Na jaře jsme si povídali o jarních
květinách, o broučcích a životě na louce, o hudebních nástrojích, o
domácích zvířatech, o Velikonocích, o čarodějnicích. Měsíc květen a
červen nám konečně přinesl pěkné počasí a hraní si na zahradě. K posledním tématům patřila například
péče o zuby, seznamování se s různými povoláními, indiány, cestováním, námořníky a světem pod
mořskou hladinou.
Během školního roku navštívily školku různé divadelní soubory s pohádkovým představením –
Maňáskové divadlo Šternberk, loutkové divadlo Dokola, Divadlo Malvína, Maňáskové divadlo Šikulka,
Pernštejni či Divadlo Šeherezáda, dále za dětmi přijely vzdělávací hudební a muzikoterapeutické
programy - Dagmar Čemusová s Ptačím sněmem, p. Kubát se Zámeckou hudební hostinou či p.
Vídenský se Světem bubnů. Nechyběly ani enviromentálně či dopravně vzdělávací pořady – Babí léto se
zvířátky, Záchranná stanice Ikaros a Klaun TúTú.
Pro děti bylo během roku přichystáno i několik projektových a tématicky zaměřených dní – pečení
štrúdlu a lineckého cukroví, Svatomartinský den, Čertovský rej, Čertovský průvod ZŠ, Mikulášská
nadílka, Vánoční posezení u stromečku, karneval v tělocvičně, prohlídka knihovny v Košeticích a
návštěva předškoláků v první třídě. V květnu děti připravily vystoupení pro své maminky. V červnu se
děti vydají pěšky na Kozí farmu v Krasolesí a rozloučí se s budoucími prvňáčky.
Na devadesát dětí se zúčastnilo se svými rodiči již pátého ročníku Čarodějnického odpoledne na
školní zahradě, kde se děti proletěly na myším či netopýřím koštěti, vyzkoušely si prolézání pavučinou,
na chvíli se ocitly v roli čarodějnického kuchaře nebo kapelníka na čarodějnickém sletu. Na závěr je
čekalo opékání párků a dřevěná medaile za splnění všech úkolů.
Děti se během roku seznámily se spoustou pohádek, kterými byla některá témata i motivována –
O dvanácti měsíčkách, O Červené karkulce, O slepičce a kohoutkovi, Ledové králoství, Jak zvířátka
našla domov, O třech medvědech, Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Většinu pohádek děti
zdramatizovaly.
Věříme, že ve všech dětech zůstanou na tento školní rok pěkné vzpomínky a zážitky a že získaly
mnoho nových vědomostí, znalostí a dovedností.
Za MŠ Košetice p.uč. Libuše Kremsová, DiS.

Činnost SDH Košetice
duben 2017 - červen 2017
Sbor dobrovolných hasičů přihlásil svůj web: www.sdhkosetice.estranky.cz do soutěže
Zlatý erb, kategorie webové stránky SDH v Kraji Vysočina. Náš web skončil na krásném 9. místě.
Přihlášeno bylo celkem 14 SDH.
Dne 1. 4. od 9 hod. se konal v hasičské zbrojnici Košetice seminář Preventistů SH ČMS,
který pořádala Okresní odborná rada prevence a okrsek č. 11 - Košetice.
Dne 3. 4. proběhla, v rámci PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI HZS Kraje Vysočina a
ZZS Kraje Vysočina v ZŠ Košetice ukázka techniky CAS 32 T815 a vybavení JSDHO Košetice.
Dne 29.4. se naši členové Miroslav Bloudek a Josef Novák zúčastnili 1. závodu v TFA v Jihlavě.
Děkujeme za skvělou reprezentaci.
Dne 30. 4. jsme opět uspořádali PÁLENÍ ČARODĚJNIC a lampionový průvod od hasičské
zbrojnice přes ulici 5. května, Velkou stranu k hasičské zbrojnici. Jako každý rok se sešlo velké
množství dětí s rodiči. Po průvodu ulicemi Košetic za hudby z místního rozhlasu se dorazilo zpět k hasičské zbrojnici, kde
byla postavena menší vatra, do které se dala přinesená čarodějnice. Tu vytvořily děti z kroužku mladých hasičů. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, obsluze a úklidu po akci. Dále bych chtěl poděkovat sousedům u hasičské
zbrojnice za souhlas s pořádáním akce u hasičské zbrojnice.
Dne 27. 5. proběhla okrsková soutěž okrsku č. 11 – Košetice v Radějově. Zde náš sbor reprezentovala družstva mladí
hasiči mladší, starší a muži. Mladí hasiči skončili na 5. místě v kategorii mladší, starší ve své kategorii skončili na 2. místě a
muži skončili na 10. místě. Ještě jednou bych chtěl všem soutěžící poděkovat za reprezentaci sboru.
Dne 3. 6. pomohli členové SDH a JSDHo obci Košetice s úklidem dvora u obecní hospody.
Dne 10. 6. se členové SDH a JSDHo účastnili akce Kácení máje ve Vyklanticích. Zde jsme vystavili TA - JEEP a
hlavně DS 16.
Pozvánka na akce:
17. 6. - oslava 135. výročí založení SDH Staré Ždánice.
24. 6. od 10 hod. Vás všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE KOŠETICE v rámci
košetického pouťování. K vidění budou hasičské modely, výstroj, výzbroj a mnoho dalšího. Občerstvení bude zajištěno
během celého dne.
1. 7. proběhne v rámci mikroregionády v Chýstovicích přespolní běh pro děti, který pořádá okrsek č. 11 – Košetice.
Chtěl bych poděkovat všem členům SDH za odvedenou práci pro sbor a všem popřát krásné a slunné léto.
Tomáš Smetana DiS. – starosta SDH

zásah SDHo
požár traktoru v Buřenicích

okrsková soutěž - Radějov

Činnost jednotky SDHo Košetice –
duben 2017 / červen 2017
V tomto období jednotka zasahovala u 5 výjezdů, z toho 1 x požár, 3 x technická pomoc a 1 x
prověřovací cvičení.
1. 4. bylo provedeno prověřovací cvičení - požár administrativní budovy ZD Vyklantice – pro jednotky
SDH Lukavec, Košetice, Vyklantice a HZS PS Pacov.
12. 4. v 11:00 byl vyhlášen požární poplach jednotce – požár traktoru v Buřenicích. Jednotka vyjela
s CAS 32 T 815 v 5. minutě od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo jednotka ihned nasadila 2
útočné proudy C a následně 1 vysokotlaký proud, protože byl traktor zcela zasažen požárem. Pak se
na místo dostavila jednotka HZS PS Pacov a pomohla naší jednotce s dohašením požáru za pomoci
1 vysokotlakého proudu s pěnou.
8. 4. se členové naší jednotky zúčastnili společného cvičení JPO s psovody Želiv v prostoru bývalé
pily Želiv. Zde jsme si vyzkoušeli činnost s psovody a záchranu osob ze závalu a výšky.
15. 5. bylo naší jednotce zapůjčeno vozidlo JEEP CHEROKEE od HZS Kraje Vysočina, které
jednotka dovybavila motorovou pilou, vysavačem na nebezpečný hmyz, vyprošťovacím zařízením,
dýchací technikou. V tuto chvíli je vozidlo zařazeno jako technický automobil a je plně připraveno na
výjezd.
22. 5. dovezla jednotka vozidlo Škoda Felicie Combi od HZS ČR – Záchranný útvar Hlučin, které
bude sloužit pro dopravu dalších členů jednotky k mimořádným událostem místo DA – Avia. U tohoto
vozidla se čeká na přepis u MV ČR a pak bude ihned zařazeno do výjezdu.
Za SDH a JSDHo Košetice
Tomáš Smetana DiS. – starosta SDH

ohlédnutí za fotbalovou sezónou
A-tým: Kádr mužstva: Jíša, Duffek, Suk, Hanousek, Dvořák M., Vlk st., Starý,
Brada, Bartoška, Kordík, Bejček, Vejsada T., Vejsada A., Papež, Kubů, Sovka, Tržil,
Paťha, Kadlec. Před začátkerm soutěže proběhlo krátké soustředění zaměřené na
fyzickou přípravu a utužení kolektivu. Sehráli jsme čtyři přípravná utkání, ve kterých
jsme získali pouze bod za remízu s Novým Rychnovem. Nevyhnula se nám ani
zranění, dlouhodobě byl zraněn Bejček, začátkem března šel na operaci Hanousek
a při druhém mistrovském zápasu se zranil Skořepa. Kompletní tým jsme mohli
nasadit až ve třináctém kole proti Speřicím. Před tímto důležitým utkáním jsme
ztratili body v Chotěboři za remízu 2:2, doma jsme remízovali se Světlou 0:0 a v
Dobroníně jsme 2:0 prohráli. Důležité tři body jsme získali proti Speřicím za vítězství
2:0, v Leštině jsme zvítězili 1:0, tři body jsme přivezli za vítězství v Bedřichově.
Postup jsme si zajistili domácí výhrou s Lukami nad J. 3:1. Nejlepší střelci: Starý - 8
branek, Papež - 7 branek, Kubů - 6 branek, Tržil - 6 branek, Kordík - 6 branek, Hanousek - 5 branek, Vejsada A. - 4
branky, Bartoška - 4 branky. Naše mužstvo mělo velikou oporu v brankaři, výkon mužstva se opíral o vynikající hru
obranné řady, dostali jsme nejméně branek. Jelikož hrála výborně, tvořivě, zodpovědně záložní řada, která se
prosazovala i střelecky, došlo k výborné podpoře útočné řady. Z tohoto důvodu jsme jako nováček vyhráli 1. A tř. a
postoupili do krajského přeboru kraje Vysočina. Za tím vším stál pracovitý výbor v čele s předsedou V. Šimůnkem a
členy T. Vejsadou a V. Vlkem. Realizační tým ve složení J. Cerhan, M. Vejsada a J. Zajíček dělal vše proto,
abychom jeli na plný plyn a neměli velké výkyvy ve výkonech. Na tom, že jsme postoupili, mají nemalou zásluhu
naši fanoušci a fanynky, kteří nás vytrvale povzbuzovali doma i na hřištích soupeřů. V současné době je mužstvo
stabilizované, je to výsledek tříleté práce, dvakrát se nám podařilo postoupit. Chtěl bych tímto poděkovat za
krásné tři roky, které jsem mezi vámi prožil, těžko se mi odchází, protože takový kolektiv, atmosféra a divácká
podpora, jako je zde, se málokde vidí.
B-tým: V jarní části fotbalové sezony bojoval „B“ tým z Košetic o postup z fotbalového pralesa. Bohužel poslední
kolo před koncem soutěže je již jasné, že postup se vybojovat nepodaří. I přes velmi kvalitní jarní bilanci pěti
vítězství, jedné remízy a jedné prohry se naši sportovci musí sklonit před soupeřem ze Speřic, na jehož půdě přišla
jediná jarní prohra v klíčovém zápase sezony. V tabulce fotbalové čtvrté třídy patří našim borcům momentálně
druhá příčka právě za rezervou Speřic. Nejlepším střelcem košetického béčka je v letošní sezóně Martin Langr,
který se trefil mezi tři tyče celkem osmkrát, pětkrát úspěšný byl Martin Lhota a čtyřikrát Petr Nenadál. Pokud letošní
sezona dopadne tak jak to tabulka napovídá, budeme držet našim chlapcům palce v příští sezoně, aby se jim
konečně podařil postup do třetí třídy a mohli jsme na našem hřišti sledovat poněkud záživnější podívanou než v
současnosti.
Tým skončil na druhém místě se ziskem 38b.
Žáci: v sezóně 2016/2017 hrálo naše družstvo v okresním přeboru starších žáků. Soutěže se účastnilo celkem
5 týmů a náš tým skončil na 1. místě se ziskem 28b. z 12 utkání. A to za 9 výher, 1 remízu a pouze 2 prohry.
Přípravka: Již druhým rokem Sokol Košetice vede oddíl přípravky (malých fotbalistů). V sezóně 2016/17 jsme
nastoupili do soutěže okresního přeboru, kde se utkáváme s dalšími pěti mužstvy okresu Pelhřimov. Po odehrání
jarního kola se pohybujeme zhruba uprostřed tabulky. To ale není důležité. Důležité je to, že na tréninky přichází
spousta kluků a holek, které místo koukání na televizi a do počítače raději hrají fotbal a učí se dalším pohybovým
aktivitám, spolupráci s ostatními v týmu, atd. I když práce s dětmi zabere trenérům spoustu času a síly, vidíme, že
to dává smysl jak pro vyžití dětí samotných, tak pro budoucnost Sokola.
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Košetické pouťování
2017
Sobota:
8:00 h Střelecká soutěž O pohár Obecního úřadu Košetice
10:00 h Den otevřených dveří – Hasičská zbrojnice Košetice
16:30 h Košetice – Červená Řečice (staré gardy)
fotbalové utkání na hřišti
20:00 pouťová zábava na fotbalovém hřišti, k poslechu a tanci
hraje Orchidea

Neděle:
9:00 h Pouťová mše svatá.
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