Koštický zpravodaj č.3/2013

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2013
Vážení občané!
Jaro už je tady, i když se paní Zima ještě nevzdává a bojuje J! Den se ale prodlužuje, ptáci
začínají zpívat, sluneční paprsky už mají větší a větší sílu. Další zima končí! Přejeme Vám
příjemné prožití blížících se velikonočních svátků!
Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
paní Věra Karfíková – 65 let
pan Milan Klokočník – 60 let
paní Libuše Nimsová – 82 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřela paní Emílie Nápravníková ve věku nedožitých 93 let.
Čest její památce!
__________________________________________________
Ochotnické divadelní představení
V sobotu 9. března 2013 se uskutečnila premiéra hry „S tvojí dcerou ne“ v podání našich –
koštických ochotníků. Komedie ze současnosti měla u návštěvníků velký úspěch – představení
vidělo přes 300 lidí. O hru je zájem také v okolních obcích. Ochotníci už mají dohodnutých 9
představení. Pokud se vám termín premiéry nehodil, můžete představení vidět také v době
koštické pouti. Vše bude ještě upřesněno v souvisloti s pouťovým programem.
Koštický fotbal
Zájemci o fotbal se sejdou v sobotu 6. dubna v 18 hodin v želevické hospůdce! Účast zájemců
o znovuobnovení fotbalu je nutná a potřebná! Prosíme Vás, určitě přijďte, musí se domluvit
podrobnosti.
A co je o fotbalu známé?
Fotbal (z anglického football, foot=noha, ball=míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra, která je
nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě.
Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji travnatém hřišti.
Jejich cílem je dosáhnout více branek (tzv. gólů) než soupeř. Branky je dosaženo tehdy,
když míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky celým objemem. Hraje se hlavně nohama, ale
hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. Pouze brankář může
v blízkosti vlastní branky hrát i rukama.
Existence hry podobné fotbalu je doložena až do období starověku: nejstarší takovou hrou
bylo čínské cchu-ťü, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě se hrálo mnoho míčových her,
při některých se hrálo nohama. Jedním ze vzdálených předchůdců fotbalu je tak např. římská
hra harpastum. Ve středověku se různé hry podobné fotbaluhrály po celé Evropě, jejich pravidla
se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby.
Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední školy (public
schools) v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní pravidla
odrážející místní podmínky (velikost hřiště apod.), pravidla se navíc postupně měnila. Postupně

vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (používané např.
v Rugby, Marlborough či Cheltenhamu) hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi (např.
na Etonu, Harrow, Westminsteru či Charterhouse) se upřednostňovalo kopání do míče.
V roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož výsledkem byla první ucelená sada
pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno
také čisté zachycení míče rukama.
Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, prvního oficiálního
fotbalového sdružení na světě, 26. října 1863. Po několika setkáních vytvořila asociace sadu
pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podrážení
protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil a spolu s několika dalšími
kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. I
v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby
či americký fotbal. První pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče; na
tom se měli soupeři dohodnout před každým zápasem.
V Anglii se postupně vyvinulo několik soutěží, které přispívaly k šíření jednotných pravidel. První
mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872 a skončil bezbrankovou
remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se uskutečnilo 28.
listopadu 1885 v Newarku mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvítězila 0:1.
Fotbal se postupně rozšířil i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým mužstvem
patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce 1860. Díky anglickým
dělníkům pracujícím na stavbě železnice se fotbal dostal až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato
teorie rozšíření fotbalu na jihoamerický kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena.
Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém světě, mnoho dalších lidí se mu pak věnuje
na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, uspořádaného v roce 2001 mezinárodní
fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích
světa. Mezi příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto minimální
náročnost na vybavení.
Budou naši muži patřit příští sezónu mezi těch 240 milónů aktivních hráčů?!
Nepřehlédněte
·

·

·

·

V sobotu 16. března se uskutečnila brigáda na likvidaci staré zeleně okolo kostela
v Košticích. Akce byla součástí projektu Úprava okolí kostela v Košticích, který
prostřednictvím Nadace VIA spolufinancuje firma T-Mobile. V následujících několika
týdnech bude vysazena zeleň nová a zároveň bude opravena zídka okolo koštického
kostela. Děkujeme všem, kteří pomohli!
Svatební výstava – v době pouti chystají členky VOŽEKOVA sdružení svatební výstavu,
a tak prosí všechny, kdo mají doma uschovaná svatební oznámení, blahopřání, šaty,
závoje, fotografie…prostě vše, co nějak souvisí se svatbou, aby pomohli s výstavou a
exponáty zapůjčili. O programu výstavy se intenzívně jedná a zatím to vypadá, že budeme
moci vidět zajímavé věci. Hlavní organizátorkou je paní Irena Hellerová, s ní se
domlouvejte na spolupráci. Děkujeme!
Upozorňujeme občany, že je nutné co nejdříve (do konce března) zaplatit poplatky za
psy a odvoz komunálního odpadu! Po uplynutí termínu platby se přestane odvážet
odpad. Ze zákona je obec povinna po uplynutí termínu vymáhat poplatky navýšené až o
100%. Prosíme Vás, přijďte poplatky zaplatit včas, případně se domluvte na vhodném
řešení situace.
Od této soboty je otevřen každý sudý týden sběrný dvůr v Košticích v době 8:30 –
11:30 hodin.

Program v době Velikonoc
Již tradičně se koná v sobotu 30. března dětský karneval a velikonoční zábava. Přijďte se pobavit!

