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Víte, že...
l
20. 12. 2009 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční adventní koncert?
Vystoupí Jožka Šmukař se svými hosty a cimbálovou muzikou. Začátek
je v 15.00 hodin. Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě a jejich cena je
180,-- Kč. Před začátkem představení si můžete vyslechnout varhanní
koncert Jiřího Sklenáře ml.
l
od 22. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude OÚ Koněšín z důvodu čerpání
dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 4. ledna
2010.
l
Na obecním úřadě máme dvě nové knižní publikace k zakoupení. Jedná
se o knihu TOULKY NAD TŘEBÍČSKEM od autorů Zdeňka Vošického
a Radka Klimeše. Obsahem knihy jsou letecké fotografie většiny obcí a měst
bývalého okresu Třebíč, včetně významných kulturních a přírodních
památek. Nechybí ani naše obec. Cena je 430,-- Kč. Autor Mgr. Radovan
Stoklasa vydal 2. díl knihy KOSTELY NA MORAVĚ – obrazová publikace
144 barevných stran kostelů z okolí Moravských Budějovic, Znojma, Vranova
a Telče. Cena je 185,-- Kč. Pokud ještě váháte s dárkem pod stromeček, tak
zde máte dobrý námět.
l
25. 12. 2009 Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční „Poslední
leč“ v Kulturním domě v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou LOS VALOS.
Nebudou chybět zvěřinové speciality a bohatá tombola.
l
31. 1. 2010 od 14.30 hodin se v kulturním domě uskuteční tradiční
Dětský karneval, který pořádá mládež z farností Dalešice, Koněšín
a Valeč? Všechny masky mají vstup zdarma. Čeká vás bohatá tombola
a program plný her a soutěží.
l
Spoustu aktuálních informací o dění v naší obci naleznete na nových
internetových stránkách www.obeckonesin.cz .
l
Tělovýchovná jednota Koněšín pořádala dne 1. listopadu 2009 „Halový
fotbalový turnaj přípravek“ ročníku narození 1999 ve Sportovní hale
v Třebíči. Turnaje se zúčastnili FC Vysočina Jihlava, FC Slovan Havlíčkův
Brod, FC Velké Meziříčí, FC Žďas Žďár, HFK Třebíč „A“ a „B“. Parterem akce
byla Skupina ČEZ.

Kontejnery na BIO odpad
V letošním roce jste jistě zaregistrovali, že se v obci objevily dva velkoobjemové
kontejnery zelené barvy na BIO odpad. Jeden je umístěn u fotbalového hřiště a slouží
především pro uložení posečené trávy z areálu hřiště a ubytovny. Druhý má své místo
pod budovou obecního úřadu.
Kontejner slouží pouze k uložení BIO odpadu z obecních ploch. Nelze ho využívat
individuálně pro uložení odpadů z vlastních zahrádek. Rozhodně se nejedná o levnou
záležitost, ale bohužel jsme byli nuceni řešit situaci, kam s posečenou trávou,
shrabaným listím větvemi, atd. Dříve jsme mohli vzniklý odpad uložit na hnojiště
Agrochemy Studenec ve středisku v Koněšíně. Zrušením živočišné výroby v obci
zaniklo i uložiště. V současné době jsou oba kontejnery odvezeny a na svých
stanovištích se objeví počátkem jara. Předem tedy upozorňujeme občany na zákaz
ukládání vlastního BIO odpadu do těchto kontejnerů.

Zákaz kouření
Všeobecně platí zákaz kouření na autobusových, vlakových a dalších zastávkách
hromadné dopravy. Zákaz platí též na úřadech a ve školách. Jsem velmi ráda, že
některé úřady toto nařízení rozšířili i na kulturní domy a akce v nich pořádané.
O škodlivosti kouření toho bylo, myslím, napsáno již hodně a pouze bych se
opakovala. Ale doufám, že si tento článek přečtou i někteří naši spoluobčané, kteří
stále zákaz kouření nerespektují. Jinak si nedovedu vysvětlit tu spoustu nedopalků na
autobusových zastávkách v Koněšíně a v parcích se povalující odhozené prázdné
krabičky od cigaret.
Připadá Vám to správné? Zřejmě si při svém počínání ani neuvědomují, že se tady
pohybují malé děti, pro které jsou barevné krabičky od cigaret a povalující se
nedopalky zajímavou hračkou. Opravdu chcete pro děti v Koněšíně to nejlepší? Pokud
ano, tak se milý kuřáci občas nad svým odhozeným nedopalkem či prázdnou
krabičkou zamyslete. Odpadkových košů máme v obci docela dost.

Venčení pejsků
Dalším nešvarem hned po neukázněných kuřácích jsou neukáznění chovatelé pejsků.
Někteří nerespektují Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2007 o pravidlech pohybu
psů na veřejných prostranstvích.
Je naprosto zakázané volném pobíhání psů. Na veřejných prostranstvích se mohou
pejskové pohybovat pouze na vodítku a u některých vyjmenovaných plemen je nutný
i náhubek. Nevím, kolik případů pokousání ještě bude muset být odvysíláno, aby to
někteří chovatelé konečně pochopili.
Neuklízením výkalu po svém miláčkovi je další porušení vyhlášky, nejenže ubírají na
estetice trávníků a komunikací, ale hlavně ztěžují práci veřejně prospěšným
pracovníkům obce. Ti pak musí čistit a mnohdy i opravovat sekačky, které s výkaly
přišly do styku a to není zrovna dvakrát příjemné. Uklízením po svých mazlíčcích těmto
problémům zabráníte a kromě toho budete „in“.

PPO Koněšínský potok
V roce 2004 byly Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje se
sídlem v Brně požádány OÚ Koněšín o řešení odtokových poměrů v obci a úpravu
Koněšínského potoka. Na základě místního šetření nechaly Lesy ČR, s.p., Správa
toků – oblast povodí Dyje vypracovat projektovou dokumentaci, která řeší úpravu
Koněšínského potoka. Úprava začíná pod obcí Koněšín přes celou obec po místo, kde
je Koněšínský potok zatrubněn. V rámci prací dojde k vyprofilování koryta toku do
lichoběžníkového tvaru a jeho zpevnění kamennou rovnaninou, kamennou dlažbou do
betonu a krátce i kamennou opěrnou zdí. V rámci stavby budou nahrazeny stávající
nekapacitní mostky novými propusty z rámových betonových profilů typu „Beneš“.
Stavba bude probíhat v době od 1. 11. 2009 do srpna 2010. Stavbu pro Lesy ČR, s.p.
dodavatelsky zajišťuje firma Michal Bezega – Begastav se sídlem v Těšeticích u
Znojma. Závěrem bychom chtěli požádat o trpělivost během výstavby. Pokud budou
další dotazy rádi je zodpovíme.
Antonín Ryček, správce toku

Jubilea v roce 2010
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví
a životní pohody do dalších let.
60 Eva Fraňková, Ivan Svoboda, Marie Cahová, Helena
Špačková, Jaroslav Mrňka, Vítězslav Loukota, Josef
Líbal, Marie Mrňová, Jan Šabata
65 Emilie Matějková, Jana Konečná, Ludmila Sklenářová, Josef Matějek
70 Jitka Rousková, Marie Dobrovolná, Ludmila Kafková,
Marie Dufková
75 Stanislav Šabata, Marie Šabatová, Růžena Rybníčková
80 Božena Horká, Miloš Zoubek, František Novák, Věra Svobodová, Dobroslav
Žák, Milada Kladivová
85 Karel Králík

Základní škola a Mateřská škola Koněšín
Vás srdečně zve na

1. Školní ples
Který se koná 23. ledna 2010 od 20.00 hodin v KD Koněšín.
K tanci a poslechu hraje UNIBAND Jihlava.
Tombola a občerstvení zajištěno.

Rok 2009 ve farnosti Koněšín
Jsem rád, že se opět blíží jedny z nekrásnějších svátků v roce a zároveň se tím blíží
i konec roku. A to je také možnost ohlédnout se zpět a podívat se, jaký byl uplynulý rok.
Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí. V zimě
a na jaře se již tradičně uskutečnily akce jako tříkrálová sbírka, dětský karneval,
o jarních prázdninách pobyt na horách.
V březnu jsme navštívili aquapark v rakouském Laa am Thaya a před velikonocemi
jsme jeli na tradiční setkání mladých v brněnské katedrále. V květnu jsme se s farností
vydali na poutní zájezd do Řecka, kde jsme měli možnost vidět mnoho krásných míst
jako je Soluň, kláštery v Meteoře, Atény aj.
V červnu měli ministranti a děti z farnosti možnost účastnit se diecézního setkání
ministrantů a dětí na Vranově u Brna.
V červenci se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří. Letos už po deváté se uskutečnil letní farní tábor v Orlických horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí a mládeže.
Po loňské premiéře se uskutečnil ještě týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně.
S mladými jsme letos o prázdninách na týden vyrazili do švýcarského Magdenau, kde
jsme nejenom pomohli v místním klášteře, ale také jsme měli možnost vidět spoustu
krásných míst. Po návratu ze Švýcarska jsme se již tradičně vydali na třídenní
cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se staršími poutníky.
Na konci prázdnin se uskutečnil zájezd do Mariazell, Lillienfeldu a St. Poltenu.
S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství,
dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, jak ve středu, tak v neděli odpoledne,
páteční plavání apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do
Žarošic. Velkou událostí pro nás byla návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně, které
jsme se účastnili nejen jako poutníci, ale přes 60 mladých z našich farností pomáhalo
jako dobrovolníci při organizaci této návštěvy.
Začátkem října ve Valči proběhla na louce za farou Drakiáda, tentokrát i s programem
a setkáním účastníků na faře. V podzimních prázdninách jsme vyrazili na faru do BrnaLískovce, odkud jsme podnikali výlety do Slavkova, Moravského krasu, Křtin apod.
Začátkem prosince proběhla na faře duchovní obnova pro mladé a navštívili jsme
vánoční Vídeň.
V letošním roce byla dokončena generální oprava našeho farního kostela sv. Bartoloměje. Po loňské rekonstrukci střechy se letos opravily vnější a vnitřní omítky, bylo
provedeno odvlhčení, nová elektroinstalace a repase oken a dveří. V neděli 8. listopadu pak za účasti generálního vikáře proběhla děkovná mše sv. spojená s odpoledním koncertem dětského sboru Slunko.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří jste přispěli ke zdárné realizaci této
rekonstrukce – brigádníkům, za jejich odvedenou práci, Vám všem, kteří jste přispěli
při sbírkách v kostele i jednotlivě, obci Koněšín, Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, nadaci ČEZ za finanční pomoc a samozřejmě také dodavatelské
firmě V-stav za kvalitně odvedenou práci.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu. Přeji
Vám krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
P. Petr Holý, duchovní správce farnosti
P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních
svátcích v našem koněšínském kostele, ale také na Živý Betlém a na vánoční pásmo,
které si připravily děti z farnosti, a které bude ve Valči před kostelem na Boží hod
vánoční (25. 12. ) v 17. hodin. Všichni jste srdečně zváni!

ZŠ a MŠ Koněšín
Vážení přátelé, milí čtenáři
Tentokrát jsme se v našem příspěvku zaměřili především na dotace. Podařilo se nám
získat prostředky na čtyři akce. Dvě se týkaly mateřské školy a dvě základní školy.
Dotace byly získání z rozpočtu kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Prostředky na vybavení oranžové učebny škola
získala z ENERGOREGIONU 2020. U všech dotačních titulů byla nutná spoluúčast
zřizovatele.
Celkový objem finančních prostředků byl 425 000 Kč, spoluúčast obce 146 000Kč.
Dotace s názvem „Chodníčky pro zdraví“ byla především pro naše nejmladší , a to pro
děti z mateřské školy. Získané prostředky posloužily na rekonstrukci šatny. Nová
podlaha, výmalba a nábytek dětem, ale i rodičům zpříjemňují ranní nástup do školky.
V rámci projektu děti navštívily solnou jeskyni a zaplavaly si ve Vodním ráji v Jihlavě.
Druhá dotace, s poněkud delším názvem „ Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se
cítit spokojené a v bezpečí“ byla zaměřena na to, jak co nejlépe vybavit a zvelebit třídu
mateřské školy. Byl zakoupen nový nábytek, který slouží jako úložný prostor pro nové
i stávající hračky a dále nové stolečky s židličkami pro zdravé a pohodlné sezení.
Součástí projektu byly také akce pro rodiče a děti – Plavání ve Vodním ráji v Jihlavě,
Beseda s psycholožkou a fyzioterapeutkou.
A konečně třetí dotace pod názvem „Cvičíme všichni“. Získané finanční prostředky
byly použity na nové vybavení školní tělocvičny. O nutné stavební úpravy se postarala
Obec Koněšín. Díky tomu děti i zájmové organizace získaly příjemné prostředí pro hry
i odpočinek. Rekonstrukce tělocvičny byla doplněna o sportovní a motivační programy
– Den s vrcholovými sportovci, Zdravé plavání, Sportovní pětiboj a Sluníčkový den.
Za zmínku stojí i akce, které nás doprovází během roku, ať už pravidelné nebo
příležitostné. K těm pravidelně se opakujícím určitě patří „Den se starostkou“.
Tentokrát nás paní starostka pozvala na Babylon, vodní elektrárnu v Kramolíně
a nakonec si pro nás připravila zábavné dopoledne s opékáním špekáčků. Spolupráce
s obcí pokračovala při slavnostním rozsvícení adventního stromu i dalších aktivitách.
Z příležitostných akcí by určitě stálo za to připomenout „Podzimní tvoření pro rodiče
s dětmi i širokou veřejnost“ a „Den otevřených dveří.“
V závěru bychom Vám chtěli popřát příjemné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů v novém roce 2010.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Koněšín

Zahájení školního roku.

Vánoce jsou z podstaty a principů naší civilizace
svátky lásky, radosti a především svátky naděje.
Naděje, že po zimě přijde jaro a přinese více
světla a méně noci.
Naděje, že se svět po krátkém odpočinku
znovu zazelená,
vykvete do pestrých šatů, zavoní medem
a chlebem.
Naděje, že se vrátí ptáčkové se svými písničkami
a rozezvoní se nám nad hlavami.
Naděje na uzdravení těla i duše, naděje na obnovu.
Naděje, že se urovnají staré spory,
upevní se a vzniknou nová přátelství.
Naděje na radost, na trvalou jistotu domova a bezpečné,
milující zázemí.
Naděje, že to dobré v nás i v těch druhých
zvítězí nad vším, co je špatné a zlé.
Jménem zastupitelstva obce vám chci popřát radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2010.
Hana Žáková, starostka
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