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Jožka Šmukař, Jana Otáhalová a cimbálová muzika primáše Petra Mikulky
v kostele sv. Bartoloměje v Koněšíně.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:
Pátek 24. 12. 2010 - Štědrý den
- mše sv. ve 22.00 hod.
Sobota 25. 12. 2010 - Slavnost Narození Krista
- mše sv. v 11.00 hod.
Neděle 26. 12. 2010 - Svátek sv. rodiny a sv. Štěpána
- mše sv. v 11.00 hod.
Sobota 1. 1. 2011 - Nový rok
- mše sv. v 11.00 hod.

Víte, že...
l

19. 12. 2010 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční adventní koncert?
Vystoupí Jožka Šmukař, Jana Otáhalová a cimbálová muzika pod
vedením primáše Petra Mikulky. 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.
z Koněšína.

l

Od 22. 12. 2010 do 31. 12. 2010 bude OÚ Koněšín z důvodu čerpání
dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 3. ledna
2011.

l

25. 12. 2010 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

22. 1. 2011 se uskuteční Ples Sboru dobrovolných hasičů v Koněšíně?
Od 20.00 hodin s kapelou FANTASTIK. Členové SDH Koněšín předem děkují
občanům, kteří mohou přispět do tomboly.

l

13. 2. 2011 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

19. 3. 2011 pořádá obec Koněšín zájezd na muzikál DĚTI RÁJE? Zájemci
se mohou nahlásit na Obecním úřadě v Koněšíně. Cena vstupenky včetně
dopravy je 1.000,-- Kč.

l

24. 4. 2011 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Velikonoční veselici?
Od 20.00 hodin s kapelou SAGITTA v kulturním domě.

Jubilea v roce 2011
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva
obce pevné zdraví a životní pohody do dalších let.
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Jarmila Machátová
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Rudolf Dobrovolný, Marie Vrbková

VOLBY
V říjnu letošního roku jste svými hlasy rozhodli a zvolili nové zastupitelstvo obce.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala všem voličů, kteří se voleb zúčastnili. Nově
zvolené zastupitelstvo obce děkuje za projevenou důvěru, které si velmi váží. Ráda
bych poděkovala za práci pro naši obec všem členům bývalého zastupitelstva.
Složení nového zastupitelstva:
Hana Žáková – starostka, Jiří Chalupa – místostarosta, Tomáš Herodek – člen,
Vlasta Komárková – členka, Eva Musilová – členka, Stanislav Neumann – člen, Jan
Šibůrek – člen.

Dotace na regeneraci vegetačních prvků
Předchozí zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby byla v letošním roce podána
žádost o dotaci na regeneraci vegetační prvků. Přeloženo do češtiny - na prořezání,
kácení a výsadbu stromů v obci.
V současnosti jsou vegetační prvky především na návsi bez pravidelné
a náročnější údržby, což výrazným způsobem ovlivnilo jejich neutěšený stav. Ve
vysokých korunách stromů je nespočet proschlých a nebezpečných větví. Při větrném
počasí se sami můžete přesvědčit o velkém množství spadlých větví, které zatím
naštěstí nikoho nezranily. Využili jsme proto možnost a podali jsme žádost do
operačního programu „Životní prostředí“ na jejich obnovu.
Navržená opatření odbornou firmou se budou týkat hlavně regenerace stávajících
dřevin, pěstebních opatření a ošetření dřevin ze zdravotních, bezpečnostních
a kompozičních důvodů. Cílem je zachování velmi kompozičně kvalitní dřevinné
vegetace v obci.
Po navržených ošetřeních a kácení dojde k provedení nových výsadeb, aby byla
zajištěna kontinuita vývoje kvalitní stromové vegetace. S žádostí byla naše obec
úspěšná, a tak v roce 2011 dojde k zahájení celého projektu.

Dokončení chodníků na hřbitově
I nadále bychom rádi pokračovali v již započatých projektech. Jeden z nich také
řeší dokončení chodníků na místním hřbitově. V letošním roce obec získala na první
etapu 100.000,- Kč od Nadace ČEZ.
Celkem se doposud provedené práce na hřbitově vyšplhaly k částce 346.934,- Kč.
Zbývající část odhaduje na cca 300.000,- Kč.
V listopadu 2010 byla odeslána žádost o finanční pomoc Nadaci ČEZ na druhou a
snad závěrečnou etapu opravy chodníků. Projekt ovšem nemusí být podpořen, a tak
další možností v podobě dotačního titulu se jeví program „Rozvoje venkova“, který
určitě využijeme. Za všechny si moc přeji, abychom byli stejně úspěšní jako
v regeneraci vegetačních prvků.

Investice firmy E.ON v naší obci
V roce 2011 by firma E.ON měla v naší obci učinit investici, a to v podobě přeložení
venkovního vedení NN do zemního kabelu. Bude se především jednat o prostranství
kolem kostela, školy, budovy obecního úřadu a přilehlých ulic. V současné době jsou s
majiteli nemovitostí sepisovány smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného
břemene. Zahájení prací je naplánováno na jaro 2011.

Chodníky
Chodníky vybudované v naší obci převážně v akci Z jsou v neutěšeném stavu. Za
tímto účelem byla vypracována projektová dokumentace, která řeší jejich kompletní
opravu a navíc i zbudování zpevněné plochy pod budovou obecního úřadu včetně
místní komunikace, která vede na bývalé fotbalové hřiště. Na jaře 2011 by měl být
vypsán dotační titul, do kterého budeme žádost předkládat. Součástí projektu bude:
obnova dopravního značení, veřejného osvětlení, nádoby na posypový materiál,
zahradní mechanizace na údržbu zeleně, lavičky, odpadkové koše ap. Pokud dotaci
nezískáme, budeme vše budovat po etapách několik let z vlastních zdrojů.
Hodiny tiše našlapují ve sněhu,
stačí pár kroků rok se uzavírá …..
Skončí čas starých lásek,
starých příběhů,
rodí se předsevzetí průzračná a čirá.
Jménem zastupitelstva obce Vám chci popřát spokojené, láskou
a porozuměním naplněné vánoční státky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2011.
Hana Žáková, starostka

Sbor dobrovolných hasičů v Koněšíně
Vás srdečně zve na

Hasičský ples,
který se koná 22. ledna 2011
od 20.00 hodin v KD Koněšín.
K tanci a poslechu hraje FANTASTIK.
Tombola a občerstvení zajištěno

Zprávičky ze školy

Dotace Zdravé školy
V roce 2010 mohly školy organizované v Síti škol podporujících zdraví čerpat
z Fondu Vysočina podporu na dva dotační tituly. Naše škola tuto možnost využila
v plném rozsahu a zrealizovala dva projekty. Celkové náklady činily 166 600 Kč.
Z toho šedesát procent bylo hrazeno z Fondu Vysočina, čtyřiceti procenty přispěla
Obec Koněšín. Projekt Zdravý Koněšín byl zaměřen na smysluplné a kvalitní využití
volného času dětí a rodičů, na budování kvalitních vztahů mezi školou a rodiči
a dalšími organizacemi v obci .
Ihned po schválení projektu, v měsíci březnu, se uskutečnila celodenní aktivita
Pohádka ve zdravém světě. Děti školy navštívily divadelní představení, v kině zhlédly
novou českou pohádku, zpracovaly několik pohádkových úkolů a den zakončily
spaním ve škole se spoustou čtených pohádek .
Průběžně žáci ZŠ a děti MŠ absolvovali dvacet lekcí cvičení na míčích pod
vedením zkušené fyzioterapeutky Soni Hlaváčkové. V odpoledních hodinách se
k tomuto cvičení jednou za dva týdny setkávali rodiče a děti.
V měsíci dubnu a říjnu škola zorganizovala pro všechny zájemce oblíbené
a žádané plavání ve Vodním ráji v Jihlavě.
Beseda s bývalou národní reprezentantkou v basketbale žen Romanou Hamzovou
se uskutečnila v srpnu. Besedy se zúčastnili žáci školy a hráči volejbalového
soustředění z Třebíče.
Součástí projektu bylo také vytvoření relaxační zóny pro žáky základní školy.
„Společně všechno dokážeme“ byl projekt zaměřený především na dětí mladšího
školního věku a jejich rodiče.
Děti a zájemci z řad rodičů navštívili solnou jeskyni v Třebíči, zasportovali si při
celoškolní akci Ahoj kamarádi a společně si zaplavali ve Vodním ráji v Jihlavě. Při
Vitamínovém dni ochutnali dospělí i děti dobroty ze zdravé kuchyně těch nejmenších.
I v tomto projektu bylo myšleno na zkvalitnění prostředí pro děti.Byla vytvořena
relaxační zóna pro odpolední odpočinek a klidové aktivity, a také vhodné prostředí pro
pravidelné setkávání maminek i dětí v miniškoličce.
Co se ve škole v roce 2010 událo?
Prezentace na veřejnosti:
- 1. školní ples
- Šekiáda – slavnostní předávání šeků Nadace ČEZ
- setkání se staršími spoluobčany Koněšína
- kulturní program pro starší občany – bývalí zaměstnanci ČEZ
- účast ředitele školy na slavnostním předávání Oranžových učeben
- vítání občánků
- podzimní tvoření pro děti a rodiče
- slavnostní rozsvěcení adventního stromu
Tradiční akce :
- jedeme do kina
- jedeme na výstavu
- sběr papíru
- výstava Dům a zahrada
- bruslení v Náměšti nad Oslavou
- sportovní pětiboj
- slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku - plavecký výcvik
- besídka ke Dni matek
- mikulášská nadílka

- vánoční nadílka
- plavání ve Vodním ráji
Netradiční akce :
- projekt – zdravý životní styl – SZÚ Jihlava
- exkurze do Prahy
- Ahoj kamarádi – sportovní odpoledne
- beseda s účastníkem horolezeckého výstupu v Alpách
- Dýňobraní
- Hodina zpěvu – kulturní program
- Zvonečkový den
- Vajíčkový den
- Vločkový den
Ředitelství školy děkuje obecnímu úřadu za dobrou spolupráci a podporu.
Všem, kteří nám byli nápomocni při realizaci jednotlivých akcí patří také poděkování.
Vážení občané Koněšína,
Jménem zaměstnanců školy Vám přeji Vánoce naplněné klidem, láskou
a pohodou. V novém roce pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.
Jitka Rychlá

Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Koněšín
S blížícími se vánočními svátky a s koncem kalendářního roku 2010 mi dovolte,
abych se s Vámi podělil o zážitky, které nám život v naší farnosti v letošním roce
přinesl.
Naše společenství díky aktivitě mnoha dobrých lidí zorganizovalo celou řadu
krásných a zajímavých akcí. Také letos se jsme uskutečnili tradiční tříkrálovou sbírku,
dětský karneval a o jarních prázdninách lyžování v Orlických horách. Před Velikonocemi jsme jeli na tradiční setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem do
brněnské katedrály. V květnu jsme se s farností, jako každoročně, vydali na 13-ti denní
zájezd na známá poutní místa do Francie, Španělska a v Portugalska. V červnu měli
ministranti a děti možnost účastnit děkanského setkání v Přibyslavicích, kde s organizací hodně pomáhali mladí z našich farností. Hned na začátku prázdnin jsme ve
spolupráci s pivovarem v Dalešicích připravili Dětské odpoledne s koncertem
Jaroslava Uhlíře a následně se soutěžemi na pivovarské zahradě.
Na začátku letních prázdnin se také poprvé konal třídenní pobyt mladých rodin
s dětmi v Hlubokých Mašůvkách, který se všem velmi líbil a doufáme, že pojedeme
i příští rok. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří.
Již po desáté se konal Letní farní tábor v Orlických horách, kterého se zúčastnilo
přes 70 dětí. Také už po třetí se uskutečnil týdenní tábor pro menší děti na faře
v Koněšíně. S mladými jsme i letos o prázdninách vyrazili na týden do švýcarského
Magdenau, kde jsme nejenom pomáhali v místním klášteře, ale také jsme poznávali
zajímavá a krásná místa této oblasti. Po návratu ze Švýcarska jsme se již tradičně
vydali na třídenní cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se
staršími poutníky.
S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství,
dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči ( ve středu a v neděli odpoledne), páteční
plavání apod. V září jsme, jako již obvykle, jeli na poutní Zlatou sobotu do Žarošic.
V polovině října proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s bohatým programem

a posezením na farním dvoře. O podzimních prázdninách jsme tentokrát navštívili
střední Čechy, kde jsme podnikli výlety na horu Ŕíp, do Terezína, Lidic, na Okoř apod.
V předvečer svátku sv.Mikuláše jsme společně pro farnosti připravili Mikulášskou
besídku v sále Dalešického pivovaru a také jsme těsně před Vánocemi nezapomněli
na vánoční nadílku pro zvířata v lese.
Dovolte mi, abych Vám na závěr poděkoval za spolupráci i za Vaši přízeň
a podporu a popřál Vám všem krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém
roce vše dobré.
P. Petr Holý, duchovní správce farnosti
Děkanské setkání
ministrantů a dětí
v Přibyslavicích

Nejzápadnější
místo v Evropě
na břehu
Atlantského oceánu
– Cabo da Roca
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!
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