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Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:
Sobota 24. 12. 2011 - Štědrý den
- mše sv. ve 22.00 hod.
Neděle 25. 12. 2011 - Slavnost Narození Krista
- mše sv. v 11.00 hod.
Pondělí 26. 12. 2011 - Svátek sv. rodiny a sv. Štěpána
- mše sv. v 11.00 hod.
Neděle 1. 1. 2012 - Nový rok
- mše sv. v 11.00 hod.

Děti ze základní školy
při jarním úklidu,
projekt Čistá Vysočina.

Děti z mateřské školy s ilustrátorem Adolfem Dudkem, projekt Namaluj zdraví.

Víte, že...
l 27. 11. 2011 od 16.30 hodin se bude slavnostně rozsvěcet vánoční strom před
budovou obecního úřadu? Srdečně si vás dovolují pozvat: Obec Koněšín, ZŠ
a MŠ Koněšín a pěvecký sbor Klokočí z Koněšína.
l 30. 11. 2011 je zahájen předprodej lístků na divadelní představení Maryša?
Místní ochotníci představení sehrají ve dnech 15., 16., 17. a 18. 12. 2011 vždy
v 19.00 hodin.
l 15., 16., 17. a 18. 12. 2011 sehrají místní ochotníci divadelní představení
Maryša? Začátky představení vždy v 19.00 hodin. Pro všechny návštěvníky
káva od Maryši zdarma.
l Od 21. 12. 2011 do 30. 12. 2011 bude OÚ Koněšín z důvodu čerpání dovolené
uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 2. ledna 2012.
l 25. 12. 2011 Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční „Poslední leč“
v Kulturním domě v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou LOS VALOS.
Samozřejmě nebudou chybět zvěřinové speciality a bohatá tombola.
l 26. 12. 2011 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční Vánoční koncert? Vystoupí
pěvecký sbor Klokočí z Koněšína a Fénix z Třebíče. Začátek je v 15.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
l 4. 2. 2012 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Sportovní ples? Od 20.00
hodin s kapelou Dreams. Členové TJ Koněšín předem děkují občanům, kteří
mohou přispět do tomboly.
l 12. 2. 2012 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 3. 3. 2012 pořádá obec Koněšín zájezd na detektivní muzikálovou komedii
Vražda za oponou do Hudebního divadla Karlín v Praze?
Zájemci se mohou nahlásit na Obecním úřadě v Koněšíně. Cena vstupenky včetně
dopravy je 1.000,-- Kč.
l 8. 4. 2012 se uskuteční Velikonoční veselice v Koněšíně?
členové Tělovýchovné jednoty Koněšín.

Srdečně zvou

Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz nebo školy http://skolakonesin.sweb.cz

K zakoupení na obecním úřadě
·
·
·
·
·
·

Kniha o obci Koněšín
Kniha Památné kameny a pověsti na Třebíčsku
Kniha leteckých fotografií Vysočina shůry
DVD – Horácko
DVD – Oslavy 910. výročí obce
Dárkové dvojbalení vína
(CHARDONAY+KABERNET SOVIGNON)

200,-- Kč
250,-- Kč
500,-- Kč
50,-- Kč
100,-- Kč
115,-- Kč

Jubilea v roce 2012
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví
a životní pohodu do dalších let.
60. narozeniny
Josef Blažek, Zlata Brabcová, Jiří Brabec, Rudolf Dobrovolný, Marie Hortová, Karel
Králík, Vladimíra Malíková, Zdeňka Postupová, Dana Šabatová, Miroslav Urbánek
65. narozeniny
Ladislav Babuněk, Vladimír Moll, Jaromíra Ošmerová
70. narozeniny
Lidmila Karásková, Prokop Sklenář, Josef Šabata
75. narozeniny
Josef Dufek, Bohumil Jurka, Františka Konečná, Leoš Krajl, Bohumil Nováček,
Bohumila Šabatová
80. narozeniny
František Oborný, Vítězslava Řezáčová, Jan Šabata, Jaroslav Šabata, Jan Šibůrek
85. narozeniny
Božena Čermáková, Vlasta Kotoulová, Anežka Nováčková
90. narozeniny
Anežka Musilová

Sběrný dvůr
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. listopadu 2011 schválilo uzavření
smlouvy na využívání sběrného dvora v obci Studenec. Smlouva je podepsána
s provozovatelem sběrných dvorů firmou ESKO – T.
Od 1. 1. 2012 tedy můžete využívat sběrný dvůr ve Studenci. Do budoucna se
uvažuje s využíváním i dalších sběrných míst. Provozovatel vám umožní třídit a
ukládat odpady do určených kontejnerů: kovový odpad, odpad ze zeleně, dřevo,
stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečné odpady, monočlánky, pneumatiky,
televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, zářivky a ostatní odpady dle platného
provozního řádu. Za uvedenou službu bude naší obci účtováno 140,-- Kč za využití
dvora jednou osobou při každé návštěvě. Z tohoto důvodu vás chceme požádat,
abyste návštěvy pokud možno využili k hromadnému odvozu více odpadu najednou.
Například návštěva s jedním kusem televizoru nebo plným vlekem za auto se počítá
vždy za 140,-- Kč.
Více informací vám rádi poskytneme na Obecním úřadě v Koněšíně, podrobnosti
naleznete na www.esko-t.cz . I nadále však zachováme mobilní svoz nebezpečného
odpadu a všechny kontejnery v obci na tříděný odpad.
Provozní doba sběrného dvora ve Studenci:
od 1. 11. – 31. 3. středa 15.00 – 16.00 hodin
od 1. 4. – 31. 10. středa 15.00 – 17.00 hodin

sobota 10.00 – 13.00 hodin
sobota 10.00 – 13.00 hodin

Investiční akce v letošním roce
Oprava Památníku padlých na hřbitově v obci Koněšín včetně rekonstrukce
přístupové komunikace
Díky získání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj se nám
v letošním roce podařilo opravit Památník padlých na místním hřbitově v Koněšíně,
zrekonstruovány byly také přístupové plochy. Z dotačního programu jsme též pořídili
několik laviček k odpočinku. Celkové náklady stavby byly
640.131,60 Kč
z toho příspěvek ministerstva činil
400.000,-- Kč.
Regenerace vegetačních prvků v obci Koněšín
V rámci Operačního programu „Životní prostředí“ z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR nám byl podpořen projekt Regenerace vegetačních prvků
v obci Koněšín. Zakázku ve veřejné soutěži v objemu 338.492,-- Kč získala firma
KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna. Součástí projektu budou i náklady za zpracování
žádosti, technický dozor apod. Ukončení, předání a finanční vypořádání proběhne
začátkem příštího roku. Obec se na celkových nákladech bude podílet 25%. Zbytek je
financován z výše uvedeného operačního programu.

Opravy v kulturním domě
V letošním roce jsme také obdrželi finanční prostředky na opravu kulturního domu
z Programu rozvoje venkova. A tak zcela nový povrch získala plocha jeviště, v sále
jsme se dočkali přebroušení parket s novou povrchovou úpravou. Aby údržba ploch
byla snadnější, zakoupili jsme stroj na čištění a leštění parket. Do konce roku by měla
ještě proběhnout montáž rolovacích dveří do přísálí a šenku. Celkové náklady budou
přibližně 280.000,-- Kč, z toho dotace činí 111.000,-- Kč.
Základní škola
Z vlastních prostředků jsme nechali opravit vstupní chodbu ve škole. Byla položena
nová dlažba, opraveny omítky, zbudován vstup do mateřské školy a provedena
výmalba většiny prostor. Náklady celkem dosáhly výše 174.671,-- Kč.
Přeložení venkovního vedení NN do zemního kabelu
Firma E.ON provedla přeložení venkovního vedení NN do zemního kabelu v části
naší obce. Z tohoto důvodu musela i obec své venkovní vedení veřejného osvětlení
a rozhlasu umístit do zemního vedení. Náklady byly celkem 260.184,-- Kč.

Co nás čeká v roce 2012
Prostřednictvím firmy Grantech ing. Kabelky byla podána žádost do Programu
rozvoje venkova. Je zaměřena na opravu chodníků v obci, výsadbu zeleně, zpevnění
plochy pod obecním úřadem, výměny cca 20 kusů hlavic veřejného osvětlení,
doplnění nových světel a nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, nástěnky). V měsíci
březnu bychom se mohli dozvědět, zda náš projekt ministerstvo podpoří.
Do Nadace ČEZ byla zaslána žádost o příspěvek na nákup repasovaného
hasičského auta pro Sbor dobrovolných hasičů v Koněšíně. Taktéž v březnu komise
rozhodne, komu příspěvek poskytne.
V lednu bude zastupitelstvo obce rozhodovat o využití dotace z Programu rozvoje
venkova. Potřebných oprav či dovybavení je mnoho, ale snad se dětské hřiště
u základní školy dočká nového a bezpečnějšího oplocení a případně bude
dovybaveno novými hracími prvky.
Mnoho investičních akcí jsme mohli realizovat i z důvodu ušetřených prostředků
z minulých volebních období a díky prodeji vedení plynu. Bohužel i tyto prostředky již
budou vyčerpány. Ekonomická krize se dotkla i naší obce. Pokud nebude schválen
zákon o novém rozpočtovém určení daní, které jsou hlavním příjmem obcí, tak na
velké investiční akce bohužel z rozpočtu nenašetříme. A za současné situace budeme
rádi, že pokryjeme provozní náklady budov – úřad, škola, kulturní dům.

Oslavy 910. výročí založení obce
Touto cestou bych ráda ještě zpětně poděkovala všem občanům, kteří se ochotně
zapojili do příprav oslav k 910. výročí naší obce. Ať už to bylo zapůjčení starý
dokumentů, fotografií, pečení koláčů, příprava kulturního domu a nádvoří, organizační
zajištění, úklid veřejného prostranství a další. Velmi si této ochoty a vstřícnosti vážím
a veřejně děkuji.

Jménem zastupitelstva obce Vám i Vašim blízkým
přeji klidné prožití adventu, požehnané Vánoce
a šťastný nový rok plný úspěchů, splněných přání
a samozřejmě ve zdraví prožitý.
Hana Žáková, starostka obce

Novinky ze Základní a Mateřské školy Koněšín
Zdravá škola
V měsíci listopadu pracovníci školy posledními akcemi uzavřeli projekt zdravé
školy Cesty za zdravím. Realizace byla zahájena v březnu výukovým programem
Adolfa Dudka Namaluj zdraví.
Děti se dozvěděly mnoho nového z oblasti péče o zdraví, výtvarné výchovy
a setkaly se s ilustrátorem knih, které znají z vlastní četby. V květnu se uskutečnila
Cesta za zdravím, aneb utuž zdraví při pochodu a řemesla poznej k tomu. Pohádkové
cesty, kde se účastníci seznámili s řadou tradičních českých řemesel a pohádkových
postav, se účastnilo více než 80 dětí a rodičů. V cíli si všichni v příjemné atmosféře při
zpěvu u kytary vychutnali zdravé občerstvení a opečené špekáčky.
Děti navštívily Veletrh produktů Kraje Vysočina, seznámily se s tím, co se na
Vysočině vyrábí, chová a pěstuje.
V měsíci září připravili pedagogové mateřské školy pro děti a žáky sportovní den.
O správných stravovacích návycích a zdravém životním stylu jsme besedovali
s pracovnicemi Státního zdravotního ústavu v Jihlavě.
Rodiče, děti i pedagogové se setkali při tradičních tvořivých dílničkách.
Průběžně probíhalo pravidelné cvičení dětí s fyzioterapeutkou, v odpoledních
hodinách cvičili rodiče s dětmi. V jarních a podzimních měsících se uskutečnilo tradiční
plavání rodičů a dětí ve Vodním ráji v Jihlavě.

Celkové náklady projektu:
Podpora kraje Vysočina:
Podpora zřizovatele:

100 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč

V posledních pěti letech škola získala podporu kraje Vysočina na realizaci osmi
projektů. Celkový objem prostředků od kraje Vysočina a zřizovatele byl 625 000 Kč.
Další akce školy realizované v roce 2011
Účast v krajském projektu Prevence dětských úrazů
Projekt Kniha, můj kamarád
Čistá Vysočina
Pravidelný sběr papíru
Účast na výstavě Dům a zahrada
Jedeme do divadla
Jedeme do Kina
Výlet do Jedova
Den se starostkou obce
Plavecký výcvik
Sportovní pětiboj
Kulturní vystoupení pro starší spoluobčany
Kulturní vystoupení při vítání nových občánků
Zahradní slavnost
Evropský veletrh v Náměšti nad Oslavou
Švestkobraní
Lístečkování
Přijďte se k nám podívat
V uplynulých pěti letech prošly vnitřní prostory školy zásadními změny. Postupně
byly zrekonstruovány na náklady obce všechny učebny, jídelna, tělocvična, šatny
i sociální zařízení pro mateřskou školu. Z dotačních prostředků se nám podařilo školu
nově vybavit a vytvořit útulné a příjemné prostředí. Velmi rádi Vás u nás přivítáme
a školou provedeme.

Závěrem
Vážení občané,
přeji Vám všem klidné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, životní optimismus
a pohodu.
Jitka Rychlá, ředitelka školy

Smíšený pěvecký sbor Klokočí
Začátkem letošního roku byl v Koněšíně založen smíšený pěvecký sbor Klokočí.
V současné době má 14 členů. Jeho vedoucím je Jiří Němec, který sbor také hudebně
doprovází za vydatné pomoci Elišky a Jiřího Sklenářových. Sbor měl již několik
veřejných vystoupení – 2x v kostele v Koněšíně, 2x v Dalešicích a také v kulturním
domě v Koněšíně při příležitosti oslav výročí obce.
V nejbližší době se předvede veřejnosti při rozsvěcení vánočního stromku. Toto
krátké vystoupení společně s dětmi bude zároveň pozvánkou na vánoční koncert,
který se bude konat v chrámu sv. Bartoloměje v Koněšíně dne 26. 12. 2011.
Společně s hostem - smíšeným pěveckým sborem Fénix z Třebíče - zazpíváme
lidové koledy i umělé písně, kterými bychom chtěli přispět ke krásné atmosféře
vánočních svátků. Srdečně všechny zveme. Sbor bude účinkovat také v připravované
divadelní hře bratří Mrštíků Maryša.
Dále obdržel pozvání do Hrotovic a také k účasti na příštím ročníku Náměšťfestu.
Je otevřen všem dalším zájemcům, nové zpěváky i muzikanty mezi sebou rádi
uvítáme.
členové sboru Klokočí

Horácko je na hladině
Na hladině Dalešické přehrady je od
pondělí 21. 11. 2011 loď Horácko, která
bude od 1. 1. 2012 vozit cestující na
základě smlouvy s mikroregionem
Horácko.
Provozovatelem je společnost
AIKON. Veškeré informace najdete na
stránkách www.dalesickaprehrada.cz,
případné další dotazy Vám odpovíme na
lodni-doprava@aikon.cz nebo 739 085
858. Loď Horácko se těší na Vaši
návštěvu.
Vyjíždíme každou sobotu, neděli a ve
svátek ve 13.00 hod vždy z přístaviště
Kramolín.

Kupon
na slevu

50%
při jízdě lodí
Horácko
Platí pro jednotlivou
nebo rodinnou jízdu
do 31. 5. 2012

Podvody na seniorech
(NE) BEZPEČNÝ VĚK
když víte, co vás může ohrozit, máte větší šanci se bránit.
DOPORUČUJÍCÍ RADY PRO SENIORY JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
·

Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.

·

Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.

·

Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji
stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.

·

Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji
v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla,
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

·

Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrávají zlodějům a okradení
může proběhnout bez povšimnutí.

·

Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád
pod kontrolou.

·

Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.

·

Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás
někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen
je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte
a důvěřujete mu.
·

Nikdy se před nikým nechlubte svými
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte
žádné zálohy podomním prodejcům.

JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
·

Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným mí-stům.
Choďte raději frekvento-vanějšími
ulicemi.

·

Kabelku nebo tašku noste v ruce či na
rameni směrem od ulice, aby vám ji
z vozovky nemohl někdo vytrhnout
a ukrást.

·

Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo
dokonce život jsou cennější než peníze!

·

Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný
pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.

·

Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým
neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši
počkejte na výtah prázdný.

·

Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se
dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.

·

Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na
místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.

·

Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl
by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc.

·

V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na
vlasy nebo slzný plny), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím
překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci.
Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho
k útěku.

·

Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy,
především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách.

·

V prázdné tramvaji nebo autobus si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost
může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě
obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

JAK SE VYHNOUT PODVODU

·

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů jak vás okrást.

·

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.

·

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

·

Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen
pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.

·

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.)
nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

·

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher
v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.

·

Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla,
v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.

·

Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

·

Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí,
k podpisu závažných dokumentů např. k převzetí bytu, domu nebo chaty
nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

·

Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si
poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních
organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní
poradnu.

JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
·

Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost,
i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená
balónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem.
Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.

·

Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých
mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít
a profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná
dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.

·

Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také
využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních
dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě).

·

Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci),
nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat
doje, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám
byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.

·

Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že
jste doma.

·

Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii
v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

·

Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.

·

Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným
zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je možné si opatřit
i elektronické alarmy či imobilizéry zapalování.

Pár slov k divadlu …
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s našimi plány pro letošní
sezónu. Po několika po sobě jdoucích letech vám náš divadelní soubor nabízel hry
rázu komediálního, veselého, někdy až ztřeštěného. Chtěli jsme zkrátka, abychom vás
pobavili a rozesmáli. Jedním z našich předsevzetí je však také to, že náš repertoár
bude pestrý, že nechceme zabřednout do stereotypů, že chceme zkusit také něco
jiného. Proto si dovoluji pozvat vás letos na hru bratří Mrštíků Maryša, která je
klasickým dramatem a opakem toho, co jsme několik roků zpět hráli a na co jste byli
zvyklí. Tuto hru bylo potřeba upravit pro naše skromné podmínky a umělecké
možnosti, a proto nebude hrána v původním nářečí ani v dobových krojích. Byl také
zredukován počet vystupujících postav. Na druhou stranu jsme využili schopností
a ochoty místního pěveckého sboru pod vedením J. Němce. Tento soubor vhodně naši
inscenaci doplní a obohatí. Pro vaše pohodlí a jistotu, že budete mít místo k sezení,
jsme pro letošní sezónu zavedli předplatné. To znamená, že sedadla budou
očíslována a vy si můžete předem zajistit vstupenku na konkrétní představení, do vámi
vybrané řady a na vámi vybranou židli. V předprodeji bude možné vstupenky zakoupit
od středy 30. 11. 2011 na obecním úřadě v obvyklých úředních hodinách. Vstupenky
neprodané v předprodeji budou samozřejmě k dispozici přímo před každým
představením u pokladny. Vzhledem k našim termínovým možnostech a s ohledem
na ostatní kulturní aktivity v naší obci bude Maryša sehrána již letos - a to 15.12.,
16.12.,17.12. a 18.12.2011 vždy v 19:00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu
Pavel Malík

Rok 2011 ve farnosti Koněšín
Opět se blíží vánoční svátky a tím i konec roku 2011. Jaký byl a co se událo v naší
farnosti, to se dozvíte v následujících řádcích.

Díky obětavosti a zájmu mnoha lidí, kteří se zapojují do života farnosti se podařilo
uskutečnit mnoho akcí.

V zimě a na jaře uskutečnily již tradiční akce. Na začátku nového roku Vás navštívili
koledníci při Tříkrálové sbírce a poslední lednovou neděli proběhl za velké účasti dětí
i dospělých dětský farní karneval v Koněšíně.
Změna byla letos o jarních prázdninách, kdy na hory a lyžování společně vyrazila
nejen skupina mládeže, ale tentokrát i rodiny s dětmi. Podařilo se nám najít krásné
místo na faře v Branné v Jeseníkách, kde jsme strávili pěkný týden.
Před velikonocemi jsme jeli na setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem
v brněnské katedrále.

V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě. Letos jsme zamířili
směrem na východ. Přes Slovensko, Maďarsko jsme poznávali krásy Ukrajiny a při
zpáteční cestě také východní Slovensko.
Vždy jednou za tři roky je v kněžském semináři v Olomouci připraveno diecézní
setkání ministrantů, a tak jsme autobusem vyrazili směr Olomouc. Letošní červen byl
pro mě jubilejní, a tak bych chtěl ještě jednou poděkovat za všechna blahopřání
k narozeninám i za pomoc při organizování oslavy a posezení na farním dvoře.
I letos jsme spoluorganizovali s dalešickým pivovarem Dětský den, tentokrát
s hercem a komikem Michalem Nesvadbou.
Na začátku letních prázdnin se po loňské zkušenosti uskutečnil týdenní pobyt pro
rodiny s dětmi a to na Vranovské přehradě, který se vydařil a už máme rezervaci i na
rok příští. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří.
Opět proběhl čtrnáctidenní stanový letní farní tábor v Orlických horách a po něm
týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými jsme i 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 se měla konat cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, ale bohužel kvůli mému
menšímu zranění kolena se neuskutečnila.
S novým školním rokem začali pravidelné aktivity jako je vyučování náboženství,
dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, páteční plavání apod. V září se také už
tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. V polovině října proběhla ve Valči na
louce za farou drakiáda s následným programem a posezením na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili do Brna, odkud jsme podnikali výlety
po okolí, a v polovině listopadu proběhl víkend pro děti na faře ve Valči.
Protože tento článek píšu na konci listopadu, tak máme před sebou ještě
Mikulášskou nadílku v kostele, také se chystáme těsně před vánocemi na vánoční
nadílku pro zvířata v lese a děti se připravují na pásmo živého betléma ve Valči.

Dovolte mi na závěr Vám poděkovat za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu
a popřát Vám všem 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!

Společné foto při cestě na Ukrajinu.

ZŠ a MŠ Koněšín srdečně zve všechny rodiče a děti
na

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne
1. 12. 2011 v 15,30
ve třídě základní školy.
Přijďte s námi prožít
pěkné předvánoční odpoledne
a vytvořit si krásné zimní dekorace.

Loď Horácko při spouštění na Dalešickou přehradu v obci Kramolín dne 21. 11. 2011.
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