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Recept na hezký rok
Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré
zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30 a 31
dílků tak, že vystačí na celý rok.
Potom se každý den upraví tak, že se vezme
1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce
optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu
a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou.
Takto připravený pokrm
se ozdobí kytičkou pozornosti.
Podává se s milým úsměvem
a dobrým slovem.

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2007 Vám přeje za zastupitelstvo obce
Hana Žáková, starostka

ZŠ a MŠ Koněšín, příspěvková organizace
Nový školní rok začal změnami ve škole, zejména v oblasti personální. Zástupem za
Mgr. Miroslavu Strakovou, která je na mateřské dovolené, byla pověřena Mgr.
Pravoslava Fialková. Dalším nováčkem se stala Mgr. Jitka Kopuletá.
První tři měsíce školního roku nám doslova uběhly jako voda, a tak jsme se rozhodli na
chvíli otočit hlavu a podívat se na všechny změny ve škole a aktivity, kterých jsme se
jako škola zúčastnili.
A opravdu toho není málo. V rámci školní družiny fungují kroužky dramatický,
sportovní, keramický a šikulky. Pro prvňáčky, druháčky a předškoláčky probíhá každé
úterý formou hry výuka anglického jazyka, v mateřské škole byla zavedena
tzv. miniškolička pro maminky s dětmi mladšími tří let.
V září až listopadu jsme jezdili na předplavecký a plavecký výcvik do bazénu Laguna v
Třebíči, průběžně jsme se účastnili divadel a koncertů: Netradiční cimbál, Míček Flíček,
P. Novák, Štědrej večer nastal.
Začátkem října nám nad hlavami létali papíroví draci, na konci měsíce jsme zase
uspořádali strašidelný „Halloweenský“ průvod obcí.
V sobotu 14.10. mohli všichni návštěvníci prodejní výstavy „Dům a zahrada“ vidět
ukázky prací dětí. Škola tímto získala 2326,50 Kč.
Již podvakrát jsme uskutečnili veřejný sběr papíru a do kasičky školy tak přibylo 1200,Kč za první sběr (za druhý ještě peníze nemáme). Sbírali jsme kaštany - nejlepší sběrači
obdrželi encyklopedii.
8.12. od nás dostali konzervy a dobrůtky nalezenci v psím útulku v Třebíči.
5.12. ve škole řádili čerti, nechyběl anděl a samozřejmě Mikuláš. Každý byl odměněn
balíčkem.
Do konce kalendářního roku nás ještě čeká Vánoční tvoření, besídka školy a školky,
budeme se fotit se stromečkem.
Začátkem ledna proběhne 3. veřejný sběr papíru. Tímto vás prosíme o nevyhazování
krabic a vánočních papírů.
Na vývěsce u Jednoty si můžete přečíst akce školy na každý měsíc.

Ohlédnutí za sportovním rokem 2006
Prosinec je měsícem bilancování, a proto se i koněšínští sportovci v této době
ohlíží za uplynulým rokem. Hned v úvodu je třeba říci, že se také v letošním roce konala
celá řada velmi zajímavých akcí.
Už na jaře jsme svépomoci oplotili nově zbudované víceúčelové hřiště.
V květnu nám skončila fotbalová sezóna 2005/2006, ve které se naši fotbalisté
umístili na 10 místě III. skupiny A.
Na konci června jsme společně s firmou TREBI GROUP uspořádali turnaj
v minikopané, kterého se zúčastnilo 18 týmů rozlosovaných do dvou skupin – muži
a starší páni. Vítězem turnaje mužů se stal Sokol Studenec, skupinu starších pánů
vyhráli trenéři FŠ Třebíč.
V samotném závěru prázdnin pořádala TJ Koněšín tradiční Bartolomějskou pouť.
Hned po ní byla zahájena podzimní fotbalová sezóna. Základní rozlosování
podzimních zápasů dohrál fotbalový oddíl ještě na svém domovském hřišti, ale jak jste si
jistě všimli, některé zápasy byly hrány na hřištích našich sousedů - TJ Hartvíkovice a
TJ Smrk. Důvodem přesunutí zápasů byla dlouhodobě plánovaná rekonstrukce hráčské
plochy fotbalového hřiště, která kromě úpravy povrchu zahrnuje také zabudování
umělého zavlažování. S největší pravděpodobností se tedy hřiště ve Smrku stane
domovským pro koněšínský oddíl po celou jarní sezónu. Na již zmíněné zavlažování
jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 60 000 Kč. Kromě úpravy hráčského
povrchu chceme vybudovat příjemné zázemí pro sportovní fanoušky.
Předpokládám, že se nám za pomoci sponzorů a ochotných brigádníků podaří
v brzké době rekonstrukci hřiště dokončit.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat a také popřát krásné prožití vánočních
svátků, fotbalistům navíc vydařenou příští sezónu.
Jan Šibůrek
předseda TJ Koněšín

Naše farnost, aneb, co jsme letos všechno prožili
Jsem rád, že Vás mohu opět před vánočními svátky a před koncem roku tímto
způsobem pozdravit a podělit se s Vámi o to, co jsme v naší farnosti společně podnikli a
co jsme prožili v roce 2006.
Chci poděkovat Vám všem, kteří jste už tradičně přijali koledníky při Třikrálové sbírce
a přispěli na potřeby Charity. Poděkování patří také koledníkům a dospělým, kteří je
doprovázeli.
Na jarní prázdniny jsme za lyžováním s mládeží z farnosti vyrazili tentokrát na
moravsko-slovenské pomezí do okolí slovenské obce Makov.
V sobotu před Květnou nedělí jsme přijali pozvání brněnského biskupa na setkání
mládeže v Brně na Petrově.
Na přelomu dubna a května jsme si udělali v dětmi a mládeží třídenní výlet do jižních
Čech do okolí Českých Budějovic a Českého Krumlova.
V první polovině května se naše tři farnosti vydaly na týdenní pouť do Bosny,
Hercegoviny a Chorvatska. Opět jsme zažili krásný týden nejen po stránce duchovní,
ale i při objevování a poznávání krásy historických měst a přírody. Společně jsme
navštívili poutní místa Medjugorie a Vepric, historická města Mostar, Dubrovnik a Split a
také národní parky - Vodapády řeky Krka a Plitvická jezera.
V sobotu 20. května proběhl v Přibyslavicích 1. ročník děkanského setkání ministrantů
a dětí z farnosti, také sem jsme společně vyjeli.
Kdo nemohl jet na týdenní pouť do Chorvatska, mohl se koncem května zúčastnit
jednodenní poutě do polských Wambeřic a na známé poutní místo Králíky, které se
nachází nedaleko polských hranic.
Na druhou neděli v červnu budou vzpomínat děti, které přistoupily k 1.sv.přijímání.
Na začátku prázdnin se uskutečnila návštěva Velehradu spojená s koncertem Lidí
dobré vůle, poté jsme jeli s dětmi na třídenní pouť na kolech do Hlubokých Mašůvek a
v půlce července již po šesté na tradiční letní farní tábor v Orlických horách.
V srpnu jsme s mladými lidmi z farnosti opět vyrazili na týdenní výlet do Alp.
Po prázdninách začaly opět pravidelné činnosti ve farnosti, jako je vyučování
náboženství ve škole, pravidelné mše sv. pro děti, sportovní odpoledne v neděli
v tělocvičně ve Valči…
V sobotu 23. září jsem s ministranti i s ostatními dětmi zamířil do Brna na
ministrantský den a setkání otce biskupa s ministranty v brněnské katedrále.
Na přelomu září a října jsme využili prodloužený víkend a s dětmi a mládeží jsme jej
prožili v okolí Karlštejna a Berouna.
V půlce října strávili děti z koněšínské farnosti víkend na valečské faře.
Na konci října si mohla změřit své síly družstva z jednotlivých farností při
tradičním podzimním turnaji ve florbale, který se uskutečnil v tělocvičně ZŠ ve Valči.
Díky prodlouženému víkendu v půlce listopadu jsme mohli s mládeží navštívit
Národní park Podyjí, který není ještě příliš známý, ale za návštěvu rozhodně stojí.
Na začátku prosince při dětské mši sv. navštívil a podaroval děti sv.Mikuláš.
V současné době prožíváme ve farnosti dobu adventní a pomalu se chystáme na
oslavu vánočních svátků.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám 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

Farní zájezd do Chorvatska
– Plitvická jezera

Mládež u řeky Soči
v Jůlských Alpách
– srpen 2006

Letní farní tábor – nástup na oběd

Jubilea v roce 2007
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví a životní pohodu do
dalších let.

60 – Babuněk Ladislav, Moll Vladimír, Ošmerová Jaromíra
65 – Kotrba Antonín, Sklenář Prokop, Karásková Ludmila
70 – Dufek Josef, Jurka Bohumil, Nováček Bohumil, Rambousek Antonín,
75
80

Rousek Zdeněk, Konečná Františka, Šabatová Bohumila
– Oborný František, Šabata Jan, Šabata Jaroslav, Šibůrek Jan,
Dobrovolná Marie, Řezáčová Vítězslava
– Kotoulová Vlasta, Čermáková Božena, Nováčková Anežka,
Šabatová Marie

85 – Musilová Anežka, Rybníčková Bohumila
Víte, že?
• 25. 12. 2006 Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční Poslední leč v Kulturním domě
v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou Panter. Nebude chybět kančí guláš a bohatá tombola.
Vstupné 50,-- Kč.
• 26. 12. 2006 od 13.00 hodin se v kulturním domě uskuteční vánoční turnaj v PINGPONGU?
Přihlášky přijímá telefonicky Jan Šibůrek na tel.: 602 553 904. Hlavní cenou je pětilitrový
soudek piva.
• 27. 1. 2007 pořádá zastupitelstvo obce v kulturním domě Obecní ples? Začátek ve 20.00
hodin, hraje skupina DUO BAND ze Žerotic. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Nebude chybět předtančení. Vstupné 70,-- Kč. Výtěžek z plesu bude věnován ZŠ a MŠ
Koněšín. Vstupenky je též možné zakoupit v předprodeji na OÚ. Kdo z občanů může
nějakým způsobem přispět do tomboly, ať tak učiní na OÚ. Předem děkujeme.
• V nové ubytovně firmy TREBI si můžete dle katalogu objednat různé vazby květin?
Nemusíte kvůli kytičce k narozeninám, svátku či úmrtí nikam jezdit. Jednoduše si vybere
z katalogu a kytici Vám dovezou až do Koněšína.
• 10. 3. 2007 pořádá obec Koněšín zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál
Producenti? V hlavních rolích účinkují: P. Štěpánek, B. Klepl, R. Vojtek, I. Chýlková, A.
Háma, B. Matuš, M. Dejdar, L. Olšovský, M. Pošta, M. Maděrič, T. Duchková …. Cena
vstupenky včetně dopravy je 740,-- Kč. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ.
• Máme nové dopravní značení v Mlýnské ulici? Na základě požadavků obyvatel uvedené ulice
na snížení rychlosti (z 50 km na 30 km) nechala obec zpracovat projekt a následně schválit
Dopravním inspektorátem Policie ČR v Třebíči. Od listopadu jsou umístěny značky. Obec
bude ve spolupráci s Policií ČR v tomto úseku provádět namátkové měření rychlosti.
Úprava potoku
Kdo z Vás často chodí na procházky k přehradě nemohl si nepovšimnout úpravy potoka směrem od
Hlští k přehradě. Již delší dobu jsem upozorňovala správce toku Lesy ČR na neutěšený stav potoka a
jeho okolí, neboť např. při přívalových srážkách a jarním tání dochází k plošnému povrchovému
odtoku. Kapacita vodoteče je překročena a dochází k erozním jevům, které mají za následek škody
na pozemcích a porostech a následně i zanášení řeky Jihlavy naplaveninami.
Lesy ČR naše požadavky shledaly jako odůvodněné a začaly zpracovávat projekt na úpravu potoka a
získání potřebné dotace. Dobrá věc se podařila a od listopadu se potok upravuje. Pro snížení spádu
koryta jsou do toku vloženy čtyři drátokamenné a jedna kamenná přehrážka. Zahlaví strže je
zajištěno těžkým kamenným záhozem a strž pod lesní cestou je zajištěna opevněním
z drátokamenných košů.

Oprava místních komunikací
Po ukončeném vodovodu se konečně dostalo i na opravy místních komunikací. Jednalo se vůbec o
největší investiční akci v tomto roce. Nejdříve jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci a
na jejím základě vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Nejdůležitějším kritériem byla cena a
záruka. Jmenovaná výběrová komise z došlých nabídek doporučila zastupitelstvu obce uzavřít
smlouvu s firmou Korekt DIPS, spol. s r.o., Brno. Dále bylo potřeba zajistit finance. Za tímto účelem
jsme oslovili pět peněžních ústavů. Nejlepší nabídku předložila Komerční banka Třebíč. Úvěr nám
byl poskytnut na výši uvedenou ve smlouvě o dílo s firmou Korekt a to na částku 2.844.242,-- Kč.
Dále 300.000,-- Kč zbylo z akce vodovodu na opravu po překopech a 127.000,-- Kč jsme získali
z Programu obnovy venkova. V letošní roce jsme tedy opravili povrchy místních komunikací za
3.271.242,-- Kč. Na příští rok 2007 jsme na základě výběrového řízení opět uzavřeli smlouvu jak
s firmou Korekt , tak s Komerční bankou na další úvěr v hodnotě 3.526.000,-- Kč. K tomuto úvěru
jsme již museli dát jako zástavu kulturní dům. Úvěr budeme splácet do 30. 9. 2013. V příštím roce se
tedy bude pokračovat v opravě místních komunikací. Jak dlouho nám opravené komunikace vydrží,
záleží i na nás všech.
Volby
Rok 2006 byl vyhlášen jako super volební rok. Parlamentní volby v červnu vystřídaly volby
podzimní do zastupitelstev obcí a senátu. Dovolte mi, abych tímto poděkovala všech voličům, kteří
se voleb zúčastnili. Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje za podporu, které si velmi váží.
Složení zastupitelstva:
Hana Žáková – starostka
Stanislav Neumann – místostarosta
Michal Králík – člen
Ludmila Matějková – členka
Ing. Jiří Musil – člen
Jiří Sklenář – člen
Vladimíra Široká DiS. – členka, kronikářka obce
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za práci pro naši obec všem členům minulého zastupitelstva.
Horáckem po vodě i po souši
Mikroregion Horácko za finanční podpory generálního partnera - skupiny ČEZ, realizoval
další část projektu Horáckem po vodě i po souši. Cílem projektu bylo doznačení a propojení
cyklotras kolem Dalešické přehrady včetně vyznačení lodních zastávek a naučné stezky Po
zatopených mlýnech. Další etapou vznikly odpočinková místa pro cyklisty a turisty vybavená
vhodným mobiliářem. V rámci projektu byl zakoupen nový dalekohled na rozhlednu Babylon a
nákladem pět tisíc kusů vydána turistická mapa s vyznačením nových i starých cyklotras, zatopených
mlýnů a lodních zastávek. Od nového roku si mapu můžete zakoupit na OÚ v Koněšíně.
Ohlédnutí za rokem 2006

Bartolomějská pouť

100. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Koněšíně 1906 – 2006

NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Včasná výměna stávajících řidičských průkazů za nový Vám usnadní život!
Dnem 1.7.2005 nabyla účinnost změna zákona o povinné výměně řidičských průkazů, kde jsou
stanoveny termíny jednotlivých typů řidičských průkazů. Výměna se provádí z důvodu sjednocení
s Evropskou unií.
Řidičské průkazy vydané:

Od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2007
Od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2010
Od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2013
Proto se obracíme naléhavě na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány
do 31.12.1993, aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže, stresování a
marnění času ve frontách opozdilých žadatelů, kteří nechali výměnu na poslední chvíli.
Uplynutím příslušné doby stanovené pro výměnu řidičský průkaz pozbývá platnosti a
řidič při řízení vozidla s tímto neplatným řidičských průkazem se dopouští přestupku, za který
se uloží pokuta od 1500,- Kč do 2.500,- Kč.
Včasnou výměnou řidičského průkazu proto nejen zabráníte ohrožení fungování firmy,
rodiny a dojíždění do zaměstnání, ale současně si i usnadníte cestování v rámci zemí Evropské
unie.
Výměna je dosud zdarma. Pouze pokud dochází ke změně údajů, jako je např. změna
příjmení, trvalého pobytu nebo dopsání titulu, tak se vybírá správní poplatek jen 50,- Kč.

