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Výlet pro děti do místní části Koněšína - Prachovny, u splavu na řece Jihlavě

Klidné prožití Adventu, krásné a pokojné vánoční svátky
a v novém roce mnoho radosti, štěstí a zdraví Vám
a Vašim blízkým přeje za zastupitelstvo obce

Hana Žáková, starostka

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
1. 1. 2015

Štědrý den – mše sv. ve 22,00 hod.
Slavnost Narození Krista – mše sv. v 11,00 hod.
Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11,00 hod.
Nový rok – mše sv. v 11,00 hod.

Obec Koněšín, ZŠ a MŠ Koněšín a Nadace ČEZ
si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉ ALEJE
ve středu 3. 12. 2014 v 15.00 hodin
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Víte, že …
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

30. 11. 2014 v 16.30 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před budovou
obecního úřadu? Z teplých nápojů se můžete těšit na medovinu nebo svařené víno. Z občerstvení dále nabízíme Mls pana Neumanna – cena 60,-- Kč/porce a pro děti teplý čaj.
Srdečně si Vás dovolují pozvat: Obec Koněšín, ZŠ a MŠ Koněšín a Sbor dobrovolných
hasičů Koněšín.
1. 12. 2014 od 8.00 hodin je zahájen předprodej lístků na divadelní představení Naši
furianti? Místní ochotníci představení sehrají ve dnech 11., 12. a 13. prosince 2014 v 19.00
hodin a 14. 12. 2014 v 17.00 hodin. Cena vstupenky je 60,-- Kč.
6. 12. 2014 od 9.00 hodin proběhnou v Keramickém a výtvarném ateliéru v Koněšíně
Mikulášské trhy?
25. 12. 2014 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.
Od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015 bude Obecní úřad v Koněšíně z důvodu čerpání dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 5. ledna 2015.
30. 12. 2014 od 19.00 hodin bude na Obecním úřadě v Koněšíně beseda a promítání
filmu o výzkumu afrických hlodavců? Přijďte pobesedovat a rozšířit si obzory s vedoucím detašovaného pracoviště AVČR ve Studenci s panem doc. Mgr. et Mgr. Josefem Bryjou,
Ph.D.
2. 1. 2015 od 10.00 do 12.00 hodin pro vás obec zajistila pronájem zimní plochy
na stadionu v Náměšti nad Oslavou? V uvedenou domu je pro všechny občany Koněšína
bruslení zdarma. Zastupitelstvo obce se těší na vaši hojnou návštěvu.
Od ledna budou v naší obci probíhat vzdělávací programy pro dospělé? Více v článku
firmy PC HELP, a.s.
24. 1. 2015 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Sportovní ples? Od 20.00 hodin
s kapelou Sagitta. Výbor tělovýchovné jednoty předem děkuje občanům, kteří mohou přispět do tomboly. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě.
15. 2. 2015 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.
5. 4. 2015 se uskuteční Velikonoční veselice v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou
Proměny. Srdečně zvou členové Tělovýchovné jednoty Koněšín.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz

VOLBY
Ve dnech 10. a 11. října letošního roku jste svými hlasy rozhodli o složení nového zastupitelstva obce. Dovolte mi, abych tímto poděkovala všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. Nově
zvolené zastupitelstvo obce děkuje za projevenou důvěru, které si velmi váží. Ráda bych též
poděkovala všem členům odstupujícího zastupitelstva za obětavou práci pro naši obec.
Složení nového zastupitelstva:
Hana Žáková – starostka, Bc. Jiří Chalupa – místostarosta, Vlasta Komárková – členka,
Mgr. Lenka Komínková – členka, Stanislav Neumann – člen, Martin Pazúr – člen,
Jan Šibůrek – člen.
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Zprávy z obce za rok 2014
V letošním roce se nám podařilo získat:
•

•
•
•
•

•

•

Podporu z Programu obnovy venkova, ta byla využita na opravy budovy obecního úřadu.
Proběhla výměna šesti kusů oken, tří kusů venkovních dveří a garážových vrat  hasičské
zbrojnice.  Došlo i na opravu střešní krytiny a polep dveří s informacemi pro občany. Celkové náklady činily 218.107,-- Kč, z toho dotace byla 106.000,-- Kč.
Podporu na vytvoření pěti pracovních míst z Úřadu práce. Od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015
jsme mohli díky této podpoře zaměstnat pět pracovníků na úklid a údržbu veřejných ploch
obce.
Podporu z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci na vybudování vícegeneračního hřiště v Koněšíně. Celkové
náklady činily 572.882,-- Kč, z toho dotace byla 400.000,-- Kč
Podporu z Ministerstva životního prostředí z dotačního titulu Zkvalitnění nakládání s odpady na pořízení kvalitních domácích kompostérů pro občany Koněšína. Celkové náklady
činily 580.800,-- Kč, z toho dotace byla 522.720,-- Kč.
Podporu z Nadace ČEZ na obnovu alejí v obci Koněšín. Z prostředků byly provedeny tyto
práce: příprava pozemku na novou výsadbu - sečení a odvoz staré trávy, kácení nemocných
dřevin a následná výsadba osmi kusů ovocných stromů. Celkové náklady činily 55.000,-Kč, z toho příspěvek byl 50.000,-- Kč.
Podporu z Energoregionu 2020 na pořízení malé komunální techniky. Byl zakoupen zahradní traktor značky JOHN DEERE TYP X305R k údržbě veřejného prostranství a hřiště.
Celkové náklady činily 136.609,-- Kč, z toho příspěvek Energoregionu 2020 byl ve výši
52.000,-- Kč.
Podporu z ekologického mikroregionu Horácko v částce 15.000,-- Kč na akci Dům a zahrada v rámci reklamního plnění pro Skupinu ČEZ.

Z vlastních zdrojů jsme pořídili, přispěli:
•

•
•
•
•
•

Na projektovou dokumentaci nového chodníku podél silnice směrem na Kozlany. Cena projektu 17.500,-- Kč, cena za povolovací poplatky 20.000,-- Kč. Opravdu neúměrně narůstají
poplatky státu. Projekt je připraven k realizaci. Budeme se snažit získat finanční podporu
z výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury.
Na rozšíření aplikací a modulů webových stránek obce. Mobilní turistický průvodce 20.570,- Kč, Životní situace 6.655,-- Kč, Interaktivní mapa 9.547,-- Kč.
Na stavební úpravy a opravy v budově základní školy ve výši 174.048,-- Kč.
Peněžitým darem 5.000,-- Kč Nemocnici Třebíč na zakoupení přístrojového vybavení.
Peněžitým darem 3.000,-- Kč na letní dětský tábor v Orlických horách pro Římskokatolickou
farnost.
Na nákup užitkového vozidla 4x2TX GAS GATOR CE od firmy John Deere pro potřeby obce
v částce 435.600,-- Kč.

Rok 2015 – příprava projektů a žádostí o dotace    
•

Zadali jsme vypracování projektové dokumentace na přístupovou optickou síť v obci Koněšín firmě Ifself s.r.o., Brno. V příštím roce bude   obecní úřad připojen na optickou síť
z projektu ekologický mikroregion Horácko. V loňském roce jsem vás o projektu informovala
prostřednictvím zpravodaje. Zastupitelstvo obce se rozhodlo dál tuto síť nabídnout občanům v co nejširší formě - a to tedy rozvedením optického kabelu po celé obci. Nejdříve se
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•
•

uvažovalo i o pořízení bezdrátové sítě, ale vzhledem k členitosti a dalším omezením jsme
přistoupili k výše popsanému kroku. I na tento projekt se budeme snažit získat podporu
z některých evropských či státních dotací.
Připravujeme žádost o dotaci na výstavbu nového chodníku podél silnice směrem na Kozlany.
Z letošního roku se nám nepodařilo obléknout budovu školy do nového kabátu – fasády,
snad se zadaří v novém roce.

Ve zprávě jsem se snažila uvést alespoň ty nejdůležitější investice obce za uplynulý rok. Věřte
mi, že se opravdu snažíme získat maximum prostředků pro další rozvoj a blaho obce.
Hana Žáková, starostka

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Koněšín si vás dovoluje pozvat na své zasedání, které se uskuteční
v pondělí 15. 12. 2014 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Koněšíně. Program zasedání bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce dne 5. 12. 2014.

Zveřejnění záměru obce
Obec Koněšín, Koněšín 145, 675 02 Koněšín, zveřejňuje záměr na pronájem obecního
bytu. Byt o velikosti 3 + 1 se nachází v budově Základní školy a Mateřské školy Koněšín, Koněšín č. p. 72. Uvolněn bude současným nájemcem k 1. 1. 2015. Písemné žádosti přijímáme
osobně nebo zaslané poštou do pátku 12. prosince 2014 do 12.00 hodin. Bližší informace vám
rádi sdělíme v úředních hodinách na Obecním úřadě v Koněšíně.

Kompostéry
Obec Koněšín oznamuje občanům, že má k dispozici ještě několik volných kusů kompostérů. Kdo z občanů by měl zájem získat bezplatně i druhý kompostér, může tak učinit písemnou
žádostí doručenou buď osobně, elektronicky, nebo poštou do pátku 12. 12. 2014 do 12.00
hodin. Bližší informace vám rádi sdělíme v úředních hodinách na Obecním úřadě v Koněšíně.
Hana Žáková, starostka obce

Jubilea v roce 2015
Všem níže uvedeným i neuvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné
zdraví a životní pohodu do dalších let.
60          Lubomír Kubalák, Stanislav Neumann, Božena Králíková
65          Marie Cahová, Eva Fraňková, Josef Líbal, Jaroslav Mrňka, Marie Mrňová,
              Ivan Svoboda, Helena Špačková, Vítězslav Loukota
70          Jana Konečná, Emilie Matějková, Josef Matějek
75          Marie Dobrovolná, Jitka Rousková
80          Růžena Rybníčková, Stanislav Šabata
85          Dobroslav Žák, Věra Svobodová
Za zastupitelstvo obce Hana Žáková, starostka
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Vzdělávání pro dospělé v Koněšíně
Obecní úřad Koněšín a Základní škola ve spolupráci se společností PC HELP pro Vás
připravují školení v oblastech práce s počítačem, nakupování na internetu nebo základů podnikání.
Školení budou probíhat v ZŠ a MŠ Koněšín od ledna 2015. O přesných termínech a tématech školení budete informováni. Všechna školení budou ZDARMA a bude připraveno také
drobné občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
PC HELP, a.s.

Sbor dobrovolných hasičů Koněšín
Vážení spoluobčané, blíží se doba adventu a my jsme byli opět požádáni o zajištění občerstvení při rozsvěcování vánočního stromku. V loňském roce jsme touto akcí získali 3.125,-- Kč,
které jsme věnovali ZŠ Koněšín, za což Vám dodatečně všem děkuji. I v letošním roce bychom
získané peníze věnovali našim nejmenším.
Těším se na naše společné setkání, při kterém se nejenom dobře pobavíme, ale uděláme
radost i těm ostatním. Jménem hasičů bych rád  poděkoval všem zastupitelům obce včetně
paní starostky Hany Žákové,  za nová vrata v naší hasičské zbrojnici. Dovolte mi touto cestou,
abych vám všem ještě jednou poděkoval a popřál krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Marek Fučík - starosta SDH

Naši furianti v Koněšíně
Sešel se rok s rokem a také se sešel náš ochotnický soubor, aby pro vás připravil zpestření
adventního času v podobě divadelního představení.    
Letos jsme sáhli do soudku klasických českých her. V průběhu podzimních večerů se nám,
někdy horko těžko, podařilo nacvičit hru Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“.
Pamětníci si jistě vzpomenou na leden roku 1985, kdy se „Furianti“ na koněšínském jevišti
úspěšně představili. Původně jsme se i my letos chtěli držet klasické verze, ale pak jsme si
řekli, že na klasiku se jezdí do „Národního“, ale do Koněšína  se chodí za zábavou.
Zveme vás proto na naši poněkud odlehčenou úpravu této nadčasové hry, která přibližuje
malicherné spory mezi lidmi. Představení sehrajeme ve dnech 11., 12. a 13. 12. – vždy v 19.00
hodin a 14. 12. v 17.00 hodin.
Příznivcům našeho divadla chci připomenout, že mohou využít předprodej vstupenek, který
bude probíhat od 1. 12. na Obecním úřadě v Koněšíně.
Těšíme se, že nás přijdete podpořit a pobavit se. Věřte, že my se na zkouškách bavíme
skvěle.  Na shledanou v koněšínském kulturáku!
Vlasta Komárková                                                      
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Rok 2014 ve škole
Do roku 2014 vstupovala základní škola organizovaná jako jednotřídní malotřídní škola s 22
žáky a mateřská škola s 23 dětmi. Školní družinu navštěvovalo 15 dětí, ve školní jídelně se
připravují obědy, dopolední a odpolední svačiny pro děti, žáky a zaměstnance školy. Výchovný a vzdělávací proces v jednotlivých součástech školy probíhal podle školních vzdělávacích
plánů.
O děti a žáky školy v tomto období pečovalo pět pedagogických pracovníků a tři správní
zaměstnanci.
Od 1. září 2014 je škola po pěti letech organizovaná opět jako dvoutřídní malotřídní škola
s 27 žáky základní a 25 dětmi mateřské školy. Kapacita školní družiny byla v průběhu letních
prázdnin navýšena na 22 dětí.
Ke stávajícím zaměstnancům přibyli na částečné úvazky jeden pedagogický pracovník a jeden správní zaměstnanec. Budova školy nabízí dětem příjemné a moderní prostředí s velmi
dobrým vybavením.
Školu netvoří pouze běžná výuka, ale také celá řada aktivit pro děti, jejich rodiče, prarodiče
i všechny občany v obci.
Od května 2014 je škola zapojena do projektu Síťování škol, který je zaměřen na pomoc
žákům ohrožených školní neúspěšností.
V rámci projektu Komunitní partnerství byla realizovaná celá řada akcí s dětmi ze Základní
školy a Mateřské školy Dolní Vilémovice – např. Projektový den s ilustrátorem Adolfem Dudkem, výukové ekologické programy na Chaloupkách, komunitní dílny, ekologický týden, třídenní ekologická exkurze ve Škrdlovicích, jazykový týden, školní akademie.
Součástí projektu jsou též oblíbené volnočasové aktivity Putování okolím a Ekoškolák.
Se školou zdravě a bezpečně je název projektu, který je financován Krajem Vysočina a Obcí
Koněšín. V uplynulém roce byla jeho součástí tradiční Cesta za zdravím a zvířátky, sportovní
týden, ukončení školního roku na lodi na Dalešické přehradě, dílny pro rodiče a děti. Dvakrát
jsme si byli zaplavat Jihlavě v aquaparku. Projekt byl zaměřen na prosazování zdravého životního stylu a skončil v říjnu.   
V nadcházejícím adventním čase škola uspořádá komunitní dílny, mikulášskou nadílku
a připraví program na Adventní zpívání.
Závěrem mého ohlédnutí děkuji obecnímu zastupitelstvu a sponzorům za všestrannou podporu školství v Koněšíně.
Vám všem přeji příjemné a spokojené Vánoce a pevné zdraví v novém roce.
Jitka Rychlá

Koněšínská farnost v roce 2014
Za pár dní začne advent, který nás dovede až k vánočním svátkům a ke konci roku 2014.
A tak mi dovolte krátké ohlédnutí za tím, co jsme prožili a co se událo v naší farnosti.
Po Novém roce Vás navštívili koledníci při Tříkrálové sbírce, se kterými jsme pak jeli  
na společné promítání pro všechny koledníky do kina v Třebíči. Již tradičně se také uskutečnil
dětský farní karneval  v  Koněšíně. O jarních prázdninách jsme se vydali s mládeží a s rodinami
na hory na faru v Branné v Jeseníkách. V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě. Tentokrát jsme zamířili na jih  Evropy – do Slovinska, Bosny, Chorvatska, Černé Hory,
Albánie, Makedonie a Srbska.
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I letos v červnu jsme s dalešickým pivovarem spoluorganizovali Dětský den, na kterém
vystoupila Petra Černocká s pořadem Saxana dětem.
Na začátku letních prázdnin byl na  Vranovské přehradě připraven  týdenní pobyt pro rodiny
s dětmi. V polovině července se uskutečnila  malá pouť farnosti do Kostelního Vydří.
Tradičně proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor v Orlických horách a po něm   týdenní tábor pro menší děti ve Štítarech u Vranovské přehrady. S mládeží  jsme v srpnu vyrazili
na týden do hor do Rakouska. Po návratu jsme jeli s dětmi na tradiční   pouť do Hlubokých
Mašůvek.
S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství,  dětské
mše sv., sportovní kroužky ve Valči a další. 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 pestrým
programem a následným posezením  na farním dvoře.
Protože tento článek píši již v listopadu, tak ještě připomenu to, co je před námi:  Mikulášská  
nadílka v kostele, vánoční nadílka pro zvířata v lese a děti se připravují na představení Živého
betlému ve Valči.
Dovolte mi na závěr opět poděkovat za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu a již dopředu
Vám všem popřát krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré.  
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti
P.S. Také si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních svátcích v našem koněšínském kostele, ale i na Živý betlém, který bude ve Valči před kostelem na Boží hod
vánoční (25.12.) v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

KERAMICKÝ A VÝTVARNÝ ATELIÉR KONĚŠÍN

      
Keramický výtvarný ateliér provozuje svou činnost v prostorách bývalé zemědělské usedlosti v Koněšíně. Tam proběhla v letech 1991–1992 přestavba směřující k plnohodnotnému využití prostor pro keramickou dílnu a ubytování.  Základním výrobním prostředkem samozřejmě
zůstává po celou dobu činnosti ateliéru hlína, z níž vzniká užitá i dekorativní keramika.
Už od svého vzniku v roce 1993 ateliér pořádá letní keramické kurzy, rekvalifikační kurzy
pro obor točíř keramiky a letní tábory pro děti, které jsou vedle běžného sportovního, poznávacího a výtvarného programu zaměřeny na tvorbu keramiky.
V roce 1998 bylo při ateliéru založeno občanské sdružení Circle of Life, které se zabývá
doléčováním lidí ohrožených závislostí na návykových látkách. Jde o osoby, které prošly  detoxifikačním programem, léčbou v psychiatrické léčebně a případně i terapeutické komunitě.
Cílem doléčovacího programu je především usnadnění jejich přechodu do běžného života, tedy
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znovuzískání pracovních návyků, schopnost řešení závazků vůči státu, institucím či fyzickým
osobám. Samozřejmou součástí programu je pravidelná preventivní zdravotní péče.
Situace na trhu práce, která není pro tyto osoby, ale i pro osoby se sníženou pracovní
schopností, dlouhodobě nezaměstnané či nekvalifikované, právě příznivá, vedla v roce 2012
k založení sociální firmy Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s. Ta v současné době zaměstnává dva keramiky, neslyšícího kuchaře a švadlenu se sníženou pracovní schopností.
Pro novinku v našem provozu – výrobu loutek, hodláme na nižší pracovní úvazek přijmout
další zaměstnance včetně vlastních absolventů. Přijmeme také číšníka či číšnici. Trvale nabízíme získání kvalifikace v oboru točíř keramiky, hledáme modeláře – výrobce forem, od března
příštího roku počítáme s dalším kuchařem v souvislosti s plánovanou nabídkou stravování širší
veřejnosti, a to i s dovážkou do domu.  
Přes všechny uvedené aktivity zůstává hlavní činností ateliéru práce v keramické dílně,
tedy keramická výroba a již zmíněná výroba loutek.
Významnou složkou prezentace ateliéru je lektorská činnost. Každoročně pořádáme kurzy
pro děti, mládež, ale i pro dospělé a víkendové programy pro rodiny či skupiny přátel včetně
ubytování a stravování. Mohou nás navštívit a vytvořit si svá první dílka z hlíny školní i předškolní třídy. Nabízíme i program pro školní výlety.
V této sezóně jsme zavedli novinku – hostinskou činnost. V létě jsme otevřeli obsluhovanou
zahrádku a od listopadu také stylovou hospůdku, kde si lze například pochutnat na skvělé kávě
se štrůdlem, dát si pivo Poutník z Pelhřimova a utopence či hermelín.
Letos v listopadu jsme v prostorách ateliéru uspořádali první řemeslné trhy. Nutno říct, že
účast a zájem veřejnosti nás příjemně překvapily. Takže 6. prosince uspořádáme další trhy
– mikulášské. Ty budou v ateliéru probíhat současně jako mikulášská besídka s tvůrčím programem pro děti.  Mikuláš, anděl i čert si už připravují program. Samotné trhy pak nabídnou
především vánoční ozdoby a dekorace všech možných tvarů, ale uspokojí také chuťové buňky.  
Máte-li co nabídnout, třeba bylinky, neváhejte nás kontaktovat!
Občerstvení v hospůdce nebo v „Domečku“, kde se bude podávat medovina, svařené víno,
ale i řízek, klobása a kulajda,  vám zpříjemní dopoledne nebo nahradí přípravu oběda.
Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme buď osobně přímo v ateliéru, telefonicky na čísle
568888070, 724781800, nebo na e-mailové adrese info@kvak.info.  K dispozici jsou vám také
internetové stránky www. kvak. info.
Mgr. Marcela Trumpešová

Příběhy zvědavých přírodovědců
aneb jak se dělá popularizace vědy
na Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Přiblížení vědy laické veřejnosti poutavou formou je nelehké. Vědci se snaží popisovat
svůj výzkum co nejpodrobněji a laikům pak často unikají souvislosti nebo se ztrácí ve spleti
odborných výrazů.  Proto jsme na Ústavu biologie obratlovců (ÚBO), konkrétně na jeho detašovaném pracovišti ve Studenci, intenzivně hledali vhodný formát, jak přitažlivě představit vědu
a základní výzkum prováděný u nás široké veřejnosti a zároveň také jak rozšířit kvalitu výuky
biologie na všech stupních vzdělávání. Díky financování z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (85% peněz jde z Evropské unie) jsme připravili mimo jiné tištěné
zoologické průvodce po nejbližším okolí, naučné tabule a řadu praktických brožur, nicméně
nejvhodnější formou zviditelnění asi bylo filmové zpracování.
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„Příběhy zvědavých přírodovědců“ tvoří sérii deseti přírodopisných filmů, které jsme připravili ve spolupráci se známým popularizátorem přírodovědného výzkumu Janem Hoškem. Tento
počin má představit nejen nejzajímavější výzkumná témata ÚBO, ale také přiblížit osobnosti
vědeckých pracovníků, jejich motivaci i principy vědecké práce.  Skvělé záběry nejen samotné
práce vědců, ale především studovaných zvířat v jejich přirozeném prostředí v Evropě a Africe
pořídil za kamerou Marián Polák. Každý díl srozumitelnou formou divákům představuje jeden
konkrétní vědecký projekt, sleduje práci na jeho řešení spolu s vědci a tak přibližuje celý proces
od vzniku dané myšlenky, přes její realizaci, řešení problémů až po získání výsledků a jejich
využití.
Celý cyklus představuje průřez výzkumnou činností ÚBO. Dozvíme se tak o výzkumu afrických hlodavců a na ně napojených virových infekcí či studiu životních strategií ryb a ptáků jak
v mírném pásmu, tak v tropech. Námětem dalších dílů jsou význam, výzkum a ochrana velkých
šelem v naší krajině či využití čolků jako modelu pro studium teplotních adaptací. Tradiční dlouholetý výzkum na ÚBO je představen v dílech zabývajících se studiem vzniku druhů na modelu
hybridní zóny dvou poddruhů myši domácí, či při hledání odpovědí na otázky, jež klade výzkum
hnízdního parazitismu u kukaček a rákosníků. Naopak relativně nové výzkumné směry jsou
představeny v posledních dvou dílech, které se zabývají problematikou invazních druhů hlaváčovitých ryb v Evropě a studiem parazitární ekologie lidoopů, jež je v době vzrůstající frekvence
výskytu tropických nemocí stále závažnějším tématem.  
Polovina cyklu se týká vědecké práce, která je řešena téměř „za humny“, konkrétně v laboratořích detašovaného pracoviště ÚBO ve Studenci. Celý dokumentární seriál má být ještě
tuto zimu odvysílán v České televizi, o přesném termínu budeme informovat i na webových
stránkách obce.
Mgr. Anna Bryjová, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Fotbalové dění v Koněšíně
Rok 2014 byl pro TJ Koněšín a všechny fotbalové nadšence plný zajímavých akcí. Chvíli
po přivítání nového roku začali sportovci připravovat VELIKONOČNÍ VESELICI, která nám
zpříjemnila  svátky jara.
Velkou výzvou byla pro všechny tradiční BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ. Chtěli jsme zkusit něco
jiného a trochu oživit páteční zábavu, proto jsme pozvali hned dvě hudební skupiny (UDG,
Street 69). Po úspěšné akci pokračovala hned v sobotu další taneční zábava. Dále se upravil
časový harmonogram   nedělního svátečního dne. Před kostelem byly k vidění páry stárků,
ke kterým se přidaly i děti z Koněšína, jež byly nastrojeny v krojích.
Další novinkou bylo přihlášení našich malých fotbalistů do fotbalové soutěže. Aktivně
a s chutí se zapojili se do podzimní sezóny. Jejich výkony nás velice mile překvapily a i nadále
jim držíme palce!
Co máme v kalendáři jako další akci? Na začátku příštího roku nás čeká SPORTOVNÍ
PLES. Už pomalu začíná plesová sezóna, a tak se i vy můžete těšit na příjemnou hudbu, tombolu a skvělou zábavu!
Velice děkujeme všem stárkům, včetně těch nejmladších párů, bez kterých bychom naši
pouť tak dobře neoslavili. Velké poděkování za pomoc při organizaci akcí také patří všem členům TJ Koněšín, sponzorům, obci Koněšín a všem občanům vesnice, kteří nás v roce 2014
podpořili!
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Nejmladší stárci
- Bartolomějská
pouť v Koněšíně
2014

Společná fotografie
všech stárků před
kostelem

Poznávací zájezd
do Prahy
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Natáčení příběhu cestujících ryb aneb
O hlaváčích

Společné foto ze
zájezdu farníků
před rodným
domem Matky
Terezy ve Skopje

