25. listopadu 2015

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. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
1. 1. 2016

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.

Keramika Jana Fučíková, Koněšín 65
nabízí:
nejen nyní před Vánocemi, ale celoročně bohatý sortiment keramiky (keramické kočárky,
lastury k osázení, koše, anděly, zvony, vyřezávané vázy, svícny, lampy, krmítka a pítka
pro ptáky a další) a obrazy (kresby, malby,
enkaustiky).

Kdokoli by měl zájem, nechť
zavolá na tel.: 604 989 093
Velmi ráda zboží ukáži po předchozí
telefonické domluvě.
Více na našich
internetových stránkách
www.keramikafucikova.cz

Pozvánka do divadla
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás jménem celého našeho Koněšínského ochotnického spolku pozvat na veselohru Eugena Labiche v úpravě Vlastimila Pešky „Slaměný klobouk aneb
Helenka měla vždycky jedničky“.
Představení budeme hrát ve dnech:
10., 11., 12. a 13. prosince 2015 vždy v 19:00 hodin v kulturním domě.
Předprodej vstupenek bude od 30. 11. 2015 na Obecním úřadě v Koněšíně.
Vstupné 50 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu, vážíme si Vaší přízně.
Pavel Malík, předseda spolku
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů popřál radostné a spokojené Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2016.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu, kterou nám projevujete
společně s Vašimi dětmi, neboť právě děti jsou následovníci a pokračovatelé těchto krásných
tradic. Jejich upřímná radost a úsměvy jsou motorem pro nás všechny.
Těšíme se na naše společná setkání – a to již 29. listopadu 2015 při rozsvícení vánočního
stromku, kde budeme podávat jako už tradičně občerstvení v hasičské zbrojnici. Výtěžek z této
akce opět poputuje našim nejmenším.
Další setkání proběhne až v příštím roce 18. června 2016, kdy si budeme připomínat 110 let
od založení Sboru dobrovolných hasičů Koněšín, a následně 19. června 2016 na Dětském dni.
Podrobné informace najdete v jarním zpravodaji a na našich webových stránkách.
Marek Fučík, starosta SDH Koněšín

Víte, že …
•

•

•

•
•

•

•

•

29. 11. 2015 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 zdarma. Srdečně si Vás dovolují pozvat: Obec Koněšín, ZŠ a MŠ Koněšín a Sbor
dobrovolných hasičů Koněšín.
30. 11. 2015 od 8.00 hodin je zahájen předprodej lístků na divadelní představení
Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky? Koněšínský ochotnický spolek představení sehraje ve dnech 10., 11., 12. a 13. prosince 2015 vždy v 19.00 hodin.
Cena vstupenky je 60,-- Kč. Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách na Obecním
úřadě v Koněšíně.
25. 12. 2015 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 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016 bude Obecní úřad v Koněšíně z důvodu čerpání dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 4. ledna 2016.
28. 12. 2015 od 10.00 do 11.00 hodin a dále 2. 1. 2016 od 18.30 do 19.30 hodin pro
Vás obec zajistila pronájem zimní plochy na stadionu v Náměšti nad Oslavou?
V uvedených dnech a časech je pro všechny občany Koněšína bruslení zdarma. Zastupitelstvo obce se těší na Vaši hojnou návštěvu.
23. 1. 2016 ZŠ a MŠ Koněšín pořádá 3. Školní ples? Od 20.00 hodin s kapelou Roman
& Jarda Band. Vedení školy se těší na Vaši návštěvu a předem děkuje občanům za příspěvky do tomboly.
Do 31. 12. 2015 je nutné uhradit poplatek za hrobové místo? Od měsíce října 2015
se vybírají poplatky za hrobové místo. Poplatky lze uhradit hotově na Obecním úřadě
v Koněšíně nebo převodem po domluvě s paní účetní Zdeňkou Šibůrkovou.
Nové kalendáře na roky 2016/17 lze zdarma vyzvednout na OÚ Koněšín? Z důvodu
velikosti nových kalendářů jsme se rozhodli, že nebudeme kalendáře roznášet osobně
do schránek, ale občané si je mohou vyzvednout v budově obecního úřadu.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz
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Zprávy z obce za rok 2015
V letošním roce se nám podařilo získat:
•
Podporu z Programu obnovy venkova, ta byla využita na opravy budovy obecního úřadu.
Proběhla rozsáhlá oprava obřadní síně – podlahy, omítky, elektroinstalace, svítidla, zateplení, dveře, dekorace. Výměna plastových oken na poště. Celkové náklady činily 269.362,- Kč, z toho dotace byla 105.000,-- Kč.
•
Podporu na vytvoření tří pracovních míst z úřadu práce. Od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 jsme
mohli díky této podpoře zaměstnat tři pracovníky na úklid a údržbu veřejných ploch obce.
•
Podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na „Vybudování chodníku podél silnice III/39911 v obci Koněšín“. Celkové náklady činily 319.888,-- Kč, z toho dotace byla
262.000,-- Kč. Na jaře 2016 obec Koněšín bude ještě z vlastních zdrojů financovat asfaltový dotisk rozšířené komunikace k novému chodníku.

Z vlastních zdrojů jsme pořídili, přispěli:
•
Na nákup pozemků na výstavbu rodinných domů v celkovém objemu za 806.722,-- Kč
•
Na vypracování studie na rekonstrukci kulturního domu v hodnotě 9.520,-- Kč.
•
Novou výpočetní techniku do knihovny v hodnotě 11.477,-- Kč.
•
Peněžitým darem Sboru dobrovolných hasičů v Koněšíně na pořádání tradiční poutě
ve výši 25.000,-- Kč.
•
Peněžitým darem Římskokatolické farnosti Koněšín na letní farní tábory dětí a mládeže
v Orlických horách a ve Štítarech ve výši 5.000,-- Kč.
•
Peněžitým darem Obci Pozďatín na opravu požárního vozidla ve výši 25.000,-- Kč.
•
Na nákup nádob na zimní posyp v počtu osmi kusů ve výši 36.784,-- Kč.
•
Na ošetření stromů po prosincové ledovce ve výši 62.800,-- Kč.
•
Na plošnou deratizaci obce v jarním a podzimním období ve výši 19.360,-- Kč.
Rok 2016 – příprava projektů a žádostí o dotace
•
Zadali jsme vypracování Změny územního plánu obce č. 1 a dále Studie na výstavbu
rodinných domů.
•
Je podaná žádost do Nadace ČEZ na pořízení nových židlí a stolů do kulturního domu.
•
Zadali jsme vypracování dokumentace pro výběrové řízení na novou fasádu školy a další
její drobné úpravy.
•
V roce 2016 bude též vypracovaná studie, která bude řešit možné způsoby čištěné odpadních vod v naší obci.
Ve zprávě jsem se snažila vyzdvihnout alespoň některé z důležitých investic obce za uplynulý rok. Se svěřenými prostředky se snažíme hospodařit co nejefektivněji a pro blaho nás
všech.
Hana Žáková, starostka
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Pozvánka
Zastupitelstvo obce Koněšín si Vás dovoluje pozvat na své zasedání, které se uskuteční
v pondělí 14. prosince 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Koněšíně.
Program zasedání bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.
Děkuji všem občanům, kteří našli odvahu, a mají zájem o dění v naší obci a jednání zastupitelstva navštěvují. Pro zastupitele je Váš názor důležitým vodítkem v dalším směřování
rozvoje obce.

Nové e-mailové kontakty obce
Obec Koněšín od roku 1998 používá dvě e-mailové adresy a to:
konesin@iol.cz a ou.konesin@tiscali.cz.
Se stále zvyšujícím se trendem posílat veškerou korespondenci elektronicky, se naše obec
dostala do nepříjemné situace, neboť poskytovatelé příliš nerozvíjejí své služby na iol a tiscali.
V praxi to znamenalo, že jsem mohla jednu zprávu rozeslat maximálně padesáti uživatelům,
navíc denní limit byl pouze 300 odeslaných zpráv. I když jsem se snažila pečlivě počítat odeslanou korespondenci, tak se bohužel stávalo, že odešlo více zpráv, než je stanovený limit. V tom
okamžiku nám byla služba zablokována.
Pro obec to znamenalo nemalou komplikaci do doby, než nám byla e-mailová adresa opět
spuštěna. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla přes doménu, kterou užíváme na našich webových stránkách, zřídit kontakty všem zastupitelům, oficiální podatelnu a kontakt na paní účetní.
Na podatelnu můžete zasílat vše, co potřebujete s obcí vyřídit, též veškeré Vaše dotazy, pokud
je nebudete chtít směřovat přímo některému ze zastupitelů. Podatelnu bude spravovat a archivovat paní Zdeňka Šibůrková.
•
•

Podatelna:			
podatelna@obeckonesin.cz
Zdeňka Šibůrková, účetní obce: ucetni@obeckonesin.cz

Zastupitelstvo obce:
•
Hana Žáková, starostka: 		
•
Jiří Chalupa, místostarosta:
•
Vlasta Komárková, zastupitelka:
•
Lenka Komínková, zastupitelka:
•
Stanislav Neumann, zastupitel:
•
Martin Pazúr, zastupitel: 		
•
Jan Šibůrek, zastupitel: 		

starostka@obeckonesin.cz
mistostarosta@obeckonesin.cz
komarkova@obeckonesin.cz
kominkova@obeckonesin.cz
neumann@obeckonesin.cz
pazur@obeckonesin.cz
siburek@obeckonesin.cz

Nové kontakty jsou též uvedeny na webových stránkách obce. Nebojte se využívat elektronickou komunikaci, je to nejrychlejší způsob, jak získáte v krátkém čase odpovědi na nejrůznější dotazy související s životem v obci.
Hana Žáková, starostka
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Jubilea v roce 2016

Všem níže uvedeným i neuvedeným jubilantům přeji
jménem zastupitelstva obce pevné zdraví a životní
pohodu do dalších let.
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Marie Musilová, Jarmila Neumannová,
Zdeněk Kopuletý, Jana Loukotová
Josef Musil, Josefa Konečná,
Eva Blažková, Vlastimil Rybníček,
Pavel Malík, Bronislava Mrňková,
Stanislav Šibůrek
František Líbal, Jan Mrňa
František Ošmera, Jaroslav Franěk
Miroslav Dobrovolný
Marie Matoušková, Rudolf Řezáč,
Růžena Žáková
Jarmila Machátová

Vážení spoluobčané,
Tělovýchovná jednota Koněšín děkuje hráčům, divákům, sponzorům a všem občanům
za jejich přízeň v letošním roce. Do nového roku 2016 Vám všem přejeme pevné zdraví a i nadále dostatek sportovního ducha.
Jan Šibůrek, předseda TJ Koněšín

Z naší školy
Vážení a milí čtenáři zpravodaje,
již tři měsíce, den co den do místních školních lavic usedá 28 dětí z Koněšína a okolí, mezi
nimi i čtyři prvňáčci… Spoustu věcí už se děti za tu dobu naučily, a také ve škole prožily hodně
zajímavého…
Pojďte se s námi ohlédnout za uplynulými měsíci v naší škole…
Září jsme zahájili plaveckým výcvikem v Třebíči. Dále jsme byli na ekologické výchově v nedalekých Chaloupkách. Pro rodiče s dětmi jsme připravili výlet do Aquaparku Třebíč. Také nás
navštívily lektorky s O. S. Střed se svými preventivními programy.
V říjnu jsme pod dohledem zkušeného instruktora utužili své zkušenosti z jízdy na kole
na dopravním hřišti v Třebíči. Navštívili jsme Třídírnu odpadů v Třebíči a Petrůvkách.
Od října opět dětem nabízíme tyto odpolední aktivity: sportovní kroužek, Šikulky, Mladý
ekolog, angličtina pro nejmenší, náboženství, Ekopředškolák a Putování po okolí.
Listopad jsme zahájili odpoledním tvořením v Základní škole Dolní Vilémovice. Navštívili
jsme hudební představení Jaroslava Uhlíře. Spali jsme ve škole, a také nás čeká v neděli 29.
11. 2015 Adventní zpívání, kterému bude předcházet lampionový průvod. Odcházet budeme
od Kulturního domu v Koněšíně v 16. 15 hodin.
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Tvoření v ZŠ Dolní Vilémovice

O. S. Střed
V prosinci je pro rodiče, děti i Vás všechny připraveno Mikulášské tvoření, které se uskuteční ve středu 2. 12. 2015 od 15.30 v budově školy – tímto Vás srdečně zveme . Dále proběhne
mikulášská a vánoční nadílka.
Na závěr je mou milou povinností oznámit, že naše Základní škola a Mateřská škola úspěšně obhájila na další čtyřleté období členství v síti škol podporujících zdraví.
Ředitelé těchto škol se sešli na pracovním setkání 18. listopadu 2015 v Parlamentu České
republiky. Naše škola je jednou z 300 škol v České republice a 44 škol v Kraji Vysočina, které
jsou zařazeny v síti a pracují podle programu podpory zdraví. Pracovního setkání se zúčastnila
i ministryně školství.
Advent se nezadržitelně blíží, dovolte mi tedy, abych vám popřála za všechny své spolupracovníky, ať jej strávíte v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími.
Jana Topilová
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Život koněšínské farnosti v roce 2015
Začíná doba adventní, která nás dovede až k vánočním svátkům - a tím i ke konci roku
2015. Co jsme prožili a co se událo v naší farnosti, to se dozvíte v následujících řádcích.
Na začátku nového roku Vás navštívili koledníci při Tříkrálová sbírce. Opět proběhl, za velké účasti dětí i dospělých, dětský farní karneval v Koněšíně. Také letos jsme se o jarních prázdninách vydali na hory za lyžováním, pobývali jsme na faře v Branné v Jeseníkách. V květnu
pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě. Tentokrát jsme zamířili trochu dál. Přes
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko jsme doputovali až do Turecka, kde jsme navštívili největší
turecké město Istanbul a jeho blízké okolí v již asijské části Turecka. Koncem května se na Vranově u Brna uskutečnilo diecézní setkání ministrantů a dětí z farnosti. I letos jsme spoluorganizovali s Dalešickým pivovarem Dětský den. Na začátku letních prázdnin se na Vranovské
přehradě uskutečnil týdenní pobyt pro rodiny s dětmi. V polovině července proběhla malá pouť
do Kostelního Vydří. Opět jsme zrealizovali čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor v Orlických
horách a po něm týdenní tábor pro menší děti, letos poprvé jsme byli ve Štítarech u Vranovské přehrady. Ke konci prázdnin jsme ještě jeli s dětmi na tradiční cyklopouť do Hlubokých
Mašůvek.S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství,
dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. Koncem září proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s následným
programem a posezením na farním dvoře.
Protože tento článek píši koncem listopadu, tak ještě zmíním to, co máme před sebou: Mikulášskou nadílku v kostele, vánoční nadílku pro zvířata v lese, dále se děti připravují na představení Živého Betlému ve Valči. Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci i za Vaši
přízeň a podporu. Přeji Vám všem krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v roce 2016
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!

Farní zájezd do Turecka - společné foto z Istanbulu
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Zprávy z Chasy Koněšín
Krátké ohlédnutí za Bartolomějskou poutí 2015
Bartolomějská pouť a průvod stárku obcí je od nepaměti největší tradicí a nedílnou součástí
života naší obce. Za uplynulé tři roky se k nám pomalu přidávali i ti nejmenší a letošní pouť
patřila právě jim. Děti si oblékly krásné kroje a naučily se několik tanečních kroků. A tak si dovolíme říct, že byly ozdobou naší Bartolomějské pouti. Proto doufáme, že v této započaté tradici
budeme i nadále pokračovat.
Závěrem Stárci alias celá Chasa Koněšín chce všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošní pouti, poděkovat. Rodičům za jejich ochotu a trpělivost a SDH Koněšín za vstřícnost a laskavost. Velký dík patří také těm nejmenším. DĚKUJEME.

Masopustní průvod obcí (plánován na 6. 2. 2016)
V minulém čísle Koněšínského zpravodaje (1/2015) jsme Vás informovali o oživení zapomenuté tradice masopustního průvodu, který se v naší obci konal 14. 2. 2015. Tento „nultý“
ročník se nám vydařil a sklidil kladné ohlasy, proto v něm budeme pokračovat. První oficiální
masopustní průvod za doprovodu živé hudby je plánovaný na 6. 2. 2016. O samotném průběhu
masopustního průvodu Vás ještě budeme informovat na plakátech, které budou vyvěšeny před
samotnou akcí. Zde bude upřesněn začátek (místo a čas) a zakončení průvodu.
Jak už bylo zmíněno v posledním čísle zpravodaje,
Jak už bylo zmíněno v posledním čísle
tuto akci neděláme za účelem výdělku,
a proto
výtěžek
zpravodaje, tuto
akci neděláme
za účelem
věnujeme neziskovým organizacím
na rozvoj
výdělku,v obci
a proto
výtěžek činvěnujeme
neziskovým organizacím v obci na rozvoj
nosti mládeže.
činnosti mládeže.

Touto cestou také srdečně zveme všechny masky,
Touto cestou také srdečně zveme
které se chtějí masopustního průvodu
zúčastnit a zažít
všechny masky, které se chtějí masopustního
spoustu legrace, zábavy a veselí.
průvodu zúčastnit a zažít spoustu legrace,
zábavy
Předem Vám všem děkujeme
zaa veselí.
podporu a TJ Koněšín za záštitu celé akce.
Předem Vám všem děkujeme

za

podporu a TJ Koněšín za záštitu celé akce.

Stárci alias Chasa Koněšín

Stárci alias Chasa Koněšín
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Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s.
Vážení spoluobčané, úvodem bych chtěla poděkovat všem, kteří přijali mezi své naše
klienty a pomáhali jim společně s námi v návratu do běžného života. Za 17. let působení Doléčovacího zařízení následné péče Circle of Life o.p.s. našlo domov v obci Koněšín na dobu
minimálně půl roku, ale většinou na dobu až trojnásobnou i delší 183 klientů. Poděkování
je na místě. Tento rok doléčovací zařízení pro závisle na návykových látkách a gamblingu
končí. Na námi poskytovanou sociální službu následné péče naváže Charita v Třebíči. Neznamená to ale, že bychom zcela ukončili naši činnost sociální pomoci. Jen jsme se zaměřili
více na činnosti, kde nalezne pracovní příležitost třeba i někdo z vás.
Už v roce 2012 jsme založili sociální firmu s názvem Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s., která svou činností navazuje na tradici výroby keramiky v naší dílně. Výrobu jsme
rozšířili o výrobu loutek. Znovu jsme otevřeli letní zahrádku a malou hospůdku s kuchyní.
Mnozí z Vás se u nás stravují nebo si pro obědy chodí. Máme i službu donášky do domu.
Vytvořili jsme sedm pracovních míst a na plné i kratší úvazky hledáme další pracovníky pro
práci v keramické dílně, pro kompletaci loutek, výrobu dřevěných dílů loutek, ale i pro údržbu
domu či zahrady. Na možnosti se můžete informovat přímo v ateliéru
Sociální firma Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s. upřednostňuje při výběru pracovníků osoby znevýhodněné na trhu práce, tedy dlouhodobě nezaměstnané a absolventy,
kteří nenašli bezprostředně po ukončení školy uplatnění, ale také osoby se sníženou pracovní schopností. Tolik o změnách v našem zařízení.
V loňském roce jsme uspořádali dva trhy zaměřené na tradiční řemesla. V únoru tohoto
roku jsme zahájili sezónu masopustem a 14. listopadu jsme uspořádali druhý ročník Trhů
tradičních řemesel, na které zavítaly téměř dvě stovky návštěvníků.
Letos nám ještě zbývá pozvat Vás na Ježíškovu dílnu pro malé i velké v sobotu 5. prosince od 9 do 12 hodin, do kroužku keramiky, který je v naší dílně pro děti každé sudé pondělí
od 15 do 16,30. Pokud by měl i někdo z dospělých (nejlépe skupinka 3 – 6 účastníků) zájem
o kurz keramiky nebo točení, může během roku po domluvě pravidelně navštěvovat náš
ateliér. Chystáme také nedělní hudební odpoledne, které se bude konat v hospůdce jednou
měsíčně od 17 hodin. Zde si budete moci zazpívat, dát si dobrou kávu a moučník, nebo dobré
víno či pivo a něco malého k zakousnutí. O prvním, prosincovém termín budeme včas informovat. V příštím roce budeme opět pořádat vesnický tábor pro děti. Jde o obdobu příměstského tábora, ve kterém mají děti celodenní program včetně stravování, ale spát jdou domů.
Pobytový devítidenní tábor budeme pořádat také, a to již 20 ročník!!! Děti, které byly na tomto
táboře v jeho prvních letech, jsou dnes již samy rodiči. Termíny táborů budou do konce tohoto
roku vyvěšeny na stránkách obce.
Jako obvykle proběhnou letní kurzy keramiky, výroba loutek a dílny tradičních řemesel.
Zveme vás všechny, můžete se účastnit.
Maminky s dětmi zveme na posezení u kávy a moučníku nebo na kávu s sebou na procházku. Dětem i maminkám nabídneme tvořivý program.
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Srdečně Vás také zveme do Galerie KRUH v třebíčské ulici Leopolda Pokorného 40 (v židovské čtvrti). Galerie je otevřena v úterý až sobotu (v prosinci do Vánoc i v neděli) – ve všední dny od 10 do 17 hodin, v sobotu, resp. neděli od 10 do 16 hodin. Kromě vlastních výrobků
keramiků z Koněšína zde naleznete práce dalších profesionálních keramiků a výtvarníků,
kteří s našim ateliérem spolupracují. Přijďte se podívat, možná si vyberete i vánoční dárky
pro své blízké či přátele.
V březnu tohoto roku byl zahájen dlouhodobý projekt, ve kterém každý měsíc představujeme jednoho autora, člena Svazu výtvarných umělců Vysočiny. Děkujeme touto cestou
Jirkovi Sklenářovi ml., který řadu vernisáží – zahájení výstav hudebně zpříjemnil. O všech výstavách Vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat a budeme se těšit na vaši
návštěvu. Naším plánem do budoucna je vytvoření kulturního volnočasového centra, které
bude celoročně přístupné široké veřejnosti.
Těším se na vás. Dovolte mi zároveň poděkovat vám všem, ale především starostce
Haně Žákové za starost o obec, za její úžasné zvelebení a za těch letos už 25 let, která jsem
tady s vámi mohla trávit. Přeji vám krásné vánoce a dobrý rok 2016.
Mgr. Marcela Trumpešová, KVAK o.p.s.

Leopolda Pokorného 40, Třebíč

JAROSLAV
HEDBÁVNÝ
Kouzelný svět odstínů šedi
(fotografie)

Od 13. listopadu do 9. prosince 2015

vernisáž 12. listopadu 2015 v 17 30 hodin
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