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

Bohoslužby v Koněšíně během vánočních svátků
24. 12. 2016		
25. 12. 2016		
26. 12. 2016		
31. 12. 2016		
1. 1. 2017

Štědrý den – mše sv. ve 21.00 hodin
Slavnost Narození Krista – mše sv. v 11.00 hodin
Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11.00 hodin
Silvestr – mše sv. v 9.00 hodin
Nový rok – mše sv. v 11.00 hodin

Víte, že …
•

•
•
•

•

•

•

•

•

27. 11. 2016 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. Teplé nápoje budou prodávány do nových vánočních hrníčků, které
obdržíte za vratnou zálohu. Letošní výtěžek z prodeje půjde na pořízení krojů pro
Chasu Koněšín. V těchto dnech vrcholí dokončující práce na výrobě betlému ze
slámy, který bude zdobit a dotvářet vánoční atmosféru v centrální části obce. Děkuji
všem dobrovolníkům, kteří přispěli svojí prací, časem a ochotou k jeho zhotovení.
Od 22. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude Obecní úřad v Koněšíně z důvodu čerpání
dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude pondělí 2. ledna 2017.
24. 12. 2016 při mši svaté ve 21.00 hodin bude zpívat v Koněšíně místní pěvecký
sbor Klokočí? Přijďte nás podpořit, ale především oslavit narození Páně.
25. 12. 2016 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.
26. 12. 2016 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční Vánoční koncert? Vystoupí
pěvecký sbor Klokočí z Koněšína, dětský pěvecký sbor Ptáčata z Koněšína a pěvecký
sbor Fénix z Třebíče. Začátek je v 15.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
28. 12. 2016 od 9.30 do 11.30 hodin pro Vás obec zajistila pronájem ledové plochy
na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou? Pro všechny občany Koněšína je
bruslení zdarma. Zastupitelstvo obce se těší na Vaši hojnou návštěvu.
13. 1. 2017 v 17.00 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Koněšíně
uskuteční beseda s Jitkou Součkovou? Téma besedy je „Ajurvéda – poznejte sami
sebe a své potřeby“. Vstup zdarma.
4. 2. 2017 Sbor dobrovolných hasičů pořádá 3. hasičský ples? Od 20.00 hodin
s kapelou Roman & Jarda Band v Kulturním domě v Koněšíně. Členové SDH
Koněšín se těší na Vaši návštěvu a předem děkují občanům za příspěvky do tomboly.
11. 2. 2017 Chasa Koněšín pořádá Masopustní průvod obcí?
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz a Facebooku.

Zprávy z obce za rok 2016
V letošním roce se nám podařilo získat:
• Podporu z Programu obnovy venkova, ta byla využita na opravy budovy obecního
úřadu. Proběhla rozsáhlá oprava knihovny a skladu – podlahy, omítky, elektroinstalace,
svítidla, zateplení, nákup nových regálů na knihy a do skladu. Nových omítek,
výmalby, zateplení a osvětlení se dočkala chodba a hlavní vstup do budovy. Celkové
náklady činily 213.807,-- Kč, z toho dotace byla 106.000,-- Kč.
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•

•

Z nadačního fondu Nadace ČEZ se podařilo zakoupit 230 kusů nových židlí
do kulturního domu. Celkové náklady byly 149.959,-- Kč, z toho dotace byla
50.000,-- Kč.
Podporu na vytvoření tří pracovních míst z úřadu práce. Od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017
jsme mohli díky této podpoře zaměstnat tři pracovníky na úklid a údržbu veřejných
ploch obce.

Z vlastních zdrojů jsme pořídili nebo jsme přispěli na:
• Opravu a zateplení fasády, zateplení stropů v učebnách, elektroinstalaci, rozdělení
větší třídy na dvě menší, celkový objem prací činil 2.651.869,-- Kč.
• Kamerový systém na budově školy ve výši 33.257,-- Kč.
• Multifunkční zpomalovací systém s kamerovou verzí ve výši 294.826,-- Kč.
• Travní sekačku, křovinořez, motorovou pilu a štěpkovač ve výši 53.567,-- Kč.
• Chladničku, ledničku a elektrický sporák do kulturního domu ve výši 21.710,-- Kč.
• Kuchyňskou linku, sítě proti hmyzu a kovové mříže do kulturního domu ve výši
79.785,-- Kč.
• Dvacet nových stolů do kulturního domu ve výši 59.856,-- Kč.
• Textilní materiál na nové kroje ve výši 14.958,-- Kč.
• Opravu a instalaci elektro – škola, kulturní dům, obecní úřad a veřejné osvětlení
ve výši 121.431,-- Kč.
• Letní farní tábory dětí a mládeže v Orlických horách a ve Štítarech peněžitým darem
ve výši 5.000,-- Kč.
• Organizaci oslav 110 let od založení SDH v Koněšíně peněžitým darem ve výši
20.000,-- Kč.
• Na pořádání tradiční Bartolomějské pouti TJ Koněšín peněžitým darem ve výši
25.000,-- Kč.
• Na závlahový systém fotbalového hřiště TJ Koněšín peněžitým darem ve výši
100.000,-- Kč.
• Oblastní charitu Třebíč peněžitým darem ve výši 13.500,-- Kč.
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Předfinancování projektů, půjčky:
• Půjčka pro TJ Koněšín na nový závlahový systém fotbalového hřiště ve výši
119.706,-- Kč.
• Předfinancování projektu Základní škole a Mateřské škole Koněšín ve výši
130.000,-- Kč.
Rok 2016/2017 – příprava projektů a žádostí o dotace:
• Pokračuje se na změně územního plánu obce č. 1 a studii na výstavbu rodinných
domů.
• Finišujeme s projektem na výstavbu pečovatelských bytů nad budovou obecního
úřadu, žádost o dotaci musí být podána do 30. 12. 2016.
• Projekčně i dotačně se zajišťuje dokumentace a žádost o rozšíření kapacit školy.
Žádosti se podávají do poloviny února 2017.
• Připravujeme žádost o dotaci na nové vícegenerační hřiště a opravu prostor bývalé
hospůdky a pošty pro spolkovou činnost dětí a mládeže v obci. Oba programy vypsalo
Ministerstvo pro místní rozvoj.
• V rozpracovanosti máme projektovou dokumentaci na kanalizaci a ČOV. Dokončení
projektové přípravy je v polovině roku 2017. Zde se nám již podařilo získat finanční
prostředky na projekt z Fondu Vysočiny ve výši 235.900,-- Kč.
• Bylo zahájeno územní řízení k již dokončené projektové dokumentaci Optická síť
Koněšín. Vydání stavebního povolení předpokládáme v květnu 2017.
• V letošním roce se nám podařilo získat stavební povolení na opravu hřbitovní zdi
v Koněšíně.
Zpráva neobsahuje všechny výdaje obce, ale jen ty nejdůležitější položky. Letošní rok je
v čínském kalendáři ve znamení Ohnivé opice, která je velmi dynamická. Dynamická byla
i práce zastupitelstva. Radost mám z účastí občanů na zasedání zastupitelstva a jejich podnětů,
které souvisí s dalším rozvojem obce.
Musím pochválit i všechny spolky v obci za jejich činnost a aktivní přístup.
Dále děkuji podnikatelským subjektům na území obce. Řada z nich pro obec některé
služby neúčtuje a obci je tak sponzorsky věnuje. Ať už se jednalo o opravu střechy na budově
obecního úřadu nebo o zajištění ostrahy na různých akcích, případně dopravu materiálu,
zboží atd.
V letošním roce se podařilo pořídit nové kroje pro nejmladší stárky. I zde oceňuji spolupráci
všech zapojených, a to Chasy Koněšín, obce, dětí, rodičů a především šikovných a ochotných
maminek, které kroje ušily. Se souhlasem rodičů nechala obec profesionálně nafotit děti
v nových krojích panem Pavlem Rybníčkem. Část fotografií si již nyní můžete prohlédnout
na webových stránkách obce a nově i na facebookovém profilu obce.
V objektu Radarky máme od 1. 6. 2016 nového nájemce pana Zdeňka Svobodníka.
Do výběrového řízení se přihlásil s projektovým záměrem na vznik leteckého muzea. Díky
tomu zde vzniklo třetí nejvýznamnější letecké muzeum na území České republiky. Velké
investice a rozvoj jste také mohli zaznamenat i v Autocampu Borovinka, kde se firma Trebi
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snaží nejen rozšířit kapacitu zařízení, ale především uživatelsky zpříjemnit pobyt rekreantům
a návštěvníkům campu.
Obci se také podařilo rozprodat všechny pozemky určené pro výstavbu rekreačních objektu
nedaleko autocampu. Předpokládám, že v příštím roce již bude většina pozemků zastavěna.
Přibližně o deset až jedenáct rodin se tím rozroste pravidelná návštěvnost této lokality
a potažmo obce.
Když píši tyto řádky, tak si uvědomuji, že něco na tom roku dynamické Ohnivé opice přece
jenom bude. Mám radost, že obec má dobře nakročeno k dalšímu rozvoji, a chci popřát nám
všem, aby byla nadále úspěšnou v získávání finančních prostředků na většinu projektů.

Reflexní pásky
Současně se zpravodajem obdrželi všichni občané s trvalým pobytem v Koněšíně reflexní
pásky. Jedna pro každého občana. Naleznete zde logo Horácka a Nadace ČEZ, která nám
na výrobu 11.000 kusů pro celý mikroregion přispěla. Ať pásky ochrání Vaše kroky a zabrání
střetu s vozidly.
Hana Žáková, starostka

Horácko – ekologický mikroregion
Koněšín je zakládajícím členem sdružení 33 obcí s názvem Horácko – ekologický
mikroregion, které vzniklo v roce 1999 a má své sídlo v Budišově. Obce se tehdy rozhodly, že
k získávání potřebných financí ke společným projektům založí mikroregion. Každým rokem
se tak podařilo obcím získat nemalé prostředky na jejich projekty. Dále bylo vyznačeno téměř
300 km cyklotras, zavedena byla lodní doprava na Dalešické přehradě, pořídilo se nemalé
množství reklamních předmětů – pohlednice, propisky, brožury, mapy, turistické známky,
trička, reklamní stany, slunečníky, bannery, reflexní pásky a videoprezentace. Zakoupena
byla rekreační budova bývalého objektu Policie ČR v Kramolíně u lodní zastávky. Každé
obci je pravidelně podpořen jeden projekt ročně v hodnotě 5.000,-- Kč (např. dětské dny,
poutě, hasičské závody, sportovní dny). Dále se podporují TOP akce v regionu: Pozďatínská
lávka, prodejní výstava Dům a zahrada, cykloturistický výlet Na-Bu-Ko, Přehlídka dechových
hudeb ve Studenci, Tasovský výšlap o mnohé jiné. Seznam TOP akcí nominují starostové
a rada mikroregionu pak následně vybírá pět akcí, které podpoří částkou 15.000,-- Kč. Nově
mikroregion v letošním roce podpořil charitativní akci „Pro Milánka“, kdy byl panu Milanu
Řezáčovi předán šek v hodnotě 10.736,-- Kč, to je 1,-- Kč za každého obyvatele mikroregionu.
Akce proběhla v rámci Pozďatínského rockování dne 16. 7. 2016. Realizaci projektů nám
dlouhodobě podporuje Nadace ČEZ. Z nadačního příspěvku se také letos podařilo opravit
značení a mobiliář cyklotras kolem Dalešické přehrady.
Hana Žáková, předsedkyně mikroregionu
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Jubilea v roce 2017
Všem níže uvedeným i neuvedeným jubilantům přeji jménem Zastupitelstva obce pevné
zdraví a životní pohodu do dalších let.
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Anna Fučíková,Vlasta Komárková,
Jiří Kopuletý, Ivana Weiglová,
Eliška Šibůrková, František Žák,
Marie Žáková, Marie Kopuletá,
Antonín Svoboda, Josef Sobotka,
Stanislav Horký
Zlata Brabcová, Marie Hortová,
Miroslav Urbánek, Dana Šabatová,
Jiří Brabec, Vladimíra Malíková,
Rudolf Dobrovolný, Karel Králík,
Zdeňka Postupová, Josef Blažek,
Milada Rybníčková
Ladislav Babuněk, Vladimír Moll,
Jaromíra Ošmerová
Prokop Sklenář, Lidmila Karásková
Bohumil Nováček, Bohumil Jurka,
Josef Dufek, Leoš Krajl, Bohumila
Šabatová
Vítězslava Řezáčová, Jaroslav
Šabata, Jan Šibůrek
Božena
Čermáková,
Vlasta
Kotoulová

Vážení spoluobčané,
   
dovolte mi, abych Vám jménem SDH popřál radostné a spokojené Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a lásky v roce 2017.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu, kterou jste nám projevili
při našich oslavách 110 let od založení našeho sboru.
Těšíme se na naše společná setkání, a to již 27. 11. 2016 při rozsvěcení vánočního stromku,
kde budeme podávat jako již tradičně svařené víno a horkou medovinu v hasičské zbrojnici.
Tentokrát výtěžkem z této akce podpoříme Koněšínskou chasu, která zakoupí kroje pro naše
stárky.
Dále mi dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na 3. hasičský ples, který se uskuteční
4. 2. 2017 v KD v Koněšíně. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o věcné dary do tomboly,
za které Vám předem srdečně děkuji.
S pozdravem starosta SDH Fučík Marek
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Přiblížil se vánoční čas, přivítejme Pána...
Koněšínský
pěvecký
sbor
Klokočí v letošním roce oslavil
své
první
půlkulaté
výročí
– pět let od svého založení. Členové
se pravidelně schází po celý rok
každý pátek večer. Naše „zpěvy
páteční“ jsou pro nás takovým
příjemným zakončením pracovního
týdne. Na zkoušky se všichni těšíme,
neboť je známo, že zpěv léčí tělo
i duši. Je milé setkávat se s přáteli
a bavit se naším společným zájmem
- hudbou a sborovým zpěvem.
Klokočí se snaží přispět
svými vystoupeními ke slavnostní
atmosféře při největších církevních
svátcích – o Vánocích, Velikonocích.
Na požádání zazpíváme v kostele při svatbách, křtinách či při svatém přijímání. Jsme také
rádi, když nás pozvou z okolních farností, naposledy jsme zpívali v kostele v Hartvíkovicích.
V letošním roce plánujeme ještě tři vystoupení. Na všechny Vás tímto srdečně zveme.
Několik písní bychom chtěli zazpívat u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Rádi též
zazpíváme v kostele o „půlnoční“ mši na Štědrý den. Letos také chceme navázat na tradici
vánočních koncertů pro širokou veřejnost. Dne 26. 12. 2016 v 15 hodin pořádáme v místním
kostele koncert, na kterém se představí společně s Klokočím náš spřátelený pěvecký sbor
Fénix z Třebíče. Příjemným překvapením bude jistě i účinkování nově vzniklého dětského
pěveckého souboru Ptáčata z Koněšína. Přijďte se podívat!
Za členy sboru Klokočí přeji všem klidný adventní čas, příjemné vánoční svátky a jen
šťastné zážitky v novém roce 2017.
Jiří Němec, sbormistr

Vánoční čas
Všimli jste si někdy, jak důležitou roli nejen v průběhu roku, ale vůbec v životě hraje noc?
Vánoce, Velikonoce, ale také byla noc krásná, májová atd. Noc je důležitá, protože se z ní rodí
nový den. Noc skončí a vyjde slunce. Místo tmy je všude kolem světlo.
O Vánocích to světlo září už o půlnoci. Proč? Aby se všude rozšířila zpráva o veliké
radosti, radosti pro všechen lid. V městě Davidově, to jest v Betlémě, se nám dnes narodil
Spasitel – to je Kristus, Pán. Narodil se – to je nový počátek. Světlo září uprostřed temné noci,
tím víc vyniká, zaujme. Je v tom jakýsi kontrast: za dne jakoby to světlo, zatím jen tušené, nikdo
nevnímal. Uprostřed noci září a lidé přicházejí. To je na vánočních svátcích asi to nejdůležitější.
Nejsou nejvýznamnější pro křesťany, ale asi nejkrásnější a nejmilovanější. Jsou to svátky
setkávání. Bůh se stává člověkem, setkává se s člověkem, přichází vstříc tomu, kdo na něho
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zapomíná, odvrací se od něho. Člověk se setkává s Bohem, kterému v podobě malého dítěte
spíš dovolí, aby otevřel zavřené dveře člověkova okoralého srdce. Úsměv dítěte, betlémská
idyla, to je jiný klíč k srdci než kříž. Je ale opravdu jiný? Jesle jsou ze dřeva stejně tvrdého jako
kříž, chlév jako porodní sál … Kde je ta idyla? Nenechme se ukolébat iluzí o Vánocích a ani
v životě. Ten je také setkáním, nepřetržitou řadou setkání člověka s člověkem. Setkáváme se
doma, v kostele, v práci, při zábavě či odpočinku, a to nejen o Vánocích. Uvědomujeme si, že
právě tato setkání dávají životu smysl, hodnotu a cíl? Proto přišel Bůh k nám, proto přicházíme
my k němu, proto se setkáváme. Patříme k sobě.
Dítě Ježíš – to je nejkrásnější dar lidstvu, každému člověku. Setkání s ním a přijetí
tohoto daru nad dary nás nejen obohacuje, ale také naplňuje světlem a radostí. Ty máme nést
s sebou do světa, druhým lidem, a sami se tak stávat darem pro druhé. Někdy jsme spíš pěkní
dárečci – co si takhle dát předsevzetí, že budu druhým (a tím nakonec i sobě) přinášet radost?
Ptáte se jak? Myslím, že je to docela prosté. Stačí si uvědomit, že Vánoce nejsou jen
Štědrý večer. Svátky to jsou jak se patří, trvají celých osm dní až do 1. ledna – do Nového roku,
který je svátkem mateřství Panny Marie. Logicky tedy - oslava narození dítěte končí oslavou
jeho matky. Co to znamená? Že k životu člověka patří klid a pokoj, mít čas na sebe, na druhého
i na Boha, nespěchat pořád a nebýt ve stresu, umět se zastavit a pohlédnout druhému do očí.
Manželé – manželky, kdy jste se takto zastavili? Spolu se zahleděli jeden druhému do očí,
čtyřicetiletí – padesátiletí synové a dcery, kdy jste takto měli čas pro své rodiče a řekli jim
při tom pohledu třeba jen docela tiše: „Mám Tě rád – ráda?“ Že se to nedělá? To je ale důvod
jedině k tomu, aby se s tím začalo, nemyslíte?
A ještě něco. Nebeské zástupy nad betlémskou jeskyní zpívaly: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. To patří k sobě, to nelze oddělovat o Vánocích ani
v životě. To druhé člověk nenajde bez toho prvního. Nevěříte? Podívejte se do dějin, podívejte
se do světa kolem sebe, ohlédněte se do vlastní minulosti. Najdete tam mnoho nepokoje,
mnoho ran utržených i rozdaných. Nebojte se a nestyďte se hledat Lékaře, který jediný zná lék
a může uzdravit naše rány.
„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. Dnes se nám narodil
Spasitel, to je Kristus, Pán.“ (Evangelium podle sv. Lukáše, kap. 2, verš 10-11).
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem.,
duchovní správce koněšínské farnosti

TJ Koněšín má rybičky i jindy než o Vánocích
Rok 2016 byl velice náročný a společně s klubem jsme toho hodně odehráli a ještě mnohem
více vybudovali. Také se nám povedlo uspořádat několik akcí pro naši vesnici.
Mužstvo mužů, které hraje ve třetí třídě okresního přeboru, se na konci sezóny umístilo
na krásném čtvrtém místě. A jak dopadlo v podzimní části? Po odehrání zápasů zatím náš
tým obsadil pátou příčku. Dařilo se však i našim malým fotbalistům. Mužstvo mladých hraje
v soutěži starších přípravek. Rádi bychom poděkovali našim trenérům a tatínkům, kteří si
udělali čas na to, aby své děti dovedli na tréninky, kde je také obětavě trénovali.
Už jste si všimli, co má mužstvo nového? V roce 2016 jsme se dali do budování automatické
závlahy hřiště, která výrazně usnadní jeho údržbu a hlavně zkvalitní trávník v suchých měsících.
Abychom to všechno zvládli, tak nám obec přispěla štědrým darem ve výši 100.000,- Kč
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a dalších 119.706,- Kč nám půjčila. Polovinu půjčky splatíme ještě v roce 2016, v příštím
roce doplatíme zbytek. Rádi bychom ještě jednou poděkovali celému zastupitelstvu. Dále jsme
velice vděční za pomoc Josefa Suchánka, díky kterému máme hřiště na profesionální úrovni.
Akce! Zábava! Pouť! Toto všechno máme již za sebou. TJ Koněšín tradičně pořádala
Velikonoční zábavu, a tak jsme mohli oslavit tyto svátky všichni společně. Na konci prázdnin
nás však čekala velká výzva. Po dlouhém a náročném jednání se týmu podařilo uspořádat
zábavu, na které zahrály hned tři kapely v jeden den. Největším tahákem byla samozřejmě
skupina Rybičky 48, která nám do kulturního domu přivedla více než 800 lidí. Hned druhý den
skupina zveřejnila fotku a příspěvek na sociálních sítích, kde si pochvalovala atmosféru a také
zmínila, že by se ráda do naší vesnice vrátila. Páteční zábavou pouť ale nekončila! V sobotu
nám zahrála skupina Dreams Band a nedělí nás provázela dechová kapela. Poděkování patří
celému týmu spolupracovníků za pomoc a aktivní přístup. Zároveň moc děkujeme za pomoc
členům Chasy Koněšín. Díky této skvělé skupině lidí jsme měli rekordní počet stárků , navíc
nám celou pouť vyšperkovaly děti v krojích.
Závěrem chci poděkovat za celý rok 2016. Vděk patří našim sponzorům, obci Koněšín,
všem aktivním členům a hlavně občanům Koněšína, kteří nás nezištně podporovali.
Velice si vážím Vaší pomoci a přeji krásné vánoční svátky,
Jan Šibůrek, předseda T J Koněšín

Zprávy Koněšínské Chasy
Chasa
Chasa byla v obci snad od nepaměti, troufneme si říct, že je nejstarší “složkou“ každé
vesnice a je tak její dobrou duší. Datum vzniku nebo založení neznáme (a asi ho nikdy
nezjistíme). Věříme, že se pojí s prvními obyvateli naší obce. Chasníkem je a byl každý z nás.
Slovy vše nejde popsat, a proto věříme, že za nás mluví naše skutky, ze kterých máme
obrovskou radost. Nechceme vysedávat doma u počítačů, ale chceme o sobě dát vědět. Hnacím
motorem pro každého z nás je radost a úsměv na tváři. A co k tomu potřebujeme? Obrovskou
podporu každého z Vás, té si moc vážíme a také Vám za ni srdečně děkujeme.
Koněšínská Chasa
Taneční kroužek
Taneční kroužek, který jsme letos založili, měl první velký úspěch už na dětském dni, kde
děti vystoupily s nacvičenou sestavou country tance. Dále pak probíhaly pravidelné přípravy
na Bartolomějskou pouť.
V tanečním kroužku chceme i nadále s dětmi nacvičovat další taneční vystoupení. Nové
přihlášky budou dětem včas rozdány.
Jiří Chalupa
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Tradiční ohlédnutí za Bartolomějskou poutí 2016
Jako již tradičně se i letos konal pouťový průvod stárků po vesnici. Mezi starší si našlo
cestu hned 20 párů, počítat také musíme dětské páry, kterých bylo 10. Celkově můžeme říct,
že se pouť opět povedla. Tímto bychom ještě rádi poděkovali švadlenám za jejich odvedenou
prvotřídní práci.
Pavel Zahradníček

Čtenářský kroužek
Od začátku nového školního roku máme ve vesnici jednu novinku. Pro děti z naší základní
školy jsme založili čtenářský kroužek. Jednou za týden si společně sedneme a čteme knihy,
které děti se dětem líbí. Společně prožité chvíle obohacují všechny zúčastněné. A co plánujeme
na zbytek roku? Rozhodně budeme pokračovat ve čtení a možná přidáme i další aktivity.
Veronika Šibůrková
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Svatomartinská zábava
Dne 12. listopadu 2016 v Koněšíně proběhl 1. ročník svatomartinské zábavy, pořádaný
Koněšínskou chasou ve spolupráci s SDH Koněšín a TJ Koněšín. Na zábavě vystoupila
oblíbená kapela Los Valos, která zahrála celou řadu písní různých žánrů (od dechovek přes
country až po rock).
Zábavě předcházel intenzivní nácvik vystoupení místní skupiny Koněšanka, při
kterém jsme se nejen zapotili, ale také nasmáli. Naštěstí to všichni ,,přežili“ , a proto mohli
vystoupit zdárně v plném počtu. Jako první nás oslnila děvčata, která nám zatančila v krojích
na notoricky známé skladby.
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Druhé představení bylo v podání mužů, i když se tak na první pohled nemuselo zdát.
Leckterý pohledný mladý muž mohl v přestrojení za děvče svádět účastníky zábavy. Aby
taky ne, toto vystoupení bylo v programu uvedeno jako půlnoční překvapení. Atmosféru
nám dotvořila hlasitá podpora účastníků zábavy, kterých dorazilo opravdu velké množství.
Nezanedbatelná byla také nádherná výzdoba kulturního domu s motivy hroznového vína,
které samozřejmě v tekuté formě bylo k dostání v bohatě zásobeném šenku spolu se spoustou
dalších pochutin a tekutin. Obrovský zájem byl o tombolu, ve které byla řada hodnotných cen.
Hlavní cena - pravá svatomartinská živá husa.
Závěrem bych chtěl říct, že akce předčila veškerá naše očekávání. Dále bych chtěl jménem
Chasy poděkovat všem zúčastněným návštěvníkům za skvělou atmosféru, také sponzorům
za opravdu bohatou tombolu, škole za přípravu výzdoby a především SDH Koněšín,
TJ Koněšín a celé Koněšínské chase za bezchybnou přípravu a realizaci zábavy. Celý výtěžek
akce bude využit výhradně pro naše další aktivity.
Ovšem největší odměnou pro nás byla Vaše přízeň, která opravdu stála za to.
Děkujeme všem a těšíme se na příští ročník

Jan Franěk

Vánoční putování s dětmi
Tak jako loni i v letošním roce se chceme opět sejít na Štědrý den a uskutečnit odpolední
procházku do přírody plnou her a zábavy. Na procházku s dětmi zveme i rodiče, kteří si chtějí
od vánočních příprav odpočinout. Místo a čas setkání ještě předem upřesníme na nástěnce
ve škole.
Jiří Chalupa
Masopustní průvod obcí (plánován na 11. 2. 2017)
V minulém čísle Koněšínského zpravodaje (1/2016) jsme Vás informovali o termínu
pořádání Masopustního průvodu v příštím roce. Termín 11. února 2017 stále platí a my už
máme na průvod obcí zamluvenou i živou kapelu, nyní ladíme pouze detaily. Čas ale rychle
běží, proto bychom všechny masky a také Vás touto cestou rádi srdečně pozvali. Samozřejmě,
že podrobný program bude před samotnou akcí opět včas upřesněn.
Jiří Chalupa a Pavel Zahradníček
Stárci alias Chasa Koněšín

Novinky ze školy
Školní rok 2016/2017 byl zahájen opravdu slavnostně. V průběhu letních měsíců získala
budova školy svoji novou podobu a stala se důstojnou dominantou obce.
1. září ji přišli otevřít představitelé obce, senátor Ing. František Bradáč, bývalí pedagogičtí
i správní zaměstnanci, občané Koněšína a v neposlední řadě pracovníci, žáci a děti školy. Tento
den byl symbolickým završením víceletého úsilí vedení obce a ředitelství školy o vybudování
moderní malotřídní školy.
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Obec Koněšín jako zřizovatel přiděluje v rámci rozpočtu škole dostatek prostředků
na zajištění provozu, běžné údržby a podle aktuální potřeby realizuje investiční akce. I vedení
školy se průběžně daří získávat prostředky z jiných zdrojů. Od roku 2008 jsme z Fondu Vysočina
čerpali 1 200 000 Kč na drobnější projekty, z evropských strukturálních fondů 1 500 000 Kč.
Z těchto prostředků byly vybaveny učebny novým nábytkem a moderní počítačovou technikou
a pravidelně se pořádají akce pro děti, rodiče a veřejnost. V současné době jsme byli úspěšní
s žádostí o financování projektu Projekt 2016. Celkové náklady činí 516 000 Kč. Z těchto
zdrojů je podpořena pozice chůvy v MŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářský
klub, doučování pro žáky školy a také spolupráce s jinými malotřídními školami i potřebné
materiální zabezpečení k realizaci těchto aktivit.
Spojením těchto zdrojů jsme vybudovali kvalitně vybavenou a konkurence schopnou školu
se stabilizovaným pedagogickým sborem. Postupně se škola stala i centrem řady aktivit v obci
– cvičení pro ženy, čtenářský kroužek, tréninky malých fotbalistů. Nově připravujeme zapojení
do projektu Knit A Square , který pomáhá dětem v Africe. Dobrovolníci pletou jakýmkoli
vzorem malé čtverce, které se v Africe splétají v přikrývky. Plánujeme v zimních měsících
společné pletení ve škole v podvečerních hodinách a budova školy bude také sběrným místem
čtverců. Podrobnosti o projektu budou zveřejněny na webových stránkách školy i obce
a vyhlášeny obecním rozhlasem.
V letošním školním roce plní povinnou školní docházku 33 chlapců a dívek, v mateřské
škole pečují pedagogičtí i správní zaměstnanci o 23 dětí, z tohoto počtu je 6 dětí mladších tří
let. O tyto dvouleté děti ve větším rozsahu pečuje i chůva.
I nadále jsme organizovaní jako dvoutřídní malotřídní škola, ale díky nárůstu počtu žáků
jsou již v hlavních předmětech spojeny nejvýše dva ročníky. Po vyučování pedagogové školy
nabízí dětem další aktivity – čtenářský klub, sportovní hry, ekoškolák, angličtina pro malé
i nejmenší, putování okolím.
Školní družina je v ranních hodinách a odpoledne otevřeno pro 30 dětí. Nabízí dětem
pestrou nabídku volnočasových aktivit a činností. V průběhu letních prázdnin škola obdržela
od Krajského úřadu kraje Vysočina souhlasné stanovisko k navýšení kapacity školní družiny
i školní jídelny. Družina má nyní kapacitu 33 žáků /oddělení ŠD může být naplněno do počtu
30/, jídelna 69 strávníků. Školní jídelna připravuje jídla pro 56 žáků naší školy a 3 žáky ZŠ
Vladislav.
Mateřská škola nabízí každou středu pro nejmenší děti Miniškolku, kde se děti i maminky
seznámí s prostředím i režimem školky.
Závěrem děkuji celému vedení obce za podporu, kterou škole poskytuje. Všem
zaměstnancům školy za nadstandartní pracovní nasazení při přípravách na zahájení školního
roku 2016/2017.
Vám všem, vážení občané Koněšína, přeji klidné Vánoce naplněné spokojeností a láskou,
v novém roce 2017 pevné zdraví.
Jitka Rychlá, ředitelka školy
Zveme Vás:
24. 11. 2016 v 15. 30
27. 11. 2016 v 16. 15

Adventní dílny v budově školy
Lampionový průvod spojený s Adventním zpíváním
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Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Ukázka dravců ve Studenci
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Slavnostní otevření opravené knihovny v Koněšíně
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Letecké muzeum Koněšín

Letecké muzeum Koněšín zahájilo nultou sezónu 2. července tohoto roku, přičemž
exponáty se stěhovaly v podstatě až v týdnu před otevřením.
Zahájení navštívilo cca 1500 lidí a díky vstřícnosti 22. vrtulníkové základně Náměšť nad
Oslavou a Třebíčskému letišti se program obohatil o letové ukázky.
Sezona měla 82 dní a muzeum navštívilo 6487 návštěvníků.
Z devíti exponátů jsme rozšířili během sezóny na jedenáct a většinu letadel zcela
zkompletovali.
Příští, tedy 1. sezónu zahájíme v sobotu 22. dubna 2017 v 9:00 hodin a představíme novou
expozici i letouny.
Děkujeme všem, kteří se podílí na budování muzea, ať už stavební firmě Horký, obci
Koněšín nebo SDH Koněšín a věříme, že se muzeum stane zajímavým cílem pro mnoho
dalších návštěvníků.
Zdeněk Svobodník
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