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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřála
požehnané svátky velikonoční plné jarní pohody a dobré
nálady.
Hana Žáková, starostka
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Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

17.15 hodin – mše svatá
15.00 hodin – velkopáteční obřady
19.00 hodin – obřady Bílé soboty
11.00 hodin – mše svatá
11.00 hodin – mše svatá

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT V OBCI A OKOLÍ
15. 04. 2017 Velikonoční veselice
Taneční zábava od 20.00 hodin v KD Koněšín se skupinou Lazaret.
22. 04. 2017 Zahájení sezóny Leteckého muzea Koněšín
Zahájení sezóny Leteckého muzea Koněšín od 9.00 do 17.00 hodin. Představení nových exponátů a expozic s komentářem.
22. 04. 2017 První jarní vycházka z Koněšína do Práchuvní
Procházka začíná krátkou instruktáží cca 10 minut, při které se naučíte
techniku Nordic Walking. Procházky se můžete účastnit i bez hůlek. Sraz
u rybníka za družstvem ve 14.00 hodin. Délka trasy cca 8 km. Vhodné pro
všechny věkové kategorie.
23. 04. 2017 Od křížku – ke křížku
14. ročník velikonočního putování „Od křížku – ke křížku“, start ve 13.00
hodin u kostela na náměstí v Náměšti nad Oslavou. Součástí putování bude
„Žehnání sv. Marka“ polím, lukám a zahradám.
29. 04. 2017 Druhá jarní vycházka od třesovské hájenky do Třesova
Sraz na procházku je ve 14.00 hodin u třesovské hájenky nedaleko Kozlan.
Čeká nás sice namáhavější cesta kolem přehrady – Lavičky, smírčí kameny do
Třesova, ale určitě se máte na co těšit. Délka trasy cca 6 km. Děkuji kamarádkám z Kozlan a Třesova, které pro nás nové a nepoznané putování připravily.
30. 04. 2017 Pálení čarodějnic
Od 14.00 hodin v areálu Autocampu Borovinka. Odpolednem provází Milan Řezníček, večer se můžete těšit na kapelu Šnek. Čeká na vás bohatý program pro děti, 5. ročník „Koněšínské rudlované“ a bohaté občerstvení.
06. 05. 2017 Franz Zenisek
Hospůdka Na Kopci vás zve na hudební večer od 20.00 hodin s Františkem
Ženíškem.
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13. 05. 2017 Dům a zahrada
19. ročník jarní prodejní výstavy. Místem konání je kulturní dům a přilehlá
prostranství v obci od 9.00 do 13.00 hodin. Cena vstupenky 20,-- Kč.
20. 05. 2017 Na – Bu – Ko
14. ročník cykloturistického dne. Start v Koněšíně od 8.00 do 11.00 hodin u
OÚ. Startovné činí 20,-- Kč. Starty jsou možné i v Budišově a Náměšti nad
Oslavou.
20. 05. 2017 Lidová zábava
Hospůdka Na Kopci pořádá od 20.00 hodin Lidovou zábavu.
20. 05. 2017 Muzejní noc v Leteckém muzeu Koněšín
Letecké muzeum Koněšín vás zve na muzejní noc a to od 20.00 do 24.00
hodin na netradiční pohled v nasvícené noční atmosféře s průvodcem.
26. – 28. 05. 2017 O zlomenou poloosu
Areál Autocampu Borovinka v Koněšíně a Letecké muzeum Koněšín. Jako
obvykle se jedná o soutěž určenou pro vojenská historická terénní vozidla
do roku výroby 1965 včetně. I letošní ročník se pojede podle itineráře a celá
trať bude rozdělena na několik etap. Akce je určena široké veřejnosti, která si
může tuto techniku prohlédnout. V sobotu 27. 5. 2017 proběhnout terénní
jízdy těchto vozidel na polygonu Leteckého muzea Koněšín.
27. 05. 2017 Exkurze na Mohelenskou hadcovou step
Počet míst na exkurzi je omezen na maximálně 30 osob. Proto neváhejte a
přihlaste se co nejdříve. K exkurzi je samostatný článek a grafická pozvánka,
které naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
02. 06. 2017 Setkání důchodců tří obcí
V pátek 2. 6. 2017 od 14.00 hodin se v kulturním domě v Koněšíně uskuteční tradiční setkání seniorů z obcí Koněšín, Kozlany a Třesov. O kulturní
program se podělí žáci ZŠ Koněšín a nově Song akord.
04. 06. 2017 Vítání občánků
V neděli 5. června 2017 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni OÚ v Koněšíně nové občánky obce.
10. 06. 2017 Cesta za zdravím
Základní škola a Mateřská škola Koněšín ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a Chasy Koněšín připravili na tento den spoustu soutěží a her pro
malé i velké. Bližší informace budou zveřejněny před akcí na stránkách obce.
17. 06. 2017 Třetí jarní putování - Balinským údolím
Třetí jarní putování si zpříjemníme jízdou lokálky ze Studence do Oslavice a následně po absolvování trasy z Velkého Meziříčí do Studence. Odjezd lokálkou ze železniční stanice Studence v 11.00 hodin a návrat zpět do
Studence v 16.46 hodin. Projdeme se krásným přírodním parkem Balinské
údolí a navštívíme město Velké Meziříčí. Na jednotlivé jízdenky počítejte s
cca dohromady 60,-- Kč tam i zpět. Délka trasy 8 – 9 km.
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17. 06. 2017 Trampská hudba
Hospůdka Na Kopci vás zve od 20.00 hodin na večer s Trampskou hudbou.
23. – 24. 06. 2017 Koněšínský Vendelín
Hudební festival v Autocampu Borovinka v Koněšíně. Pozvánku s programem naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
02. 07. 2017 1. výročí založení Leteckého muzea Koněšín
Letecké muzeum Koněšín vás zve na své první výročí založení muzea. Můžete se těšit na bohatý program pro děti.
05. 07. 2017 Myslivecký výlet
Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční myslivecký výlet od 13.00
hodin na chatě v Rakově. Můžete se těšit na známou kapelu Vonička Band,
zvěřinové speciality a soutěže pro děti.
02. – 31. 07. 2017 Letní farní a dětské tábory
Nabídku letní táborů, farních letních táborů a pobytů naleznete na samostatných pozvánkách zpravodaje.
15. 07. 2017 Bigbeatová zábava
Hospůdka Na Kopci vás zve od 20.00 hodin na bigbeatovou zábavu.
27. – 29. 07. 2017 Víkend pro rodiny s dětmi
Letecké muzeum Koněšín vás zve na víkend pro rodiny s dětmi. Čeká vás
divadlo, jarmark, klauniáda, žonglování, workshop, hudba a soutěže.
03. – 06. 08. 2017 Radarka OPEN AIR INTERNATIONAL MUSIC FEST
Čtyř denní hudební festival s mezinárodní účastí, kde vystoupí kapely z Česka, Slovenska, USA a Evropy.
25. 08. 2017 Bartolomějská pouť
V pátek 25. 8. 2017 se uskuteční předpouťová taneční zábava se skupinami
Street 69 a ANNA od 20.00 hodin v kulturním domě.
26. 08. 2017 Bartoloměská pouť
V sobotu 26. 8. 2017 proběhne ve 13.00 hodin stavění máje, večer od 20.00
hodin taneční zábava se skupinou Fantazie v kulturním domě.
27. 08. 2017 Bartoloměská pouť
V neděli 27. 8. 2017 bude od 9.30 hodin mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, koncert dechových hudeb před kostelem, průvod stárků po mši. V
17.00 hodin začne koncert a taneční zábava pod májí s dechovou hudbou
Polanka.
Kulturní podzim v Koněšíně
• Sledujte program Hospůdky Na Kopci, která bude informovat o pravidelném hraní a
divadle, akce budou v průběhu celého roku.
• Spolek Pro radost připravuje na podzim představení Divadla Komediograf (Josef
Polášek, Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček a Zdeněk Král) v kulturním domě v Koněšíně.
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Pravidelný divadelní pořad Neslušný návrh uvádí herec Národního divadla v Brně Pavel Doucek, jenž si zve zajímavé hosty, herce, kteří se musí poprat s nečekanými situacemi, které jsou zadány samotnými diváky.
Spolek Pro radost zároveň chystá Besedu s autory a herci seriálu Četnické humoresky,
datum bude upřesněno, účast přislíbili někteří z hlavních představitelů.

21. – 22. 10. 2017 Memoriál Josefa Venhody
Všestranné zkoušky malých a velkých plemen loveckých psů se uskuteční
na chatě v Rakově ve Studenci.
11. 11. 2017 Svatomartinské slavnosti
Chasa Koněšín si vás dovoluje pozvat na druhý ročník Svatomartinských
slavností od 20.00 hodin do kulturního domu. Můžete se těšit na mladá Svatomartinská vína, bohatý kulturní program a občerstvení.
26. 11. 2017 proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Informace Obecního úřadu v Koněšíně
Krátké zastavení k Vánočnímu koncertu a divadelnímu
představení MOR
Vánoční koncert a divadelní představení MOR přilákalo do naší obce spoustu návštěvníků z celého regionu. Ráda bych se s vámi podělila o krásná a povzbudivá slova k
výkonu zpěváků a herců. Nejen mě, ale i celý soubor potěší opravdový zájem. Nejčastěji jsem četla, že máme talent, že nám diváci děkují za krásný zážitek, někteří nás
přirovnávali k profesionálům. Obecně mohu říci, že za vším je velký kus odříkání,
mnoho hodin zkoušení, trpělivosti a také pokory. Velké poděkování patří v případě
vedení pěveckého sboru panu Jiřímu Němcovi, divadelní soubor září díky paní Vlastě
Komárkové.
Se svolením paní Lenky Hůlkové, starostky obce Číměř, zveřejňuji jednu z krásných SMS zpráv:
„Ahoj Hanko, děkuji Ti za pozvání na Vánoční koncert k Vám do Koněšína. Věděla jsem,
že koncert bude vydařený, ale že bude až takto profesionální, to jsem opravdu nečekala.
Máš v Koněšíně šikovné občany. Mějte se v Koněšíně co možná nejlépe a brzy v roce
2017 na viděnou“. Lenka
V obci nám vyroste nové vícegenerační hřiště
Obec uspěla s žádostí o dotaci na nové vícegenerační hřiště z Ministerstva pro místní
rozvoj. V letošním roce se tedy mohou nejen děti těšit na nové hrací prvky a zázemí,
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které vyroste na bývalém dětském hřišti, dnes spíše připomínajícím skladiště a veřejné
parkoviště (směrem na Studenec).
Velikonoční výzdoba
Tak jak se nám podařilo náves vyzdobit na Vánoce v podobě slaměného betléma, chystáme na stejném místě i velikonoční dekoraci. Chci poděkovat všem, kteří se aktivně
podílejí na zvelebování obce a něčím novým zpříjemní život nám všem. Přesto si vás dovolím požádat o společný dohled nad výzdobou před nechtěnými vandaly a nenechavci.
Nebuďte lhostejní k těmto nešvarům, když bude třeba, tak se rozhodně ozvěte.
Stěhování České pošty v Koněšíně
K tématu Česká pošta bych mohla napsat mnohé. Důležité pro nás a také okolní obce
je, že v Koněšíně Česká pošta bude pokračovat jako Pošta partner v prostorách prodejny
potravin COOP - a to od 1. 6. 2017. Pro konečného zákazníka by to měl být spíše bonus v
podobě rozšířené provozní doby. Až čas a provoz ukáže, zda to byl krok správným směrem.
Nové pohlednice Koněšína
V loňském roce jsme doprodali všechny pohlednice, které obec měla, a tak jsme mohli
na letošní rok připravit zbrusu nové. Celkem jsme s dodavatelem Tiskárnou Brázda odsouhlasili pět návrhů v celkovém nákladu 2.000 kusů. Pohledy jsme se snažili tematicky
zaměřit, aby co nejvíce vypovídaly o dění a historii obce. Každá nemovitost v obci, na
které je přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu, obdrží společně s výtiskem
zpravodaje obálku s novými pohlednicemi. Zároveň chci poděkovat dětem, jejich rodičům a občanům za možnost pořízení fotografií a jejich uveřejnění. Pohlednice si můžete
zakoupit za cenu 5,--Kč/ks na obecním úřadě.
Svoz velkoobjemového odpadu
Ve středu 26. dubna 2017 od 14.00 hodin proběhne v naší obci svoz velkoobjemového
odpadu. Svoz se týká těchto druhů odpadů: staré koberce, linolea, oblečení, matračky,
peřiny, deky, menší kusy nábytku – poličky, stolky apod. Odpad si připravte před svoji
nemovitost na místo, kam dáváte popelnici.
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 29. dubna 2017 se v době od 8.15 do 8.45 hodin uskuteční u autobusové zastávky u kostela mobilní svoz nebezpečných odpadů. Při tomto svozu se budou od občanů
vybírat tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií
atd., zářivky, výbojky, televizory, rádia atd. (v nedemontovaném stavu), osobní pneu (bez
disků), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné
elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.). Při svozu se nebudou
od občanů vybírat traktorové pneumatiky.
Hana Žáková, starostka obce
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Rozkvetlá obec Koněšín
Dobrý den, obec Koněšín vás žádá o pomoc v rámci zlepšení
vzhledu vesnice. K teplejším měsícům neodmyslitelně patří květiny, a proto chceme naše ulice a veřejná místa co nejvíce oživit.
Zda-li máte někdo přebytek, či byste rádi darovali nějaké rostliny,
tak budeme velice vděční za pomoc. Jsme moc rádi, že vás zajímá
vzhled a čistota naší obce. Předem děkujeme.
Radka Remarová, údržba zeleně obce

Objevujme svět knih!
Za největší lidský vynález je možné považovat písmo. Naši předkové si uvědomili nedokonalost lidské paměti, proto asi vymysleli písmo a později i knihtisk.
Kniha doprovází člověka po celý život. Již v kojeneckém věku dostává dítě do ruky omyvatelné knížky s obrázky domácích zvířat, v batolecím věku se stává věrným posluchačem říkanek doprovázených ilustracemi, v předškolním věku přijde řada na pohádky a
příběhy, které dětem jistě s radostí čtou rodiče či prarodiče. S počátkem školní docházky
se z posluchače stává čtenář. A právě v této počáteční fázi je možné v dětech vypěstovat
lásku ke knihám. Čtení dětem tříbí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu, zdokonaluje cit pro
jazyk a v neposlední řadě kniha dítě formuje a vychovává. Aby si dítě vypěstovalo celoživotní vztah ke knihám, stačí několik minut denně.
Čtení může podpořit dokonalé zvládnutí mateřského jazyka, bez kterého se neobejde
žádná lidská činnost. Dobré ovládání mateřského jazyka je nutné při vzdělávání v jakémkoli oboru, přispívá i ke snadnějšímu učení cizích jazyků. Nerozumíme-li textu, nemůžeme jej dále zpracovat.
Mnozí současní středoškoláci objevují svět knih až ve spojitosti s maturitou, což není
chvályhodné. K maturitní zkoušce musí studenti přečíst během čtyř let dvacet knih. Pro
náruživého čtenáře to je směšný počet, pro člověka objevujícího svět knih je to naopak
nesmírná oběť. Z vlastní zkušenostmi s oběma póly při přípravě studentů ke státní maturitě z českého jazyka a literatury mám neskutečnou radost z té druhé skupiny. Některé
z nich knihy natolik zaujmou, že se teprve na pokraji dospělosti stávají pravidelnými
čtenáři. Jakýsi moudrý člověk kdysi prohlásil: Chceš-li porozumět světu, vzdělávej se. A
bez knih to opravdu nejde.
Proto se obracím na všechny, jimž se kniha stala věrným průvodcem, ale hlavně se obracím na potenciální čtenáře. Přijďte do nově zrekonstruovaných prostor místní knihovny
a vypůjčte si knihu z vlastního obecního fondu, popřípadě ze zapůjčeného výměnného
fondu. Knihovna je pro vás k dispozici každý pátek od 17.00 do 18.00.
Mgr. Jarmila Abrahamová
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Exkurze na Mohelenskou hadcovou step
Mnozí z občanů Koněšína se na Ústav biologie obratlovců (Akademie věd České republiky) podívali během akcí, jako byl např. Den otevřených dveří. Nyní bychom vás však rádi
pozvali přímo do terénu. Na sobotu 27. května 2017 jsme za přispění programu ROZE
Strategie AV21 připravili exkurzi na Mohelenskou hadcovou step, která patří k nejcennějším maloplošným chráněným územím v České republice. Průvodcem po stepi bude
Josef Bryja, během vycházky se vám budeme snažit ukázat, o jak jedinečné území se
jedná, a přiblížit i metody jeho ochrany. V rámci exkurze bude naše kolegyně Veronika
Javůrková také demonstrovat metody výzkumu a kroužkování ptáků a dozvíte se i mnohé další zajímavosti o živočišných a rostlinných druzích, které se na stepi a v jejím okolí
vyskytují. Setkání všech účastníků bude v 9 hodin na parkovišti nad stepí, pravděpodobný konec exkurze kolem 14 hodiny (je však samozřejmě možné odejít dříve). Součástí
programu bude i krátká přestávka na terénní stanici ÚBO AV ČR - Mohelenském mlýně,
kde bude připraveno občerstvení a případně i prohlídka surrealistické galerie Čertův
ocas. Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili předem, počet míst na exkurzi je 30.
Na viděnou se za organizátory těší
Anna Bryjová (bryjova@ivb.cz, tel. 724/937243)

Novinky ze školy
Duben
12. 4. Školní akademie + velikonoční tvoření
13. 4. – 17. 4. Velikonoční prázdniny
20. 4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
21. 4. Čistá Vysočina
22. 4. Zdravé plavání – Aqualand Moravia
28. 4. Solná jeskyně Třebíč (MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ)
Květen
5. 5. Solná jeskyně Třebíč (MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ)
9. – 10. 5. Zápis dětí do MŠ
12. 5. Solná jeskyně Třebíč (MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ)
13. 5. Výstava Dům a zahrada
16. 5. Mohelenská step
19. 5. Solná jeskyně Třebíč (MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ)
22. 5. Planetárium Brno
26. 5. Solná jeskyně Třebíč (MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ)
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Červen
1. 6. Dopravní hřiště Třebíč
2. 6. Sportovní pětiboj Studenec
10. 6. Cesta za zdravím
19. 6. Třídenní školní výlet – Ivančice
29. 6. Zahradní slavnost
Co plánujeme ve škole
V dubnu pozveme všechny přátele školy na Školní akademii, spojenou s velikonočním
tvořením. Pozveme budoucí prvňáčky k zápisu, také se zúčastníme projektu Čistá Vysočina, uklidíme přírodu v našem okolí. Jelikož jsme zdravá škola, zaplaveme si společně s
dětmi a jejich rodiči v Aqualandu Moravia. Na závěr měsíce navštívíme Solnou jeskyni
v Třebíči.
V květnu proběhne zápis dětí do mateřské školy a navštívíme Mohelenskou hadcovou step,
kde nás místní krajinou provedou badatelé z Výzkumného ústavu AVCŘ Studenec. Také se
velice těšíme na den s paní starostkou, společně navštívíme brněnské Planetárium.
V červnu nás čeká dopravní hřiště v Třebíči a Sportovní pětiboj ve Studenci. Letošní
Cesta za zdravím bude výjimečná tím, že proběhne ve spolupráci školy a místního dobrovolného hasičského spolku.
Na konci školního roku s dětmi strávíme krásné tři dny na školním výletě v Ivančicích a
úplným závěrem bude každoroční Zahradní slavnost.
Mgr. Jana Topilová

Velikonoce
Co znamenají tyto sváteční dny? Co se oslavuje? A co znamenají osobně pro každého z
vás?
Budeme hledat odpověď na první dvě otázky. Ta třetí a poslední je soukromou záležitostí
každého člověka. Tady už celková odpověď možná není.
Prožíváme největší, nejdůležitější, nejkrásnější a také nejstarší svátky v roce. Tedy svátky
křesťanské v roce, který se původně řídil církevním kalendářem. Velikonoce – to znamená veliká noc. Proč veliká, v čem ta velikost spočívá? To vyžaduje hlubší zamyšlení
a pohled do dějin. Velikonoce totiž slavili už Židé, připomínali si onu velikou noc, kdy
pod Mojžíšovým vedením vyšly izraelské zástupy z Egypta, z otroctví, prošly Rudým
(či Rákosovým) mořem na svobodu, jejímž hmatatelným vyjádřením byla země zaslíbená, Palestina. To hlavní a podstatné je, že Izraelité byli zachráněni (nikoli že sami se
zachránili, na to jejich síly a možnosti nestačily), že ze smrti přešli do života. A to byl
náznak budoucích věcí, toho, co hlásali proroci a co také přišlo a slaví se jako tajemství
křesťanských Velikonoc.
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Život. Světlo. Evangelium svatého Matouše v 28. kapitole o tom říká: „Vím, že hledáte
ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl
položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před
vámi do Galileje, tam ho uvidíte.“ (verše 5–7)
Ústřední poselství i tajemství Velikonoc i celého křesťanství. Veliká noc vzkříšení. Poselství života. Je a zůstává tajemstvím. Nic přesnějšího se nikde nedozvíme - jen „prázdný
hrob“ a „byl vzkříšen“ či „vstal z mrtvých“.
Zdá se vám to podivné či nesmyslné? Právě proto si to sotva někdo mohl vymyslet. Kdyby tak učinil, udrželo by se to při životě po dva tisíce let na celém světě? Chcete důkazy?
Nikdy nikdo Kristovo vzkříšení nedokazoval, ani v Bibli nic takového nenajdeme. Od
samého počátku je lidé hlásali – a lidé tuto zprávu přijímali. Věřili. Bylo to slovo života a
na životě jeho hlasatelů a věřících to bylo vidět.
Historicky i teologicky latinský Západ kladl a klade větší důraz na ukřižování než na
zmrtvýchvstání. Přitom právě ono je důkazem Ježíšovy pravdy. Ukřižování dokazuje lásku bez mezí, nic víc. Zmrtvýchvstání je svědectvím pravdy. Jenže prázdný hrob se špatně zobrazuje. Křesťanský Východ to má naopak. Víc zdůrazňuje vzkříšení. Ano, Kristus
opravdu z mrtvých vstal a nám přinesl úžasný Boží dar – život! Dokonce nový život, věčný život! Vyznáváme a máme dokazovat celým svým životem, že věříme nejen ve zmrtvýchvstání Ježíšovo, což se stalo už strašně dávno a mne se to osobně nijak nedotýká,
ale také ve vlastní vzkříšení těla, jednou, na konci věků. To je důsledek zmrtvýchvstání
Ježíšova, které se mne tedy přece jen dotýká. Nevěříme jen v nesmrtelnost duše, ale také
ve vzkříšení těla. Teprve duše a tělo je celý člověk, živý člověk, a smát se tomu nemůže
třeba ten, kdo věří v reinkarnaci, která je jen náhražkou za odmítané či zapomínané
vzkříšení těla. Člověk nevěří, ale místo toho hledá věčné mládí, prodlužování života …
A když se to nepovede, tak pryč s tělem, ať nám nepřipomíná, co nás čeká. Nejprve do
nějakého zařízení pro dlouhodobě nemocné nebo pro důchodce, pak do krematoria,
třeba i bez obřadu.
Jsou to vlastně dvě cesty staré jako lidstvo samo. Bůh přichází se svým darem – a člověk
odmítá. Sám chce dosáhnout téhož, hledá totéž, jenže ač hledá správnou věc a jde správným směrem, je příliš spjat s tou hroudou hlíny, na níž stojí, a nemůže se vzepnout až k
nebesům. A pořád po tom touží, všude na světě. Mnoho pohanských zvyků zůstalo ve
velikonočním folkloru, mnoho symbolů obecně lidských přešlo do bohoslužeb. Všechny
svědčí o jednom jediném - o životě.
Kříž, který je symbolem křesťanství, není koncem, ale znamením života. Po Velkém pátku, kdy se slunce zatmělo, sice ještě nastala noc, ale ta byla prozářena jasem velikého
světla Vzkříšení. Poselství života. Záchrana člověka. Co víc můžeme chtít?
Přeji vám všem, abyste žili. Naplno a s radostí. Nenechte si vzít radost ze života a naučte
se (pokud to ještě neumíte) rozdávat radost i život. To je totiž poselství VELIKÉ NOCI,
která se stává novým začátkem.
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem.,
duchovní správce farnosti Koněšín
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Zprávy Koněšínské Chasy
Masopust v Koněšíně
Dne 11. února 2017 se v Koněšíně uskutečnil již potřetí tradiční průvod masek pořádaný
Chasou Koněšín, pod záštitou TJ a SDH Koněšín. Masky se sešly kolem desáté hodiny
ranní před kulturním domem spolu s živou kapelou Hutárek a spol.
Hrdinů v kostýmech, kteří byli ochotní překonat mráz, bylo opravdu mnoho. Podle posledních výpočtů Chasy, za pomoci vědců z NASA, jich bylo rekordních 40 kusů. Díky
tak hojnému počtu byly vidět různé kostýmy – více či méně děsící okolí.
Po opravdu náročném a zdlouhavém fotografování průvod konečně slavnostně vyrazil
vpřed, obcházel příbytky místních lidí a poskytoval jim zábavu ve formě živé hudby a
tanečních kreací masek. Lidé byli z této úchvatné podívané tak nadšeni, že poskytli Chase různé příspěvky, nejčastěji něco na zahřátí, nějakou tu pochutinu - většinou výtečné
domácí koblihy a také neopomenutelný příspěvek do kasy Chasy, jenž nalezne uplatnění
při údržbě krojů. Něco z toho obdrží také naše mládež. Jak snězeného jídla a vypitého
pití přibývalo, tak masky postupně odpadaly, až jich do cíle dorazilo asi 15. Nutno dodat, že ty nejstatečnější, které nebyly ochotné to vzdát, i kdyby měly dojít do posledního
domu po čtyřech.
Od osmé hodiny večerní se konala v Hospůdce Na Kopci masopustní veselice, kde měla
zábavu v režii již zmiňovaná kapela. Sešel se zde zbytek masek, ale také ty, které chytly
druhý dech… Dorazili také ostatní obyvatelé Koněšína, kteří se chtěli trochu pobavit. Po
opravdu náročné diskuzi o kráse vesnických tradic, které se protáhlo až do druhého dne,
se všichni postupně odebrali do svých domovů a upadli do hlubokého a spokojeného
spánku.
Děkujeme a těšíme se na další ročník!
Jan Franěk
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Čtenářský kroužek pokračuje
S dětmi se scházíme každý týden v klubovně (v bývalé hospodě u pošty). Společně jsme
přečetli první díl knihy Kronika rodu Spiderwicků a v pololetí jsme se za odměnu podívali na její filmové zpracování. V současné době pokračujeme ve čtení druhého dílu,
dále hrajeme hry na rozvoj slovní zásoby, paměti, koncentrace a také týmové spolupráce.
Jeden pátek proběhla „výměna rolí“, kdy si děti připravily program pro nás – vše probíhalo trochu hekticky, ale myslím, že jsme si to nakonec všichni užili. V průběhu dubna
bude činnost kroužku ukončena z důvodu hezkého počasí, které láká děti ven a nenechá
je dlouho sedět. Kroužek čtenářský bude nahrazen tanečním kroužkem (bude probíhat v
sobotu). Rodiče se všechny informace včas dozví – budou vyvěšeny na nástěnce ve škole
příp. rozeslány emailem.
Klára Konečná

TJ Koněšín
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Termíny letních táborů v roce 2017
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