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Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, úspěšný
vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, Boží
požehnání, hodně osobních i pracovních úspěchů a spoustu
milých lidí kolem sebe.
Za zastupitelstvo obce
Jiří Chalupa, starosta
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Vánoční bohoslužby v Koněšíně
24. 12. pondělí
25. 12. úterý
26. 12. středa
30. 12. neděle
31. 12. pondělí
01. 01. úterý

21.00 hod
11.00 hod
11.00 hod
11.00 hod
09.30 hod
11.00 hod

Štědrý den
Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Rodiny
Poslední den občanského roku
Nový rok – slavnost Matky Boží

Nové zastupitelstvo
Již uběhly přibližně dva měsíce od voleb do zastupitelstva obce. Výsledky byly místy
překvapivé, místy očekávané a pro některé kandidáty i trochu smolné, ale takový už
je český volební systém do zastupitelstev obcí.
Pro připomenutí uvádíme výsledek voleb ustavujícího zasedání:
Starosta: Jiří Chalupa
Místostarosta: Pavel Zahradníček ml.
Zastupitelé: Karel Mrňa, Josef Bryja, Hana Žáková, Marek Fučík, Vlasta Komárková
V sedmičlenném zastupitelstvu obce tak máme v Koněšíně po volbách hned čtyři
nové tváře. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za volební účast, která byla
v naší vesnici 68 %, což je solidní číslo, zvlášť pokud toto číslo porovnáme s celorepublikovým průměrem 47 %. Je zde vidět velký zájem obyvatel Koněšína o dění
v obci, což nové zastupitelstvo zavazuje k velké zodpovědnosti.
V tomto volebním období čeká Koněšín jeden velký a náročný úkol – výstavba kanalizace, která je do budoucna nezbytná a nelze její vybudování odkládat do nekonečna. V současnosti je projekt ve fázi schvalování, o dalších krocích vás samozřejmě
budeme informovat.
Dále nás čekají také menší projekty. Jedním z nich je třeba využití prostor bývalé
České pošty (neplést s Hospůdkou Na Poště).
Také bychom chtěli vytvořit databázi telefonních čísel a emailů, na které bychom
vám mohli posílat aktuality týkající se dění v naší obci. Přibyl by tak další informační kanál k úřední desce, místnímu rozhlasu, plakátovým plochám, neověřeným
drbům a také stránkám www.obeckonesin.cz, kde přehledně naleznete všechny podstatné informace.
Uvítáme vaše podněty, nápady a připomínky, zastupitelé jsou tu přece pro vás.
Pavel Zahradníček,
Jiří Chalupa
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Dvacet let …
Když jsem poprvé kandidovala do zastupitelstva obce v roce 1998, tak jsem zdaleka
netušila, že ve vedení obce budu dlouhých dvacet roků. Mám radost, že se i díky vám
podařilo obec posunout o pěkný kus dopředu a vytvořit zde pěkné místo pro život.
Co všechno se povedlo v naší vesničce vybudovat pěkně napsala paní Mgr. Jarmila
Abrahamová v jarním vydání zpravodaje. Ráda bych vám touto cestou poděkovala za
vaši důvěru ve mne a možnost prosazovat smysluplné myšlenky, náměty a cíle, které
se mi díky vám dařilo realizovat. Mnohdy to byly krušné roky, kdy mě každý jeden
krok směrem dopředu stál velmi mnoho kroků zpět, mnoho sil a energie. Přesto za
ty roky děkuji, naučily mě větší pokoře a utvrdily ve víře, že člověk má jít za svým
cílem i přes nelehké překážky.
Novému vedení obce přeji, aby nacházelo pro svoje záměry širokou podporu a pomoc od vás občanů, ale i větší soudržnost samotného zastupitelstva obce.
Děkuji za podporu ve volbách do Senátu. Budu ji vracet poctivou prací pro náš region.
K blížícím se nejkrásnějším svátkům v roce vám přeji mnoho radosti, lásky, vzájemného porozumění svých nejbližších a v novém roce hojnost moudrých rozhodnutí,
zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Vaše Hana Žáková

Společenská kronika
Děti narozené v roce 2018
Mia Neumannová
David Řezáč
Tereza Outulná

Jubilea v roce 2019
Blanka Horká
Peter Pukanec
Pavel Čermák
Jindřiška Dobrovolná
Zdeňka Rejtarová
Anežka Mollová
Tomáš Zoubek
Jiří Musil
Milan Weigl

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Anna
A
Svobodová
Josef Svoboda
Květa Babuňková
Marie Nováčková
Anežka Mrňová
Olga Dufková
Magda Kovandová
Milada Šibůrková

65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
85 let
85 let
90 let

3

Koněšínský

2/2018

zpravodaj

Vybráno z obecní kroniky – o čem se psalo
Před 100 lety – rok 1918
Porážkou Rakouska – Uherska ve válce skončila 300 léta dlouhá poroba českých
zemí. S velkou radostí a nadšením uvítali občané vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918. Pracující občané doufali, že se změní starý pořádek, že
bude dost práce a chleba. Česká buržoazie hledala prostředky, jak národ ukonejšit
sliby, pomalu a jistě upevňovala své pozice. Slova o svobodě, vlasti a vlastenectví
zněla často a při každé příležitosti. Záměry buržoasie se podařily. Sliby se postupně
rozplynuly v niveč a nastala doba volání pracujících po práci a chlebě. V roce 1921
za pouhé tři roky po válce byli již první nezaměstnaní. Pracovali na nouzových pracích – vysazovali akáty ve „Žlebě“ a opravovali mostky na obecních cestách. Politické strany se předbíhaly ve slibech před voliči, co všechno by pro zlepšení poměrů
zařídily ve prospěch pracujících. Vždy však všechno zůstalo pouze u slibů. Mluvčí
většiny politických stran, bylo jich téměř 20, se ucházeli o přízeň pouze před volbami
a pak už na sliby zapomněli.
Dělnická třída a drobní zemědělci po osvobození v roce 1918 doufali v lepší sociální
spravedlnost a také že budou napraveny křivdy minulosti. Marné bylo čekání. Česká
buržoasie vystřídala buržoasii cizáckou a postupně upevňovala své pozice. Skryta,
různými prostředky izolovala jednotnou organizaci dělnické třídy, ve které viděla
hlavní nebezpečí. Po prvních válečných létech konjunktury nastávala doba nezaměstnanosti.
První kronika obce Koněšín
str. 55, str. 59

Servis pro občany
Obecní úřad Koněšín

COOP obchod Koněšín

Mobil: 601 581 525

Pondělí
Úterý

Úřední hodiny:
Pondělí
08.00 – 11.00
Úterý
08.00 – 11.00
Středa
08.00 – 11.00
14.00 – 18.00
Čtvrtek
08.00 – 11.00
Pátek
08.00 – 11.00

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
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06.00 – 12.00
06.00 – 12.00
13.00 – 16.00
06.00 – 12.00
13.00 – 16.00
06.00 – 12.00
13.00 – 16.00
06.00 – 12.00
13.00 – 16.00
06.00 – 10.00
zavřeno
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Pošta Koněšín
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08.00 – 11.00
08.00 – 09.00
13.00 – 15.00
08.00 – 11.00
08.00 – 11.00
08.00 – 09.00
13.00 – 15.00

Ústředna Nemocnice
Třebíč
tel. 568 809 111

Důležitá telefonní čísla:
Zdravotní záchranná služba
155
Hasiči
150
Policie
158
Integrovaný záchranný systém
112
Poruchová služba E-On 800 225 577

zpravodaj

Soukromá lékařská praxe
MUDr. Hana Pacalová
Telefon: 568 888 230
Pondělí

07.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Úterý
07.00 – 12.00
Středa
07.00 – 12.00
Čtvrtek
07.00 – 12.00
Pátek
07.00 – 12.00
V pondělí od 17.00 do 18.00 hodin pouze
pro objednané.

Dětské středisko Vladislav
MUDr. Marcela Fialová
Mobil: 603 261 300
Pondělí
Úterý
Středa

Informace o telefonních číslech 1188
Čtvrtek
Pátek

10.30 – 14.30
Zavřeno
07.00 – 10.30
12.00 – 15.00
Zavřeno
07.00 – 11.00

Kontakty na členy zastupitelstva obce:
Jiří Chalupa .............................. starosta@obeckonesin.cz
.................................................... mob.: 724 191 252
Pavel Zahradníček ................... mistostarosta@obeckonesin.cz
Josef Bryja ................................ bryja@obeckonesin.cz
Karel Mrňa ............................... mrna@obeckonesin.cz
Marek Fučík.............................. fucik@obeckonesin.cz
Hana Žáková ............................ zakova@obeckonesin.cz
Vlasta Komárková ................... komarkova@obeckonesin.cz
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Pozvánka na kulturní akce v obci
01. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
11. 01. 2019
02. 02. 2019
10. 02. 2019

Rozsvícení vánočního stromu proběhne od 16.30 hod
před obecním úřadem.
Vánoční procházka s Chasou, sraz bude v 13.00 hod
u obecního úřadu.
Při mši svaté ve 21.00 hodin vystoupí pěvecký sbor Klokočí.
Poslední leč se koná od 20.00 hod v Kulturním domě
Koněšín. K poslechu i tanci bude hrát kapela Los Valos.
Vánoční koncert sboru Klokočí
se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Koněšíně.
Školní ples se koná od 20.00 hod v Kulturním domě
Koněšín. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě.
Masopustní průvod, sraz bude u Kulturního domu
v Koněšíně. Pořádá Chasa Koněšín.
Dětský karneval se uskuteční v Kulturním domě v Koněšíně.
Pořádá Farní úřad Valeč.

Ordinační a úřední hodiny
v době svátků vánočních
Obecní úřad Koněšín

Pošta Koněšín

Od 20. 12. 2018 do 02. 01. 2019
bude OÚ z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
31. 12. 2018
01. 01. 2019

COOP obchod Koněšín
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
31. 12. 2018
01. 01. 2019

07.00 – 10.00
zavřeno
zavřeno
07.00 – 10.00
zavřeno

Soukromá lékařská praxe
MUDr. Hana Pacalová
21. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018
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dovolená
7.00 – 12.00
dovolená
dovolená

zavřeno
zavřeno
zavřeno
08.00 – 11.00
zavřeno

Dětské středisko Vladislav
MUDr. Marcela Fialová
17. 12. 2018
18. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

dovolená
dovolená
zavřeno
07.00 – 11.00
08.00 – 11.00
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Tříkrálová sbírka
Zažijte pocit radosti z pomoci ostatním! Najděte v sobě chuť a odvahu a připojte se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní
služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí.

Termíny sbírek:
Koněšín
Kozlany

05. 01. 2019 09.00 hodin
Sraz bude u kostela
05. 01. 2019 09.00 hodin
Sraz bude u kapličky

Jubilejní zamyšlení
Letošní rok „osmičkových“ jubileí byl nejen zde u nás příležitostí k mnoha oslavám.
„Jubileum“ jednak představuje ohlédnutí zpět, ke kořenům, jednak ten výraz znamená „jásot, radost, plesání“. Dohromady to vede k zamyšlení nad životem, který nutně
potřebuje základ nebo lépe řečeno kořeny, protože základem může (a u stavby musí)
být sice pevná, ale mrtvá hmota, ale kořeny předpokládají život. A co by byl život
bez radosti? Navíc pro křesťana život na této zemi je cestou do života věčného, tedy
směřováním k pravé a věčné radosti.
Radost je projevem uspokojení z toho, že jsme dosáhli nějakého dobra. Když Bůh
tvořil svět, „viděl, že je to dobré“. Bůh se raduje ze svého díla. A co člověk, já osobně?
Radost je spojena s lidskou touhou po štěstí. Je důležitá v lidských snahách, které
blahodárně podporuje na rozdíl od smutku, který je ochromuje. Biblická Kniha Přísloví říká, že „radostné srdce prospívá zdraví, stísněný duch je ochromuje“ (kap. 17,
verš 22). Slovo „radost“ je odvozeno od „rád“, což souvisí se staročeským „roditi“.
Toto slovo ale neznamenalo příchod člověka na svět, nýbrž něco úplně jiného, dodnes dochovaného ve výrazu „nerudný“ – tedy mrzutý, nevlídný, nevrlý, původně
též nechtějící. Zajímavé protiklady, které mohou pomoci pochopit, co je to radost.
Radost je trvalý stav, který člověk může prožívat i tehdy, když nese kříž a málem pod
ním klesá. Naopak veselí je spíš živelné a pomíjející. Jsme zvyklí se modlit „Zdrávas,
Maria“, ale anděl jí doslova řekl „Raduj se, Maria“! Velký úkol tě čeká. Máš velkou zodpovědnost. Bůh ti důvěřuje! Radost je pak reakcí člověka, který pozoruje krásu stvoření a přeje si, aby se i Bůh radoval ze svého díla, o jehož rozkvět se člověk přičiňuje.
Radost je nakažlivá (ale smutek rovněž)! Vedle hlučných radostí existují i tiché okamžiky radosti, o kterých nemá cizí člověk potuchy. Moudrý člověk si jich dovede vážit,
lze k nim přispět dobře zvoleným slovem nebo i laskavým pohledem. Nejenom Bůh
odsuzuje zvrácené radosti, získané za cenu zla a hříchu. Měli jsme letos dost důvodů
k radosti – kéž nám vydrží! Papež Benedikt XVI. moudře připomněl 26. listopadu 2006
svým posluchačům na Svatopetrském náměstí v Římě, že „láska ani pravda se nikdy
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nevnucují: klepou na dveře srdce a mysli, a tam, kam mohou vstoupit, přinášejí mír
a radost!“ Otevřeme svá srdce – sami to potřebujeme nejvíce. A svět kolem nás také!
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem.

Ohlédnutí za uplynulým rokem
v koněšínské škole

Hele lidi – beseda s nevidomými

Vida Brno – zábavní vědecký park

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou
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Ekovýchova na téma „DRAVCI“

První pomoc – výukový program

Projektový den - Švestkobraní

Školní výlet v Ivančicích
9
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Předplavecký výcvik našich nejmenších

Pozorování přírody v Balinách

Každoroční spaní ve školce
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Kouzelní sněhuláci při školní akademii

Programy primární prevence v MŠ

Jarní tvoření pro děti a veřejnost
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Výlet v jihlavské ZOO

Hry v solné jeskyni

Školkový výlet do Mirakula

Zahradní slavnost – slavnostní zakončení školního roku

Klidný adventní čas, Vánoce plné lásky a pohody, v novém roce pevné
zdraví přejí pracovníci, žáci a děti školy Koněšín
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Polovina sezony s koněšínským mužstvem
Je za námi polovina sezony 2018 -2019 a já bych vám rád připomněl, co všechno jste
mohli vidět při soubojích našeho týmu.
Po několikaleté pauze nastoupil Koněšín proti mužům ze Studence. Na hřiště trenér
Miloš Pokorný poslal pevný základ doplněný o nové posily. Zápas byl atraktivní pro
diváky, kteří se těšili na pořádné derby. Od první minuty byl boj plný emocí a rivality.
Po konečném odpískání svítil na tabuli nápis Studenec – Koněšín 4:2. Ovšem nikdo
nepochyboval o dobrém výkonu týmu. Tímto hořkým zápasem se tým nenechal rozhodit a hned poté odstartoval éru vítězných zápasů.
Zápas Koněšín – Okříšky B se odehrál na domácí půdě. Okříšky dorazily do Koněšína
jen ve 12 hráčích, kdy na lavičce byl k dispozici pouze náhradní brankář. Po první polovině byl stav 1:1. V druhé části se prosadil domácí Lukáš Konečný a díky němu jsme
uhráli první tři body.
V dalším týdnu jsme nastoupili proti Opatovu. Pouťový zápas nabídl pět vstřelených
branek a mnoho dalších šancí. Koněšín zaslouženě vyhrál 4:1, a tak všichni mohli
pokračovat v oslavování.
V září jsme zavítali na hřiště do Myslibořic. Zápas si rozhodně pár řádků zaslouží.
Překvapivá výhra nebyla náhodná. Už dlouho jsme neviděli Koněšín hrát tak dobře.
Všichni hráči do jednoho na hřišti makali. Byli jako „jeden tým“ a věděli, že bez takového nasazení by to proti favorizovaným domácím na mokrém trávníku ani jinak
k úspěchu nevedlo. Konečný stav 3:2 pro Koněšín byl zasloužený.
V sobotu 8. září k nám dorazili hráči z Třebenic. Rozhodně se nejednalo o lehkého
soupeře. Naše mužstvo tento tým porazilo naposledy na podzim v roce 2012. Dali
jsme první branku. A díky ní se rozjel zápas se šťastným koncem, který zpočátku nikdo
neočekával. Zvládli jsme porazit velmi sehrané mužstvo (Koněšín – Třebenice 5:3).
Jakubov pro nás byl velkou neznámou. Pořádně jsme ani nevěděli, kde mají hřiště.
Týmu se v předchozích zápasech nedařilo. Začátek byl oboustranně celkem pomalý.
I ve druhé půli hrál Koněšín jenom to, co potřeboval. Zápas jsme si celkově zkušeně
pohlídali. Nakonec jsme vsítili 5 gólů, každý měl jiného střelce.
Dalším týmem, který jsme přivítali na domácím hřišti, byly Moravské Budějovice.
Hostující „béčko“ se snažilo, ale na naše rozjeté mužstvo nestačilo. Nakonec odjížděli
fotbalisté s prohrou 2:6 a my měli opět co oslavovat!
Na poslední zápas měsíce jsme vyjeli do Rapotic. Úvod zápasu nabídl vyrovnaný fotbal
- avšak s minimem šancí. Postupem času se hra rychle přelévala ze strany na stranu
a zajímavé šance si vytvořily oba týmy. Výsledek byl pro domácí poměrně krutý, protože se hrálo kvalitní a vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách. Nakonec jsme si
odvezli tři body za povedenou výhru 5:2.
Podobný výsledek jsme uhráli i s mužstvem z Dukovan. Koněšín střílel branky naprosto přirozeně (5:1). V druhé polovině se už hosté ani nesnažili, nejspíš je opustila
víra v zázrak.
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Do přestávky zbývali čtyři soupeři. Série výher Koněšína skončila na půdě rezervního
týmu z Koutů, kterým k vítězství stačila jediná branka. Rozhodující gól padl ve 47. minutě.
Mezi další neznámé soupeře patřili hráči z Radotic. Hosté dorazili jen v jedenácti lidech a jejich střídačka zela prázdnotou. Začátek byl sice oboustranně opatrný, ale po
úvodní čtvrthodince se začala projevovat větší kvalita na naší straně a postupem času
se stala ze zápasu jednoznačná záležitost. Matěj Hůlka udržel čistý štít, tým vybojoval
další tři body do sbírky (4:0).
V den stého výročí vzniku Československa jsme odjeli na hřiště do Hrotovic. Kvůli
zranění se nám vyměnil brankař. V prvních dvaceti minutách se tým nemohl pořádně
rozhodnout, jakou má zvolit taktiku. Tentokrát vítězství nebylo zadarmo! Tři body se
musely vybojovat (Hrotovice Koněšín 1:2).
Na poslední zápas před zimou k nám přijel tým Šebkovice B. Na hřiště jsme šli bez
důležitých hráčů. Do zápasu, jehož úroveň značně ovlivnilo počasí a mokrý trávník,
lépe vstoupili hosté a byli to oni, kdo častěji okupoval pokutové území svého soupeře.
Nakonec zápas skončil remízou. Byla to sice první podzimní domácí ztráta, ale i tento
bod znamená, že zimní přestávku přečkáme na špici tabulky.

Rád bych na závěr poděkoval všem hráčům a také trenérovi. Do koněšínské kabiny se vrátilo
nadšení ze hry. Na každém zápase byla vidět chuť vybojovat ten nejlepší výsledek. Velké odhodlání bylo doplňováno podporou z řad fanoušků. Velký dík patří i Jiřímu Musilovi, který
neúnavně píše komentáře k zápasům. Jeho myšlenky a postřehy jsou součástí i tohoto textu.
Roční chod TJ Koněšín z. s. se pohybuje ve statisících korun, proto bych rád poděkoval
všem sponzorům. Jejich vstřícnost narůstá i díky příchodu dětí, z nichž jsme vytvořili tři
oddíly. Každý takový krok dodává motivaci a přesvědčení, že má tato práce smysl. Dále
chci poděkovat Josefu Suchánkovi, Miloši Pokornému a všem trenérům dětí a jejich rodičům, kteří zajišťují nejen dopravu, ale také vytváří podporující zázemí. Dík patří každému,
kdo se rozhodl podporovat náš tým!
Nadcházející rok je pro nás velkou výzvou, ke které musíme přistupovat s respektem a pokorou. Věřím v brzké uzdravení všech zraněných hráčů.
V závěru bych Vám rád popřál krásné vánoční svátky a šťastný rok 2019!
Jan Šibůrek, předseda TJ Koněšín z. s.
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Skončila divadelní sezona
V letošním roce jsme s koněšínským ochotnickým spolkem připravili dvě premiéry.
V únoru jsme odehráli klasickou komedii Brouk v hlavě od Georgese Feydeua, kterou jsme
se rozhodli v listopadu reprízovat. S dětmi jsme nacvičili pohádkovou hru se zpěvy Popelka, kterou děti s velkým úspěchem předvedly obecenstvu v červnu, a před plným sálem ji
zopakovaly v říjnu. V příštím roce plánujeme s dětskými herci nastudovat představení hudební pohádky Zlatovláska. Zkoušet začneme hned po novém roce, takže premiéru můžete očekávat v jarních měsících. Pro dospělé herce v příštím roce začne divadelní sezona až
na podzim, a to, co svým divákům předvedou, je teď ještě zahaleno velkým tajemstvím. To
znamená, že ještě vůbec nevíme, z jakého soudku budeme vybírat hru, kterou vám budeme
chtít představit. Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám i po tolika letech
naší činnosti stále projevují přízeň, v hojném počtu navštěvují naše představení. Přeji vám
všem klidný adventní čas, šťastné Vánoce a příští rok plný lásky a pohody.
Vlasta Komárková

Seniorský klub funguje
Na jaře letošního roku jsme se s několika „mladými“ ženami v seniorském věku rozhodly
založit Seniorský klub. Jelikož nás pánové poněkud ignorovali, vznikl nám namísto seniorského klubu tzv. „Babinec“. Scházíme se v počtu 10 až 15 žen většinou jednou za měsíc na
obecním úřadě. V letních měsících jsme chodily na procházky s příjemným zakončením
v některé z hospůdek. Náplní našich setkání je hlavně povídání o životě a odreagování se
od běžných starostí. Káva, vínko a nějaký domácí zákusek bývá samozřejmostí. Při minulém setkání jsme donesly svoje svatební fotky a při jejich prohlížení jsme se velmi příjemně
pobavily a zavzpomínaly na léta minulá. Některé z nás se aktivně účastnily oslav k 100. výročí založení republiky. Na tuto akci jsme také pomohly napéct koláče, které všem chutnaly.
Nám taky! Postupně se budeme zapojovat do akcí v obci, možná i nějaké akce samy zrealizujeme. Zatím jsme rády, že se jen tak setkáváme, že se našich schůzek účastní i kamarádky
z Kozlan, a doufáme, že nás bude přibývat. Všechny holky v nejlepším věku zvu na další
posezení na obecním úřadě, které se koná 12. 12. v 18.00 hod.
Za“ Babinec“ se na vás těší
Vlasta Komárková

Zpráva chasy
Čistá Vysočina
V sobotu 14. 4. 2018 se konal sběr odpadu kolem obce Koněšín. Sešli jsme se okolo jedné
hodiny odpolední u místní hasičské zbrojnice v hojném počtu, zastoupeny byly snad všechny věkové kategorie. Na místě jsme se rozdělili na skupiny a vybrali úseky, na které se kaž15
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dá skupina vydá a uklidí je. Rozdali jsme si ochranné
rukavice, pytle na odpadky a dodávka SDH nás rozvezla na vybrané trasy. Primárně jsme sbírali odpadky
okolo silnice a na přilehlých polních cestách, směrem
od obce k Jindřichu, a dále až ke křižovatce se státní
silnicí. Po posbírání toho úseku jsme zamířili na druhou stranu, a to na silnici mezi obcemi Kozlany a Studenec. Poslední sběrová trasa byla od Studence zpět
do Koněšína. Po skončení této akce, při které nám po
celou dobu panovalo příjemné počasí a svítilo sluníčko, jsme se všemi zúčastněnými přátelsky poseděli u hasičské zbrojnice, kde bylo nachystané občerstvení a společně jsme tuto akci
zhodnotili jako příjemně prožité odpoledne s vydařeným koncem.
Petr Chalupa (Ceďa)

Pirátská cesta za pokladem
V sobotu 1. září se nám i přes nepříznivé počasí podařilo uskutečnit dětský den, tentokráte
pirátský. Oproti plánu využít prostory koněšínského fotbalového hřiště jsme museli přejít
k variantě v kulturním domě. Nechceme se chlubit, neboť naše propagace, jak vyšlo najevo,
nestála za nic... Nicméně program byl vymyšlený nově a hravě. Můžeme říci, že tentokrát
i díky mobilním telefonům se podařilo bleskurychle zmobilizovat koněšínské děti, a ty si odpoledne s námi opravdu užily. Za splněné úkoly dostaly sladké odměny i opečené špekáčky.
Některá stanoviště je tak nadchla, že si úkoly splnily i vícekrát. A to nás baví a těší. Příště se
však budeme snažit dát o celé akci lépe vědět.
Vaši chasníci – piráti

Svatomartinská zábava 2018
Jedním z důvodu, proč se lidé těší na Svatomartinskou zábavu, je taneční vystoupení místního
spolku KONĚŠANKA. Každý rok je pro nás těžší a těžší vybrat něco, co by se místním občanům
mohlo líbit. Objevují se různé debaty, nápady a dohady, co bychom právě letos měli secvičit.
S množstvím času na nacvičování a nízkým počtem tréninků, které jsme měli, jsme se rozhodli
pro variantu udělat pouze jedno vystoupení, a to v „rytmu rozkoše“. Myslím si, že se nám to povedlo na jedničku. Dan „Nekonečný“ Studený zvládl svoji roli perfektně a diváky výborně přivítal.
Musím také pochválit všechny ostatní, kteří vystupovali. Na tréninky chodili zodpovědně a dokonce se nám podařilo sejít se v plném počtu před premiérou, což je jeden z největších úspěchů.
Ohlasy po vystoupení byly velmi pozitivní, což nás
moc těší a motivuje, abychom i příští rok vymysleli
nějaké taneční vystoupení, při kterém se obecenstvo
zase dobře pobaví.
Celkově hodnotím letošní zábavu jako velmi vydařenou akci. Tímto bych chtěl také poděkovat všem,
kteří nás svou návštěvou podpořili.
Vaše KONĚŠANKA
16
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SDH Koněšín
Vážení spoluobčané,
těšíme se na společná setkání s vámi. V letošním roce se společně můžeme sejít při rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2018, kde vám opět nabídneme svařené víno, punč a čaj pro
děti. Tak nezapomeňte a přijďte podpořit naše děti a společně tak prožít příjemný večer.
Dovolte mi, abych Vám jménem hasičského sboru popřál krásné prožití svátků vánočních
a popřál vám pevné zdraví, spoustu sil a hodně štěstí do nového roku 2019.
S pozdravem starosta SDH Marek Fučík

Obnova aleje v Rovinách
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, proběhla v sobotu 20. října (Den stromů), pod záštitou CHASY KONĚŠÍN a za aktivní
pomoci spoluobčanů a dětí, první etapa obnovy
stromové aleje na cestě V Rovinách. Ptáte se proč
první? První proto, že chceme v této činnosti pokračovat i v dalších letech, vždy v podzimních měsících, pokud nám to finanční prostředky dovolí.
A teď několik údajů k letos proběhlé akci. Finance se nám podařilo zajistit z několika zdrojů:
•
Dobrovolná sbírka občanů: 10 758 Kč
•
Chasa Koněšín: uhrazení částky 5 003 Kč za 10 jabloní a 5 jeřábů ptačích
•
Obec Koněšín: uhrazení částky 4 600 Kč za 10 jabloní
Ostatní náklady byly hrazeny ze sbírky od spoluobčanů, a to nákup 10 hrušní a 7 třešní
5 232 Kč, netkaná textilie 180 Kč a mulčovací štěpka 968 Kč. Z částky 10 758 Kč darované
občany byla tedy uhrazena částka 6 380 Kč a zůstatek ve výši 4 378 Kč bude použit na další
etapu výsadby v roce 2019 spolu s výtěžkem z dobrovolné sbírky, kterou hodláme uskutečnit
i v příštím roce.
Samotná výsadba proběhla 20. října v 9:30 hodin na cestě V Rovinách. Skromnější účast dospělých nahradil větší počet dětí, a to od těch nejmenších až skoro po dospělé. Jejich pracovní
nasazení bylo neuvěřitelné, z toho jsme měli velikou radost. Do odpoledních hodin se nám
podařilo vysadit, vyvázat a oplotit 42 ovocných stromů a 15 keřů.
Všem, kteří se do výsadby stromů dle svých možností (finančně či aktivní prací) zapojili, patří opravdu velký dík. Společným úsilím se nám podařilo alespoň trošku zkrášlit naše životní
prostředí a doufám, že v tom budeme i nadále pokračovat.
Závěrem Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v roce 2019.
Gregor Baláž
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Slovo senátorky
Milí spoluobčané,
v říjnu tohoto roku jsem se díky vaší veliké podpoře stala senátorkou za Třebíčsko, když
jsem ve druhém kole voleb získala 77,46 % hlasů. Chtěla bych vám za tuto důvěru poděkovat, a zároveň sdělit, že tak vysoké číslo mě naplňuje obrovskou pokorou. Skutečnost, že
jste tak ohromnou měrou přispěli k tomu, že nyní zasedám v horní komoře Parlamentu
ČR, znamená, že chci splnit všechny cíle, které jsem si předsevzala.
V tom mi může pomoci Výbor pro záležitosti EU, v němž nyní zasedám. Ten se vyjadřuje
k evropským legislativním návrhům ještě před jejich schválením v Radě EU a v Evropském
parlamentu a zabývá se i dalšími strategickými dokumenty předkládanými evropskými
institucemi. V rámci celé EU je český výbor třetí nejaktivnější. Tento výbor tak může nepřímo ovlivnit i byrokratickou zátěž, která tolik trápí české podnikatele, a může dostat k posouzení i nějaký zákon týkající se financování obcí. V takovém případě bych pak danou
legislativu projednávala tak, aby přinesla užitek podnikatelům, obcím a v návaznosti na to
i spolkům, které v obcích zajišťují společenský život. Právě to byly jedny ze stěžejních bodů,
které jsem si vytkla při vstupu do Senátu.
Blíží se konec roku a s tím přicházejí i Vánoce. Ráda bych vám proto na závěr popřála
požehnané a láskou naplněné vánoční svátky. Jejich krásné prožití ve společnosti blízkých,
spoustu odpočinku a klidný vstup do nového roku 2019. Usedněte společně se svými rodinami a popovídejte si o tom, co se vám v právě končícím roce povedlo, a co byste naopak
chtěli změnit v tom nadcházejícím. Prožijte tyto krásné chvíle v lásce a pohodě.
Zdraví vás
Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko
PS: Kdokoli z vás se na mě může nyní obrátit v mé kanceláři v Třebíči na ul. Vítězslava Nezvala 2/3
(každé pondělí od 14 do 17 hodin) či pomocí telefonu 605 284 338 (asistentka Lenka Hůlková)
a e-mailu info@hanazakova.cz.

HAPPY RUN – běh pro radost a úsměv těch,
kteří sami běžet nemohou
Happy run je charitativní akce, jejíž první ročník odstartoval před dvěma lety. Za tu
dobu jsme postupně běželi pro Leušku, Řezáčovy, Vávrovy a celkem předali 757 944 Kč.
Na počátku vždy hledáme a vybíráme rodinu nebo osobu, která nejvíce potřebuje naši
pomoc, a proto tentokrát poběžíme pro Evičku.
Evička Kopečková je devítiletá holčička z Pohořelic, která má nejen DMO, ale k tomu
ještě další diagnózy.
A také hlavně silné, trpělivé a oddané rodiče. Dana a Michal Kopečkovi jsou na výchovu
a péči sami. Michal je záchranář a Dana zdravotní sestra, celý život pomáhají druhým
18
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a je na čase, abychom jim to alespoň částečně vrátili a ubrali jim pár bezesných nocí, kdy
přemýšlí, z čeho zaplatí další rehabilitaci, díky které Evička dnes chodí. Pro Kopečkovy
poběžíme 25. 5. 2019 ve Valči. Registrovat se můžete již dnes na www.happyrun.cz., zde
také najdete bližší informace. Tratě jsou připravené pro běžce i neběžce, rodiče i děti,
kočárky i pejsky. Dále je připraven celodenní program pro celou rodinu obohacený o pár
novinek. Už jste nám ukázali, že když se všichni spojíme, dokážeme obrovské věci a za
to vám všem, kteří jste byli s námi v předešlých letech, moc děkujeme. Pojďme tedy
25. 5. 2019 ukázat Kopečkovým, čeho jsme schopni.
Děkujeme za vaši přízeň, pomoc a za to, že jste s námi.
Petra, Monika, Martina

Sázení stromů svobody v Koněšíně
V sobotu 27. 10. 2018 se na návrší za Koněšínem sázely stromy svobody a žehnal kříž.
Krásná akce a zároveň i tak trochu nostalgická. Loučila jsem se i jako starostka obce.
Dvacet let jen tak za hlavu nehodíte. I když to bylo mnohdy hodně náročné, tak za ta
léta děkuji. Naučila mě velké pokoře, ale i víře, že máte jít za svým snem a myšlenkou
a nepřestávat věřit. Víra je velký dar.

Kříž věnovaný padlým za 2.sv. války.
V Koněšíně jsme v neděli 11. listopadu 2018 požehnali kříž padlým za 2. sv. války, ale
především uctili památku Emílie Oborné, koněšínské rodačky, která byla totálně nasazena v Německu, kde zemřela při leteckém náletu ve věku 20 let. Děkuji rodině Oborných,
že přijali pozvání na tento slavnostní akt a společně se mnou položila kytici k pomníku
slečna Monika Oborná, poslankyně Parlamentu ČR, jež je příbuznou naší Emilky.
19
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Děkuji za účast vedení obce Koněšín panu starostovi Jiřímu Chalupovi, místostarostovi
Pavlu Zahradníčkovi, členům zastupitelstva a také rodinám Fučíkovy a Šabatovy, kteří
nám kříž věnovaly. Slavnosti se účastnila také paní starostka z obce Číměř Lenka Hůlková. Obec Koněšín se finančně podílela na renovaci kříže, jeho novém umístění a dalších
již drobnějších úpravách.
Těší mě, že v pořadí druhý kříž, který mi byl ještě jako starostce obce věnován, nám bude
navždy připomínat oběti válečného běsnění. Je důležité si tak těžké milníky naší historie
připomínat a zároveň si vážit toho, že zde máme mír a svobodu, kterou nám naši předkové předali, jako dar nejvzácnější.
(Autor: Hana Žáková, Foto: Pavel Zahradníček)
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Letecké muzeum Koněšín
Letecké muzeum v Koněšíně během sezony 2018 dokončilo společně s pomocníky
z Koněšína restaurování bitevního vrtulníku Mi-24D č. 0103 završené novým lakem
do původní kamufláže.
Práce byly dohotovovány za pomoci 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Výsledek práce byl úspěšně prezentován na Dnech otevřených dveří
2018, které základna pořádala k 40. výročí první dodávky těchto vrtulníků. Vrtulník si
prohlédly desítky tisíc návštěvníků a pro velký úspěch jsme mohli prezentovat nejen
Koněšín, ale také Vysočinu s jejími turistickými cíli na Dnech NATO v Ostravě, kde
tuto prezentaci zhlédlo 115 tisíc návštěvníků.
V této akci nás podpořila nejen 22. základna vrtulníkového letectva, ale také LOM
Praha a Vojenský historický ústav Praha, který je majitelem tohoto exponátu, a podporuje rozvoj našeho muzea.
Na vrtulníku se doplnilo 178 součástí a agregátů a po téměř 20 letech je znovu funkční,
ale není letuschopný.
Dalším naším cílem je stavba připraveného hangáru, kde se bude nacházet několik letounů a dalších exponátů chráněných před vlivem počasí. V tomto projektu se angažují nejen lidé z Koněšína, ale také z Kozlan. Společně s vámi se budeme těšit na sezonu 2019.
Zdeněk Svobodník

Veronika Šabatová
- podzim na Dalešické přehradě

Stropešínský most
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Cesta na ostrov

Dalešická přehrada
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Wilsonova skála

Vyhlídka nad přehradou
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