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Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou jednou z příležitostí k pozastavení se
v dnešní uspěchané době,
kdy se snažíme alespoň
na malou chvíli zavzpomínat si na chvíle prožité
v uplynulém roce a v mnohých z nás se probouzí
ty nejkrásnější pocity,
se kterými se chceme podělit se svými nejbližšími.
Vánoce jsou především
příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou
života.
Dovolte mi, abych Vám
všem popřál spokojené
prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku 2020.
za zastupitelstvo obce
Bc. Jiří Chalupa,
starosta
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Vánoční bohoslužby v Koněšíně
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Středa

24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.
1. 1.

Štědrý den
Boží hod vánoční
Sv. Štěpána
Svátek Svaté Rodiny
Konec občanského roku
Matky Boží Panny Marie

21.00 hodin
11.00 hodin
11.00 hodin
11.00 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin

Rok na obci
Vážení spoluobčané, dovolím si v úvodu tohoto zpravodaje krátce shrnout uplynulý
rok na obci z mého pohledu. Říká se, že dny plynou jak voda… No a když je co dělat,
plynou ještě rychleji…
Nebudu vám tvrdit, že práce starosty je jednoduchá, to bych byl sám proti sobě, ale
když máte podporu rodiny a přátel, jde tato práce mnohem snáz. Vážím si každé podpory,
o které se třeba jen doslechnu. Práce starosty je hlavně o jednání a o neustálém úřadování.
Jednání jsou někdy složitá, ale i příjemná, pokud je to možné, snažím se najít kompromisní řešení. A to papírování k dnešnímu úřednímu šimlu neodmyslitelně patří. Jsou dny, kdy
se na úřad těším, ale jsou dny, které člověka moc nepovzbudí.
Následující roky nebudou jednoduché, čeká nás velká akce - KANALIZACE A ČOV
KONĚŠÍN. Ze strany obce to bude hodně náročné a vás všechny touto cestou žádám o velkou trpělivost při samotné realizaci. Věřte, že to budu často připomínat.
Kanalizace ale není jediná akce, která nás čeká. V souběhu s kanalizací připravujeme
také další, které se budou lišit svým rozsahem:
- elektrika a osvětlení do země
- nové úsporné ledkové osvětlení
- rozhlas
- optika
- oprava cest a chodníků
- údržba a rekonstrukce obecních budov (interiér, střechy, fasáda)
- revitalizace vodních ploch a toků
- zadržování vody v krajině, hledání vodních zdrojů (vrty, studny)
- zalesňování krajiny
- nákup a následně prodej pozemků na výstavbu rodinných domků
- pozemkové úpravy
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pomoc při údržbě kostela
cyklostezka Třebíč - Vladislav - Náměť nad Oslavou
revitalizace návsi a mnohé další ...
Při výčtu těchto akcí mě optimismus neopouští a znovu podotýkám, že to bude hodně
práce, ale s vaší podporou se do ní pouštím rád, s chutí a také s pokorou.
Část akcí již připravovala předchozí zastupitelstva, některé postupně chystáme a další
nás v budoucnu čekají. Možná, že stojí za zmínku, že některé akce budou nepopulární, ale
jak jsem psal v úvodu, budeme se vždy snažit hledat co nejpřijatelnější řešení pro všechny
zainteresované. Učený z nebe nespadl a je stále se co učit. Následující roky vše prověří.
Vážení občané,
závěrem bych Vám chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat za důvěru, kterou jste
před rokem nově složenému zastupitelstvu dali, však jsme tu pro Vás.
Také touto cestou děkuji za spolupráci členům zastupitelstva, paní účetní, zaměstnancům obce a v neposlední řadě všem složkám a organizacím v obci.
S pozdravem a přáním klidného adventu
za zastupitelstvo obce
Jiří Chalupa

Společenská kronika
Děti narozené
v roce 2019

Horníčková Beáta
Kahle Kosmas
Konečná Ema
Kubský Vladimír
Musil Matěj
Němcová Emma
Sobotka Šimon
Studená Eliška
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Jubilea v roce 2020

Josef Rambousek
Helena Svobodová
Marie Čechovská
Vladimír Remar
Ludmila Oborná
Josef Mikolaš
Eva Kolářová
Miluše Němcová
Jiřina Svobodová
Jiří Němec
Stanislav Neumann
Jaroslav Abraham
Božena Králíková
Lubomír Kubalák
Jarmila Abrahamová
Eva Fraňková
Ivan Svoboda

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let

Marie Cahová
Helena Špačková
Jaroslav Mrňka
Vítězslav Loukota
Karel Blažek
Josef Líbal
Marie Mrňová
Emilie Matějková
Jana Konečná
Ludmila Sklenářová
Josef Matějek
Jitka Rousková
Marie Dobrovolná
Marie Dufková
Růžena Rybníčková
Marie Šabatová
Božena Horká

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
90 let
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Servis pro občany
Obecní úřad Koněšín

Dětské středisko

Mobil: 601 581 525
Úřední hodiny:
Pondělí 08.00 – 11.00 14.00 – 18.00
Úterý
08.00 – 11.00
Středa 08.00 – 11.00
Čtvrtek 08.00 – 11.00
Pátek
08.00 – 11.00

Vladislav MUDr. Marcela Fialová
Mobil: 603 261 300
Pondělí 10.30 – 14.30
Úterý Zavřeno
Středa 07.00 – 10.30 12.00 – 13.00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 07.00 – 11.00

COOP obchod Koněšín

Ústředna Nemocnice

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

06.00 – 12.00
06.00 – 12.00 13.00 – 16.00
06.00 – 12.00
06.00 – 12.00 13.00 – 16.00
06.00 – 12.00 13.00 – 16.00
06.00 – 10.00
zavřeno

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

Soukromá lékařská praxe

MUDr. Hana Pacalová
Telefon: 568 888 230
Pondělí 07.00 – 11.00 13.00 – 18.00
Úterý
07.00 – 12.00
Středa 07.00 – 12.00
Čtvrtek 07.00 – 12.00
Pátek
07.00 – 12.00

Třebíč – tel. 568 809 111

Důležitá telefonní čísla:

Zdravotní záchranná služba
Hasiči 150
Policie
Integrovaný záchranný systém
Poruchová služba E-On
Informace o telefonních číslech

155
158
112
800 225 577
1188

Veterinární ordinace

Vladislav MVDr. Veronika Peroutková
Mobil: 739 444 421, 601 345 164
www.veterinavladislav.cz
Pondělí 14.00 – 19.00 Úterý 08.00 – 12.00
Středa 14.00 – 19.00 Čtvrtek 08.00 – 12.00
Pátek 14.00 – 19.00 Sobota 09.00 – 12.00
Neděle zavřeno
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
V pondělí od 17.00 do 18.00 hodin Hana Žáková
zakova@obeckonesin.cz
pouze pro objednané.
Vlasta Komárková komarkova@obeckonesin.cz
5

Koněšínský

2/2019

zpravodaj

Volný pohyb psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na veřejném prostranství žádáme majitele, aby provedli účinná opatření proti útěku. V případě vycházky měli
své psy pod kontrolou. Dále upozorňujeme na povinnost majitele uklízet na veřejném
prostranství exkrementy po svých psech.
Termíny svozu komunálního odpadu pro rok 2020

02. ledna 2020
15. ledna 2020
29. ledna 2020
12. února 2020
26. února 2020
11. března 2020
25. března 2020
08. dubna 2020
22. dubna 2020
06. květen 2020
20. května 2020
03. června 2020
17. června 2020
01. července 2020

15. července 2020
29. července 2020
12. srpna 2020
26. srpna 2020
09. září 2020
23. září 2020
07. října 2020
21. října 2020
04. listopadu 2020
18. listopadu 2020
02. prosince 2020
16. prosince 2020
30. prosince 2020

Prodej ryb v Koněšíně

Letní čas – každý pátek od 15.00 - 19.00 hod.
Zimní čas – každý pátek od 15.00 – 18.00 hod.
Prodej ryb v době vánoční 2019

20. prosince 2019
21. prosince 2019
22. prosince 2019
23. prosince 2019

15.00 – 18.00 hod.
08.00 – 18.00 hod.
08.00 – 18.00 hod.
08.00 – 18.00 hod.

Počítačové školení

Obci se podařilo získat dotaci na školení práce na počítači. V březnu 2020 tak proběhne
kurz o třech lekcích (9. 3. 2020, 16. 3. 2020, 23. 3. 2020). Zájemci se seznámení s internetem (psaní e-mailu, prohlížení stránek, rizika internetu apod.). Také se seznámí se základními programy pro psaní textových dokumentů a tabulek (Microsoft Word a Excel).
Pavel Zahradníček
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Ordinační a úřední hodiny
v době svátků vánočních

Pozvánka na kulturní
akce v obci

Obecní úřad Koněšín

8., 15. a 22. 12.

Od 20. 12. 2019 do 03. 01. 2020 bude OÚ
z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
COOP obchod Koněšín

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
28. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020

06.00 – 12.00
06.00 – 08.00
zavřeno
zavřeno
06.00 – 12.00 13.00 – 16.00
06.00 – 10.00
06.00 – 12.00
06.00 – 09.00
zavřeno

Pošta Koněšín

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020

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

Soukromá lékařská praxe

MUDr. Hana Pacalová
23. 12. 2019 dovolená
27. 12. 2019 7.00 – 12.00
30. 12. 2019 dovolená
31. 12. 2019 dovolená
Dětské středisko

16. 12. 2019
17. 12. 2019
23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
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dovolená
dovolená
08.00 – 11.00
07.00 – 11.00
10.30 – 14.30
zavřeno

Adventní tvoření pro děti
v 10.00 hod v klubovně na obecním úřadě.
Rozsvícení vánočního
stromu proběhne od 16.30 hod.
před obecním úřadem.

30. 11. 2019

24. 12. 2019
Vánoční
procházka
s Chasou, sraz bude v 13.00 hod.
u obecního úřadu.
24. 12. 2019
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.

25. 12. 2019

26. 12. 2019
Vánoční
koncert
se uskuteční od 16:30 hodin v kostele
sv. Bartoloměje v Koněšíně.
05. 01. 2020
Charitativní
ve Valči, kde vystoupí Klokočí.

koncert

Hasičský ples se koná
od 20.00 hod. v Kulturním domě Koněšín. Vstupenky budou v předprodeji na
obecním úřadě.
25. 01. 2020

22. 02. 2020
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.
09. 02. 2020
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Kanalizace s ČOV
Lidé se nás zastupitelů často ptají, jak to bude s kanalizací a čistírnou odpadních vod,
proto bychom tímto rádi uvedli věci na pravou míru. V loňském roce (2018) jsme žádali
o dotaci na ministerstvu životního prostředí, která však nevyšla, protože jsme nezískali potřebné razítko ze stavebního úřadu.
Letos (2019) byla vyhlášena nová výzva, proto podáváme novou žádost, tentokrát už
s pomocí Svazku vodovodů a kanalizací, který jsme požádali o převzetí investorství. Od
tohoto kroku si obec slibuje úsporu finančních prostředků při výstavbě kanalizace.
Současný stav lze shrnout takto:
V současné době máme veškerou potřebnou dokumentaci - projektovou dokumentaci
pro stavební povolení, realizační dokumentaci, projektovou dokumentaci kanalizační přípojky. Za inženýrskou činnost máme územní rozhodnutí a byla podána žádost o stavební
povolení. Pokud obdržíme dotaci z národního programu životního prostředí (výzva číslo
4/2019), mohla by realizace začít koncem roku 2020.
Dále bude záležet na svazku VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ, v jakém termínu
vysoutěží realizační firmu
A proč se vlastně kanalizace dělá?
Hlavním důvodem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. Dále také fakt, že
od 1. ledna 2020 vejde v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Podle této novely
bude povinností vlastníka jímky (žumpy) v případě, že dojde k podezření úniku, předložit
doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let (od 1. 1. 2021),
jinak bude hrozit pokuta.
Kanalizace nás tedy zbaví nutnosti vyvážet jímku a dokládat její vyvážení. Na druhou
stranu je nutné počítat se zavedením poplatku za připojení ke kanalizaci, který je ovšem
v porovnání s náklady na vyvážením jímky výrazně menší.
za Zastupitelstvo obce Koněšín
Pavel Zahradníček

Tříkrálová sbírka
Zažijte pocit radosti z pomoci ostatním! Najděte v sobě chuť
a odvahu. Připojte se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří
v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby. Ty
pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí.
Termíny sbírek:
Koněšín
04. 01. 2020
09.00 hod.
Sraz bude u kostela.
Kozlany
04. 01. 2020
09.00 hod.
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Slovo k letošnímu adventu
Dlouho nebylo samozřejmé, že nový občanský rok začíná 1. ledna. Církevní rok
naproti tomu začínal vždy první nedělí adventní. Dnes se tyto dva začátky od sebe liší
zhruba o jeden měsíc a ač se to nezdá, důležitou roli v obou případech hrají Vánoce,
tedy slavnost Narození Páně. Křesťanské Vánoce zase souvisí se zimním slunovratem,
což nemá smysl popírat, ale právě tak nemá smysl to obšírně vysvětlovat, protože
různé interpretace jsou většinou vzájemně naprosto nekompatibilní. Stačí to vzít na
vědomí – je to skutečnost mimořádně symbolická.
Starý rok končí, nový začíná. „Noc pokročila, den se přiblížil“, vyjádřil to výstižně svatý apoštol Pavel ve svém listě křesťanům v Římě (kap. 13, verš 12). Tma
ustupuje, denní světlo nastupuje. Máme tady u nás výhodu, že to můžeme pozorovat
všude kolem sebe v přírodě. Přiznám se, že mám rád podzim. Barevně vyparáděné
stromy v záři podzimního slunce, to je nádhera, které se málo co vyrovná. Teď už
je ta krása pryč, ale zato holé větve umožňují vidět věci, které v létě neuvidíte, protože jsou skryté za zeleným listím. Mnoha lidem přináší podzim smutek do duše.
Podzimní mlhy skutečně elánu asi nikomu nepřidají, jenže když tou mlhou začnou
prorážet sluneční paprsky, svět začne vypadat nejprve jako z pohádky. A potom se
objeví skutečnost, svět i lidé, bez závoje, v celé své kráse nebo chcete-li ve své nahotě, prostě v realitě.
Chce to jen málo: trochu trpělivosti (počkat, až se mlha rozptýlí) a trochu ochoty
vidět. Pohádka a sen také patří k životu, ale není to život. Jednou se Ježíš ptal slepce:
„Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Odpověď zněla: „Pane, ať vidím!“ – tak to čteme
v evangeliu svatého Lukáše (kap. 18, verš 41). Jak aktuální prosba pro každého člověka, pro každého z nás, bez ohledu na stav našeho zraku, i dnes. Pane, ať vidím! Ať
vidím, kdo jsem já, kdo jsi Ty, kdo jsou lidé kolem mne, ať vidím svět i jeho hodnoty,
ať dovedu rozlišovat dobré i zlé, světlo a tmu, hodnoty momentální, trvalé a věčné, co
je zastaralé, moderní a co jen módní. Uprostřed noční tmy zazářilo světlo, Spasitel se
narodil v betlémské jeskyni, protože ve městě sice viděli Marii a Josefa, ale nedokázali
vidět to podstatné. Boží plán tím ovšem zmařen nebyl. Bůh se stal člověkem, abychom
jej mohli následovat. Proto tmou a mlhou proráží paprsek světla, abychom se mohli
zorientovat, abychom dokázali vidět a rozlišovat, prostě abychom se i my mohli stát
lidmi.
Ať se tak stane!
P. Jindřich Zdeněk Charouz
O. Praem.
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Tři darované kříže
Pokud půjdete po zelené značce z Vladislavi do Koněšína,
zhruba v půlce cesty dojdete k Prachovně. Jedná se o tři domy katastrálně spadající pod Koněšín. Právě zde se před mnoha a mnoha lety vyráběl střelný prach – což mělo za následek řadu úmrtí.
Stačila jediná jiskra, jediný chybný krok, kdy se kov dotkl kovu,
a neštěstí bylo hotovo. Asi nejznámější tato tragédie se stala v roce
1848, kdy zde zahynuli dělníci Maštera a Martínek, podobných
případů však bylo mnohem více. Někdy se udály v těsném sledu za sebou, jak dokládají i novinové články z Moravské orlice
z června roku 1877.
Všechny tyto oběti, ale i pozůstalé po nich, dosud upomínal
obrázek Panny Marie na jednom ze stromů u cesty, od 5. října
letošního roku je ale připomíná i kříž. Ten se tak stal třetím v pořadí po kříži usazeném v Koněšíně u příležitosti stého výročí republiky a obětem druhé světové války. Kříž u Prachovny stejně
jako ty předchozí posvětil vladislavský farář P. PhDr. Jindřich
Zdík Zdeněk Charouz, O. Praem., Th.D., a to za účasti koněšínských, číměřských a vladislavských občanů. Jsem moc ráda, že se
této akce zúčastnily také děti ze ZŠ a MŠ Koněšín, které přednesly
pěkné básničky, a že se několika skladbami zapojil náš pěvecký
sbor Klokočí, s nímž jsem si po delší době opět ráda zazpívala.
Osazení kříže mě těší dvojnásob proto, že se jedná o dokončené dílo, které jsem započala ještě jako starostka Koněšína. Kříž
v Práchovně věnovala rodina Ošmerova, pozemek pro jeho umístění nám poskytla paní Oldřiška Vyletělová s rodinou. Dovolte,
abych jim tímto poděkovala, jakož i poděkovala obci Koněšín
a SDH Koněšín za organizaci akce, koněšínským ženám, které na
akci napekly koláčky, dětem a pěveckému sboru za pěkné vystoupení a všem ostatním, kteří se na akci podíleli. Všichni společně
jsme tak mohli důstojně uctít památku našich předků, kteří tu
před lety zahynuli.
Kdykoli půjdete kolem Prachovny na procházku, zastavte se
prosím u kříže a chvíli rozjímejte. Tragická historie tohoto krásného místa v údolí řeky Jihlavy tak v našich srdcích a myslích nebude zapomenuta.
Hana Žáková,
senátorka za Třebíčsko
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Školství v Koněšíně
Základní škola je v letošním školním roce organizovaná jako dvoutřídní malotřídní škola s 27 žáky. Nově pracuje ve dvou třídách i mateřská škola s 31 dětmi. O děti
a žáky pečuje 7 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí zaměstnanci. Po skončení vyučování nabízí škola dětem pobyt ve školní družině, kde se mohou věnovat
relaxačním činnostem nebo si s podporou školního asistenta vypracovat domácí úkoly. V rámci mimoškolních aktivit si děti a žáci mohou vybrat z kroužku sportovního,
čtenářského klubu, angličtiny pro malé a nejmenší, logopedické péče a kroužku pro
předškoláky. Sedm žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství.
Projekty realizované ve školním roce 2019/2020:
- Projekt 2018 – zaměřený na personální podporu a vzdělávání pedagogů
- Zdravá škola 2019 – komunitní akce, programy primární prevence, projektové dny
- Naše škola - rekonstrukce školní kuchyně – financuje obec Koněšín s podporou
Fondu Vysočina. Podporu z Fondu Vysočina získala Základní škola a Mateřská
škola Koněšín.
- Ovoce a mléko do škol – spolupráce s firmou Bovys, s. r. o. - každý žák školy jednou týdně obdrží ovoce nebo zeleninu a mléčný výrobek.
- Dětský fotbalový pohár - účast žáků 2. ročníku v okresním kole fotbalových soutěží.
Škola realizuje řadu akcí pro děti a žáky, rodiče a širokou veřejnost.
Srdečně vás zveme na:
- Den otevřených dveří v rozsvícené škole s adventním zpíváním, které se ve spolupráci s obecním úřadem uskuteční 30. 11. 2019 od 14.00 v budově školy.
- 4. března na 4. školní akademii.

Vážení občané Koněšína,
přejeme Vám do nadcházejícího adventního času klid,
pohodu a dostatek času na své blízké, v novém roce pevné zdraví.
Kolektiv ZŠ a MŠ Koněšín
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Školní projekty
V letošním školním roce jsme realizovali řadu projektů, které probíhaly v rámci vyučování.
Byly zaměřené na různé oblasti. Zde jsou ukázky těch nejzdařilejších.
Výročí republiky
Na počátku loňského školního roku jsme se
zaměřili na výročí republiky. Do týdenního
projektu byli zapojeni žáci 1. – 5. ročníku.
Zpočátku jsme měli obavy, jak si děti tohoto
věku s tak náročným tématem poradí, ale obavy byly zbytečné. Děti pracovaly s nadšením
a zájmem dozvědět se co nejvíce informací.
Spaní ve škole
Projekt „Spaní ve škole“ má u nás dlouholetou tradici a v očích dětí je jednoznačně
nejoblíbenější. Před samotným spaním mají
žáci připravený doprovodný program, např.
kino nebo zábavní park.
Sportovní pětiboj
Tato akce je ve spolupráci se Základní školou
Studenec. Každoročně se jí účastní řada škol
z blízkého okolí. Letos se našim žákům obzvláště dařilo, protože získali celou řadu medailí.
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Den pro zdraví
V rámci zdravé školy a ve spolupráci s akcí
„Ovoce, zelenina a mléko do škol“, díky
které mají tyto produkty naši žáci zdarma,
jsme vytvořili projekt, v němž si děti třídily potraviny do kategorií zdravých a nezdravých potravin, vytvářely pyramidu
a v závěru nechyběla ochutnávka zdravých
produktů zaměřených na mléčné výrobky.
Ekologická výchova
V rámci ekologické výchovy nám pan Komínek předvedl výcvik psů pro vojenské
účely.
Myslivec děti seznámil se základními pojmy týkajícími se myslivosti a donesl na
ukázku hudební nástroj myslivců či přímo
„úlovky“ z praxe (peří, paroží, kůže, kosti).
Navštívili nás také manželé ze záchranné stanice pro různá zvířata, kteří nám
na hřišti představili dravé ptáky. Některé
z nich si děti mohly dokonce pohladit či
s asistencí podržet na natažené paži.
V rámci družiny probíhá akce „Ukliďme
si Česko“, při níž učíme děti, že odpady
do přírody nepatří. Společnými silami se
snažíme vyčistit přírodu v našem okolí od
odpadu, který tam zanechali neukáznění
lidé.
Cesta za zdravím
I letos na jaře se konala již tradiční Cesta
za zdravím, tentokrát s podtitulem Cesta kolem světa. Děti trasou po Koněšíně a okolí procestovaly vlastně celý svět.
Cestou potkaly Španělku, Indiánku, Esky14
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máka, Američana, Japonku, Francouzku,
Australana, černocha z Afriky, Hula-hula
tanečnici a samozřejmě moravskou ,,krojačku‘‘. Na každém stanovišti si mohly vyzkoušet hry inspirované cizími zeměmi.

Poznáváme Česko
V rámci projektu „Poznáváme Česko“ navštívili školáci i malí školkáčci krásná místa v našem okolí. Žáci školy se vypravili poznávat
podzemí v Jihlavě a vyřádili se v zážitkovém
parku Březová.
Školka si vyjela do námi velmi oblíbené ZOO
v Jihlavě a využila také pozvání manželů Bryjových k návštěvě jejich dvorku se zvířátky.

Školáci v zážitkovém parku Březová

Odvážní si pohladili užovku nebo korálovku.

Mateřinka v ZOO Jihlava
15
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Každý výlet za poznáním měl něco do
sebe. Ať už to bylo tajemno podzemních katakomb, adrenalin při zdolávání
překážek, krása exotických zvířat, nebo
příjemně prožité dopoledne u Bryjů.
Školní akademie pro rodiče a veřejnost s nádechem jara
Jako každý rok jsme připravili pro rodiče a širokou veřejnost „Školní akademii“. Letos byla s nádechem jara.
Zpívalo se, tančilo se, ale bezpochyby největší úspěch mělo „Podvodní
vystoupení“, které pod vedením paní
učitelky Jany Topilové předvedli žáci
čtvrté a páté třídy.
Zahradní slavnost
Závěr školního roku 2018/2019 jsme
oslavili již tradičně „Zahradní slavností“. Vzhledem k počtu dětí i rodičů jsme využili prostory Kulturního
domu v Koněšíně.
Nechybělo pasování předškoláků na
školáky, vyřazování
páťáků,
předávání
putovního klíče, vyhlašování sběru léčivých rostlin a nakonec ani raut s dortem
a občerstvením. Se
zářivým
jiskřením
v očích jsme tak společně ukončili školní
rok 2018/2019 a přivítali letní prázdniny.

Plavci ze čtvrté a páté třídy

Loučení ve školce

Taneční vystoupení kamarádů z první a druhé třídy
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Habaďůra
Již několik týdnů členové divadelního ochotnického spolku nacvičují komedii „Nájemníci pana Swana, alias Habaďůra“, kterou napsal britský dramatik Michael Cooney.
Tato hra pojednává o zneužívání sociálních dávek a velkém podvodu na sociální
úřad, který nakonec hlavnímu představiteli poněkud přerostl přes hlavu. Představení je
plné záměn osob, omylů, vtipných situací a zápletek. Mezi námi, ani herci po několika
týdnech nácviku občas nevědí, kdo je kdo, jak se jmenuje, za koho se vlastně vydává.
Věřím však, že se divákům podaří ten podivný propletenec prokouknout. A hlavně
se při tom dobře pobaví.
Představení se budou konat ve dnech 16.-19. ledna 2020. Jako vždy proběhne předprodej vstupenek a pro diváky bude zajištěn divadelní bufet.
Krásné Vánoce, veselého Silvestra a v lednu na shledanou v koněšínském kulturáku!
Vlasta Komárková

Z činnosti seniorského klubu
Už druhý rok funguje náš dámský seniorský klub, nebo chcete-li, „ Babinec“. Scházíme
se pravidelně, vždy poslední čtvrtek v měsíci, v počtu kolem dvaceti děvčat. Mezi činnosti
našeho klubu nepatří jen vysedávání u dobrého jídla a pití a probírání událostí v obci
(i když i to patří od nepaměti k babským výsadám), ale také účast na různých akcích
v obci. A pokud je třeba, přispějeme radou a pomocí…
Letos jsme také uspořádaly dva zájezdy. Ten první se uskutečnil v květnu a byl nasměrován do Olomouckého kraje. Zúčastnilo se 43 zájemců z řad seniorek a jejich rodinných
příslušníků a přátel. Navštívili jsme Javoříčské jeskyně, arboretum Makču Pikču a město
Olomouc. Zájezd byl díky pěknému počasí a krásným zážitkům vydařený, ale přece jen
poněkud náročnější. Proto jsme se rozhodly, že další zájezd bude pouze odpočinkový.
V září jsme s 45 účastníky vyrazili do termálních lázní ve Velkém Medéru. Počasí nám
opět přálo, takže jsme si tento pohodový den opravdu užili.
V červnu příštího roku navštívíme společně s koněšínskými ochotníky a zpěváky divadelní představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. I když byl tento zájezd objednán pro 57 osob, byl obsazen během několika dní. Už teď se těšíme na umělecký zážitek!
Chtěla bych všem občanům popřát klidný adventní čas, vánoční svátky plné lásky a ve
zdraví prožitý celý příští rok!
Za „Babinec“
Vlasta Komárková
17
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Klokočí - se zpěvem po celý rok
Se zpěvem jde všechno líp! Nejen proto se pěvecký sbor Klokočí pravidelně schází a od jara se snaží
zlepšovat náladu při nejrůznějším akcích konaných
v Koněšíně i blízkém okolí. Již tradičně probíhaly
hudební večery v Hospůdce Na Kopci - 4. 5. se uskutečnilo jarní a 23. 11. podzimní zpívání. Sbor Klokočí zde podpořila i koněšínská muzikantská mládež
- starší kapela Moonray a nejmladší naděje Druhá
vlna. Poprvé jsme také zorganizovali Májový koncert
v koněšínském kostele (26. 5.), kde jsme vystoupili
Jarní zpívání v Hospůdce Na Kopci
i s třebíčským sborem Fénix. Krátkým vystoupením
- zde sbor Klokočí ...
složeným z lidových písní jsme doprovodili pietní akci při příležitosti svěcení kříže
v Prachovni a ke 101. výročí vzniku České
republiky jsme se zpěvem znovu zasadili „naši“ třešeň na návrší nad Koněšínem.
Opět jsme zpívali i v kostele při příležitosti
významných církevních svátků jako je Boží
hod Velikonoční nebo 1. svaté přijímání.
A zpívat nepřestanem! Již nyní nacvičujeme s talenty z Moonray písničky pro
... a tady kapela Moonray
Vánoční koncert konaný 26. 12. v koněšínském kostele a zpěvem doprovodíme
i půlnoční vánoční mši o dva dny dříve.
Hned po Novém roce (5. 1.) vystoupíme na
charitativním koncertě ve Valči a pak už se
zase budeme těšit na jaro a s ním spojené
další jarní zpívání (třeba zase v Hospůdce
Na Kopci nebo kdekoliv jinde).
Všechny příznivce hudby a zpěvu srdečně zveme na plánovaná vystoupení.
A nebojte se k nám přidat - zpěv povznáší
ducha a je nejlepším způsobem boje proti
špatné náladě. I když se budeme opakovat,
tak to stále platí - kdo zpívá, mládne.
Zpěvem jsme doprovodili i vzpomínkovou akci při
sbor Klokočí
příležitosti svěcení kříže v Prachovni.
18
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Zprávy z chasy
Čistá Vysočina
V sobotu 13. 4. 2019 se konal sběr odpadu
kolem obce Koněšín nazvaný Čistá Vysočina.
Rok od roku se tato akce těší větší oblibě. Tento
rok nebyl výjimkou, proto jsme se za příznivého počasí sešli před obecním úřadem v hojném
počtu. Bylo nás hodně, tudíž jsme si mohli
rozdělit všechny krajnice od hlavní silnice až
po Koněšín i od Koněšína ke Studenci. Navíc
jsme zvládli uklidit spoustu polních cest v okolí. I když odpadu u hlavních silnic rok co rok
ubývá, jsou mezi námi bohužel i lidé, kteří odpadky dál odhazují. Po těžké práci následovala
zasloužená odměna v podobě opečeného špekáčku a lahodného moku v klubovně Chasy.
Tímto bych ráda poděkovala zúčastněným sběračům a budu se těšit na setkání v příštím roce.
Pavla Balážová

Pouť
Letošní pouť byla ve znamení nových krojů, které do Koněšína pořídila Chasa. Kroje byly
navrženy a ušity paní Kožnarovou z Rudky, pro kterou je tato práce takřka posláním. Chtěl
bych tímto také poděkovat občanům za shovívavost při čekání na stárky, protože jak jistě chápete, jedná se pro stárky o náročný den, tudíž není jednoduché být všude na čas. Děkujeme
také za štědré příspěvky na kapelu, které jsou rok od roku vyšší. Doufám, že i vám se nové
kroje líbí.
Pavel Zahradníček
Obnova aleje V Rovinách
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, proběhla v sobotu 26. října druhá etapa obnovy stromové aleje na cestě V Rovinách. Než jsme se však pustili do samotné výsadby, už během roku jsme se činili s přípravami.
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Na jaře si Chasa Koněšín udělala brigádu na
přípravu kůlů. Dále, těsně před výsadbou,
pan Marek Fučík vybagroval díry na stromy,
za což jemu i firmě Kerouš, která zapůjčila
bagr, patří velké poděkování.
A teď několik údajů k letos proběhlé akci.
Finance se nám podařilo zajistit, stejně jako
loni, z několika zdrojů:
- Dobrovolná sbírka občanů a široké veřejnosti: 15 100 Kč
- Zůstatek z roku 2018: 4 378 Kč
- Obec Koněšín: uhrazení částky 2 620 Kč
za 3 třešně, 5 višní a 2 hrušně
- Chasa Koněšín: uhrazení částky 2 048 Kč za 6 hrušní a 4 jabloně
- 4 stromy darovali spoluobčané
Ostatní náklady byly hrazeny ze sbírky, a to nákup 15 jabloní 2 955 Kč, 5 jeřábů 345
Kč, netkaná textilie 180 Kč a 2 role pletiva 2 239 Kč. Celkem tedy byla z peněz darovanými občany uhrazena částka 5 719 Kč. Zůstatek, který činí 13 759 Kč, bude použit
v roce 2020 na již třetí etapu. Díky jeho výši se nebude už dobrovolná sbírka v příštím
roce konat.
Samotná výsadba proběhla 26. října v 9:30 hodin na cestě V Rovinách. Počasí nám
přálo a také účast byla hojná. Na cestě se to jen hemžilo a každý pracoval na plné obrátky, takže není divu, že jsme už ve 13:30 hodin měli hotovo. Podařilo se nám vysadit,
vyvázat a oplotit 44 ovocných stromů.
Závěrem bych ještě ráda poděkovala Šibůrkovým za zajištění kompostu a všem,
kteří se této akce účastnili (ať už finančně, nebo pracovně). Doufám, že v této prospěšné činnosti budeme pokračovat mnoho dalších let a těším se na spolupráci v příštím
roce.
Kateřina Studená

Svatomartinská zábava
Další ročník Svatomartinské
zábavy je za námi, dovolte mi,
abych ji nějak shrnul. S nacvičováním jsme letos začali velmi brzy,
už 30. srpna. Věděl jsem, že před
námi leží nelehký úkol a navíc, jak
se známe, je u nás problematické
scházet se pravidelně ve větším
20
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počtu. Tímto jsem chtěl předejít stresu z toho, že tance nestihneme natrénovat.
Dle ohlasů návštěvníků vystoupení sklidila úspěch. Chci všechny tanečníky pochválit, že se snažili, doplňovali choreografii a napomáhali tomu, aby se nám obě vystoupení podařila. Takže Queeni a Loveboyové - velké díky!
Děkujeme také za záštitu sportovcům a SDH Koněšín, dále sponzorům za opravdu
skvělé ceny v tombole. Výherci se tak mohli radovat např. z nové televize, svářečky,
tabletu…
Určitě víte, že žádná zábava není o nás, o kapele, alkoholu, ale o Vás, kteří přijdete
na zábavu. A jde Vám o jediné – výborně se BAVIT. Změna kapely měla na zábavu
pozitivní dopad, soudím tak podle tanečního parketu zaplněného až do ranních hodin, což je pro nás důkazem, že se zábava vydařila. Tak uvidíme, jaký bude V. ročník
Svatomartinské zábavy. Těšíte se? My ANO!
Radim Fox Badura

KERAMICKÝ A VÝTVARNÝ ATELIÉR
KONĚŠÍN o.p.s.
Vážení přátelé, rada bych vás seznámila s činností ateliéru a současně vás pozvala
na 30.11. a 1.12. 2019 do naší nově otevřené prodejna nejen keramiky. Otevřeno bude
od 9,30 do odpoledních 15 hodin. Pro každého bude připravené drobné občerstvení
a malý dárek. Prodejna bude otevřena pokud budeme v dílně, nebo na telefon. Zabýváme se především zakázkovou výrobou.
Současně můžete navštívit naši hospůdku, kde nabízíme nově ručně dělanou pizzu,
různé druhy a to i s sebou, vepřová žebra nebo kuřecí křidýlka, plněné tortilly, muffiny …a jiné pochoutky.
Točíme pivo POUTNÍK 12°, vaříme pečené čaje, grog i svařené víno, kávu jakou
si budete přát a také podáváme domácí limonády nebo mošty bez konzervantů od Tří
dubů ( u Znojma). To byla malá ochutnávka z naší hospůdky. Budeme se na vás těšit.
Otevřeno denně od 17 do 22 hodin, ale
i dopoledne jsme tu pro vás. Stačí zavolat na tel.: 739570741. Můžete si domluvit u nás rodinnou akci nebo jen přípravu občerstvení nebo ubytování pro vaše hosty. Vše na našich stránkách
www.kvak.info
Činnost KVAKu na tento školní rok a léto: Jako v loňském roce plánujeme dva
tábory se zaměřením na výtvarné činnosti a keramiku. Tábory jsou jak pobytové, tak
vesnické, kdy se děti u nás schází přes den. Kapacita pobytového tábora je 12 dětí,
celková kapacita je 20 dětí. Na náš tábor přijíždí děti z celé ČR, ale i ze Slovenska.
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Program tábora je různorodý, výtvarné činnosti střídá sport a turistika, hry a soutěže.
Sportovní činnosti vede pan Karel Blažek, trenér malých fotbalistů.
Pořádáme i rekvalifikační kurzy Točíř keramiky. Od začátku roku 2020 otevíráme
nové kurzy, které budou probíhat většinou během víkendu. Točení na kruhu, modelování, práce s textilem, smalty, ale i se sklem. O termínech a obsahu kurzů vás budeme
informovat na našich stránkách www.kvak.info
V létě se k nám sjíždí výtvarníci nebo zájemci o tvoření, odborné výtvarné školy,
termíny a obsah kurzů bude rovněž vyvěšen, stejně jako tábory, na našich stránkách
do konce roku 2019.
V roce 2020 budeme pořádat sympozium na které se sjede skupina výtvarníků z ČR
i zahraničí. Budeme rádi, pokud vás napadne co můžeme vytvořit pro zkrášlení obce.
Vaše náměty vyhodnotíme. Pište na keramikakvak@gmail.com nebo si váš nápad zapíšeme při vaší návštěvě u nás.
Těšíme se na vás.
Marcela Trumpešová, Dominik Žour ředitel KVAKu,
Josef Miky Mikoláš šafář a Klub přátel KVAKu

Nesoudíme, pomáháme
Projekt na pomoc nečekaně těhotným ženám
Rádi bychom upozornili na celorepublikový projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“
Poradna „Aqua Vitae“, která za projektem stojí, chce pomoci maminkám, které nečekaně otěhotní, dítě by si chtěly nechat, ale okolí je nutí k umělému potratu, případně
potřebují jinou pomoc či radu. Na bezplatnou telefonní linku 800 108 000 se mohou
maminky v tísni obrátit a dočkají se uklidnění, rozebrání situace ze všech úhlů pohledu, zprostředkování odborné rady, konkrétní profesionální i lidské pomoci, a pak se
mohou rozhodovat skutečně svobodně.
Denně je v našich nemocnicích potraceno uměle cca 45 dětí, z toho 98 procent
zdravých. Na poradnu se během její existence obrátilo již kolem 4 tisíc žen i mužů,
byly řešeny manželské konflikty, bylo možné najít azylové bydlení, dát odbornou radu
i v ekonomických otázkách. Projekt podporuje mnoho umělců, vědců a veřejných pracovníků. Moc prosím, abychom jsme se zamysleli nad tím, co je skutečně důležité.
Demokracie- ano, lidská práva- ano. Co je to všechno ale platné těm, kteří nemají
šanci žít? Zamyslil-li se někdo nad celkovou demografickou situací, měl by na to přijít
sám.
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Více informací lze nalézt na webových stránkách ne-cekanetehotna.cz, linkapomoci.cz, informační letáčky jsou umístěné na obecním úřadě v Koněšíně a na vývěsce
vedle obchodu s potravinami.
S úctou a láskou v srdci
HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR.
PS:
„Kto sme my, aby sme zabíjali nevinnú a bezbrannú ľudskú bytosť? Naším záväzkom
pre oba životy je ponúknuť nádej, a nie temnotu. Poskytnúť mnohým tehotným matkám naše rady, načúvanie i podporu, a bez toho, aby sme súdili, im pomôcť pochopiť,
že sú tak veľmi cenné, že bojujeme za ich život i za život ich dieťaťa, ktoré už žije v ich
lone“.
Vlastimil Matoušek ml.

Dění v Kozlanech
I ve druhé polovině roku proběhlo v Kozlanech několik kulturních akcí. První
z větších akcí byla kolaudace nového dětského hřiště v parku za Obecním úřadem
Kozlany, která se konala 11. května 2019. Velké poděkování patří členům SDH Kozlany,
kteří se podíleli na jeho výrobě a výstavbě. Slavnostní akt byl doplněn poděkováním
nejmenších obyvatel Kozlan, kteří si pro členy SDH Kozlany připravili básničku, jejíž
autorkou je Zuzana Matějková.
Kozlanský park pod lípami
stihl osud nečekaný.
Slunce, déšť a červotoč,
zůstal nám jen kolotoč.
A pak taky houpačky,
nezbyl nám čas na plačky.
Tatínci čilí hasiči
velcí jsou to kutili.

Trámy, pilka, kladivo,
brzy bylo hotovo.
Ve dne v noci pracovali
krásné hrady smontovali.
Děkujeme, tatínci,
zasloužíte sklenici.
A my si teď půjdem hrát,
hřiště zkolaudovat.

Další z akcí, které v obci proběhly, byl tradiční Dětský den 1. června 2019, tentokrát
se nesl v duchu putování za zvířátky. Děti se na jednotlivých stanovištích seznámily
s různými zvířátky a plnily jednotlivé úkoly ze zdatnosti, přesnosti a rychlosti. Odměnou bylo pro děti občerstvení, pamětní medaile a tričko, které si ozdobily podle své
fantazie. Díky krásnému počasí se celý program povedl.
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Na podzim proběhly
tvůrčí dílničky pro děti.
První byla zaměřena na práci s keramikou, děti si díky
paní Fučíkové z Koněšína
vyrobily krásné závěsy na
dveře. Druhá dílnička byla
zaměřena na Vánoce a adventní čas, děti si vyrobily
perníkové adventní svícny
a jejich výrobky provoněly celý sál Místní knihovny
v Kozlanech.
Poslední akcí, která
v Kozlanech v letošním
roce proběhne, bude tradiční Mikulášská nadílka,
která se pro místní děti
uskuteční 7. prosince 2019. Jako každý rok je spojena s rozsvícením vánočního stromu, při kterém se schází obyvatelé Kozlan, i letos program zpestří několik básniček
a písniček, které připravují kozlanské děti.
Na další rok jsou již plánovány další kulturní akce v podobě přednášek, tvůrčích
dílniček pro děti, masopustního průvodu, Dětského dne a dalších akcí.
Jitka Pospíšilová
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Happy Run
Ahojte, běžci!
Registrace jsou spuštěny, takže neváhejte a zaregistrujte se do V. ročníku charitativního běhu Happy run (www.happyrun.cz/registrace).
Letos běžíme pro Kubesovy z Pohořelic, kteří mají tři děti. Prostřední Klaudinka
se narodila se vzácnou nemocí Pierre Robinovou sekvencí (rozštěp tvrdého i měkkého patra). Hlavním hrdinou tohoto ročníku je však nejmladší Dominiček, kterému byl po narození jako prvnímu v ČR diagnostikován Witteveen Kolk syndrom.
Jeho zdravotní stav a fyzická kondice se může díky velmi nákladným rehabilitacím
výrazně zlepšit. Pomůžete nám?
Připravily jsme pro vás také nějaké novinky, které budeme postupně odtajňovat,
takže sledujte www.happyrun.cz a https://www.facebook.com/happyrun16.
Zároveň bychom vám rády znovu nabídly BEZPLATNOU registraci
v CASHBACK WORLD. Při vašich běžných nákupech tak budete šetřit peníze sobě
a ještě podpoříte Happy run. Pokud budete mít zájem, stačí kliknout na tento odkaz: https://cbw.to/zc397g, a vyplnit registrační formulář. Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat, rády vše vysvětlíme a zodpovíme případné dotazy.
Těšíme se na Vás!
Petra, Martina a Monika
Za tým Happy Run
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Senátorka Hana Žáková
a její přání do nového roku
Milí přátelé, obyvatelé Třebíčska,
dovolte, abych Vám popřála krásné a požehnané Vánoce a šťastný vstup do roku
2020. Bude také tak hektický jako ten, který právě končí? Přiznám se, že mně rok
2019 doslova prolétl před očima – ale jsem moc ráda, že to bylo i díky akcím, které
jste na Třebíčsku připravovali. Že to bylo na vašich poutích a hodech, hasičských
slavnostech, sportovních a kulturních událostech, ale i na pietních shromážděních,
kde jsme uctili památku vašich předků. S mnohými z Vás jsem měla tu možnost se
během těchto událostí setkat, pobavit se s vámi, poveselit se či naopak vyslechnout
to, co vás trápí.
Vlastně jsem ale ráda, že tento rok uplynul tak rychle – je z toho totiž patrné, že
Třebíčsko nespí, že se v každé obci dovedete bavit, držíte tradice, dovedete zorganizovat velmi pěkné akce. Akce, na kterých si vždy krásně odpočinu a přijdu na jiné
myšlenky po zasedání Senátu a jeho výborů.
Když jsem byla loni do Senátu zvolena, jednou z priorit, které jsem si předsevzala, bylo zkvalitnění železniční dopravy na Třebíčsku, a hlavně vytvoření přímého
vlakového spoje z Třebíče na Prahu a dále do Čech. Ten by našemu okresu opravdu
velmi pomohl – stačí se jen podívat na přeplněné autobusy, které musejí obyvatelé
Třebíčska při cestách do hlavního města využívat, o komfortnosti cestování nemluvě. Je to nepohodlné pro zdravé a dospělé lidi, neřkuli třeba pro maminky s dětmi
či pro seniory. Jsem proto ráda, že v tomto ohledu se začíná blýskat na lepší časy.
Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu jsem v tomto ohledu absolvovala řadu jednání, z nichž nejdůležitější byla ta na Ministerstvu
dopravy, Generálním ředitelství Českých drah a také na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Díky tomu, že vedení mnohých měst a obcí na Třebíčsku tuto iniciativu
podporují, jsem kompetentní místa obcházela se souhlasnými stanovisky zastupitelstev obcí a rad měst, v nichž Vaši představitelé jasně říkají, že by si přímý vlakový
spoj do Prahy také přáli. S tímto pověřením se pak jedná mnohem lépe, pověření
úředníci vidí, kolik za touto snahou stojí lidí.
Díky tomu je na obzoru první krok – půjde-li vše dobře, od roku 2021 by mohl
být v jízdním řádu zaveden spěšný vlak z Třebíče do Jihlavy, možná až do Havlíčkova Brodu, kde lze přestoupit na rychlík na Prahu. Je to sice malý krůček, ale důležitý
pro další vyjednávání. Jedná se o maratonský běh, který chce ještě hodně trpělivosti, práce a hledání kompromisů, ale i díky tomuto již máme v nohou pěkných pár
kilometrů. Tak věřme, že jednou doběhneme do cíle.
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Moc Vám děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete, důvěru, s níž se na mě
obracíte, a slova uznání, která mi sdělujete. Bez toho všeho bych svou práci nedokázala odvádět v takové míře jako dosud. Z celého srdce Vám přeji požehnané
vánoční svátky, které budete moci strávit se svými blízkými. Odpočiňte si, na chvíli
se zastavte, ohlédněte se za právě končícím rokem a tiše rozjímejte. Každému z nás
možná přinesl několik špatných chvilek, ale jsem přesvědčena, že mnohem více
bylo těch hezkých. A proto vám přeji, aby těch hezkých bylo i v nadcházejícím roce
2020 co nejvíce. Ať je tento rok pro Vás a Vaše blízké naplněn Boží pomocí, ať Vaše
kroky vedou tím správným směrem, ať Vám děti dělají jen radost a ať Vás každý den
někdo obdaří úsměvem. Protože s úsměvem jde vždy všechno lépe.
S láskou a úctou
Vaše Hana Žáková
senátorka za Třebíčsko
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Veronika Šabatová

Kostel sv. Bartoloměje

Kemp Borovinka

‚Žabák‘ u zříceniny Holoubek
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Veronika Šabatová

Most z ostrova

Hotel zámek Valeč

Vyhlídka na skále Wilsonka

Zámecká zahrada Náměšť n. Osl.
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