Obec Koněšín
Zpravodaj 12/2020

Šimon Bryja

Vážení spoluobčané,
přejeme
Vám
spokojené
prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení
do nového roku 2021.
Zastupitelstvo obce
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2. ROK NA OBCI A NELEHKÁ DOBA

Další rok utekl jako voda, zdá se mi, že dokonce rychleji než ten předchozí (možná
to bylo tím, že letos tolik pršelo).
Když pominu covidovou pandemii, nazval bych tento rok „ROKEM PŘÍPRAV“. Co
svět ale nechtěl, skoro vše zastínil Covid-19. Pandemie ovlivnila veškeré naše
aktivity. Na začátku roku nikdo nepředpokládal, že něco takového může dojít až
k nám do malé obce, ale stalo se. Nastala nelehká doba pro všechny. Doba, na kterou
budeme dlouho vzpomínat.
Chod obecního úřadu se nezatavil pouze se dle nařízení vlády upravují úřední
hodiny pro veřejnost na:
den
Pondělí
Středa
Kdykoliv

hodina
13,00 hod – 18,00 hod
8,00 hod – 11,00 hod
po sjednání schůzky po telefonu

poznámka
Tyto úřední hodiny
jsou platné do
odvolání.

Vážení spoluobčané, přistupujme k tomuto onemocnění opravdu s respektem.
Prosím, buďme k sobě vzájemně ohleduplní.
O nemocných v obci většinou víme a věříme, že onemocnění zvládají statečně. Touto
cestou jim přejeme pevné zdraví a pokud možno rychlé uzdravení. Velký dík patří
také těm, kteří nezištně pomáhají.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na sklonku roku popřál co
nejpoklidnější prožití vánočních svátků. V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Jiří Chalupa, starosta obce
ROK PŘÍPRAV
KANALIZACE A ČOV KONĚŠÍN
• Investorství bylo převedeno na Svazek VODOVODY A KANALIZACE a. s. Třebíč.
• Projekt obdržel dotaci z NPŽP (63,75 %), obec tímto převodem ušetří na DPH.
• Předpokládaná spoluúčast obce činí 31. 942. 000,- Kč, obec připravuje financování
akce pomocí úvěru.
• Svazek připravuje výběrové řízení na realizační firmu.
• Předpoklad termínu realizace je od 4. května 2021 a konec květen 2023.
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Aktuální informace budou také zveřejněny na webu obce v sekci KANALIZACE A
ČOV KONĚŠÍN, kterou připravujeme. Pro informaci bude sloužit také rozhlas nebo
budeme roznášet informační letáky.
OPTIKA_1. ETAPA-DO
• Obec obdržela z kraje dotaci na realizaci 1. etapy (dotace 45,45 %), jedná se o
zavedení spolehlivého vysokorychlostního internetu.
• Předpokládaná spoluúčast obce činí 300.000,- Kč.
• Předpoklad termínu realizace je od 5. srpna 2021.
• Na kraj byla podaná žádost o prodloužení doby realizace do května 2022, důvodem
je lepší koordinace s budováním kanalizace.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
• Byla podaná žádost o dotaci do programu EFEKT z MPO (dotace 50 %, pouze
výměna světel), obec tak ušetří na energiích cca 35 % ročně, návratnost je 6,5 roků.
• Předpokládaná spoluúčast obce činí 700.000,- Kč.
• Po získání dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na realizační firmu.
• Předpoklad termínu realizace je od 6. 10. 2021.
REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ OÚ
• Obec zpracovává žádost o dotaci z MMR (dotace 80 %).
• Předpokládané náklady obce činí 180.000,- Kč.
• Po získání dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na realizační firmu.
• Předpoklad termínu realizace je od 6. prosince 2021.
OŠETŘENÍ STROMŮ V OBCI I. etapa – jaro 2021
• Předpokládané náklady obce činí 200.000,- Kč.
• Předpoklad termínu realizace je od 3. 4. 2021 (celková doba realizace cca 7dní).
REVITALIZACE OBECNÍ NÁDRŽE
• Obec zadala zpracování projektové dokumentace, rozpočet je vyčíslen na
2.400.000,- Kč.
• V roce 2021 budeme obec podávat žádost o dotaci do vhodného dotačního
programu (předpoklad dotace 70 %).
• Předpoklad termínu realizace je jaro 2022.
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ZASTAVOVACÍ STUDIE ZA NÁDRŽÍ A ZA DRUŽSTVEM

• Obec zadala zpracování zastavovacích studií na obě lokality.
• Vydání Změny č. 1 ÚP Koněšín očekáváme v únoru 2021, dále čekáme na vyhlášení
druhého kola veřejného projednávání (bude dle stupně PES).
STRATEGICKÝ PLÁN OBCE NA DALŠÍ ROKY
S kanalizací nás čekají velké finanční výdaje a obec půjde do úvěru na několik let.
V rozvoji ale nechceme obec zbrzdit a po menších akcích ji chceme nadále
zvelebovat. Na akce budeme maximálně využívat dotace, které Kraj Vysočina a
jednotlivá ministerstva vypíši. Na každou akci a dotaci musíme být připraveni, proto
chystáme strategický plán obce na další roky.
DĚNÍ V KONĚŠÍNĚ
V letošním roce získala obec Koněšín dotaci na vybavení veřejného prostranství.
Díky získaným financím se vyměnily lavičky a byl nakoupen nový mobiliář. Už
nějaký čas se zastupitelé zabývali neutěšeným stavem místa Pod Lípou, kde se dříve
konaly slavnosti. Získaná dotace a výměna laviček nakonec podpořila revitalizaci
místa. V sobotu 12. září proběhla brigáda za účelem obnovení posezení. Brigádníci
sbírali odpad, místo vysekli, vyklestili a vykáceli sušiny. Demontované lavičky z obce
byly usazeny okolo ohniště. Lípa, dle které je místo pojmenováno, byla ve špatném
stavu, a tak došlo ke
kácení.
Již 25. září proběhla Pod
Lípou první akce, byla
vysazena lípa nová. U
táborového
ohně
zazpíval pěvecký sbor
Klokočí. Pro všechny
zúčastněné
bylo
zajištěno občerstvení.
Zastupitelé obce věří, že
to Pod Lípou znovu ožije
a budeme se tam
společně setkávat.
Chod obce ovšem nezajišťuje pouze zastupitelstvo. Velký dík patří paní Radce
Remarové a její rodině, paní Anně Matějkové, které o vzhled vesnice pečují do
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posledních sil. Velkou pomocí byl i brigádník, Josef Bryja ml.. Všem chceme touto
cestou poděkovat.
Zastupitelstvo obce

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2021
13. ledna

19. května

22. září

27. ledna

02. června

06. října

10. února

16. června

20. října

24. února

30. června

03. listopadu

10. března

14. července

17. listopadu

24. března

28. července

01. prosince

07. dubna

11. srpna

15. prosince

21. dubna

25. srpna

29. prosince

05. května

08. září
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Prodej ryb v době vánoční 2020

Zimní svozy bioodpadů v obci

21. prosince 2020

08.00 – 18.00 hod.

pondělí 07. 12. 2020

22. prosince 2020

08.00 – 18.00 hod.

pondělí 04. 01. 2021

23. prosince 2020

08.00 – 18.00 hod.

pondělí 01. 02. 2021

Otevírací hodiny v době svátků vánočních
Obecní úřad Koněšín
Od 20. prosince 2020 do 1. ledna 2021 bude OÚ z důvodu čerpání dovolené
uzavřen.
COOP obchod Koněšín
23. prosince 2020

06.00 – 12.00

13.00 – 16:00 hod.

24. prosince 2020

07.00 – 09.00 hod.

25. prosince 2020

zavřeno

26. prosince 2020

zavřeno

27. prosince 2020

07.00 – 10.00 hod

31. prosince 2020

07.00 – 09.00 hod

01. ledna 2021 zavřeno
Pošta Koněšín
23. prosince 2020

08.00 – 11.00 hod.

24. prosince 2020

zavřeno

25. prosince 2020

zavřeno

26. prosince 2020

zavřeno

27. prosince 2020

zavřeno

31. prosince 2020

07.00 – 09.00 hod.

01. ledna 2021 zavřeno
6

12/2020

Koněšínský zpravodaj
DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2020
Sýkora Vojtěch
Konečný Mikuláš
Badurová Karolína
Roman Ošmera
JUBILANTI V ROCE 2021
60

70

80

Pukancová Tamara

Musil Josef

Franěk Jaroslav

Žák Miroslav

Blažková Eva

Kopuletá Alena

Rybníček Vlastimil

95

Matoušková Libuše

Malík Pavel

Machátová Jarmila

Ondrák Milan

Mrňková Bronislava

Dobrovolný Miroslav

Šibůrek Stanislav

Řezaninová Blanka
Gurtner Vlastimil

75

Kratochvíl Jiří

Mrňa Jan

65
Musilová Marie
Neumannová Jarmila
Kopuletý Zdeněk
Loukotová Jana
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Zkusme se na chvíli zastavit a zamyslet. „Zdraví nemáme mnoho a není to
ani možné v takovém nečase. Člověk je více nemocen dobou než jakoukoliv nemocí
známou a má hrozně málo obranných látek v sobě, oné vitality, která všechno
zmáhala. Jsme vnitřně oslabeni. Nemáme vína. Nemáme radosti, která je základem
zdraví, a nemáme ji od narození, zvláště naše rodina v tomhle vynikala nad jiné, jako
by se v ní zhustil pocit, tragický pocit národa, odsouzeného píti pouhou vodu.“ Tato
slova napsal 2. ledna 1953 básník Vladimír Vokolek v dopise svému nejstaršímu
bratru Vlastimilovi, tiskaři a nakladateli. Vladimír byl – stejně jako celá umělecky
založená rodina – hluboce křesťansky orientován a z toho důvodu tehdejším
režimem odsouzen k hlubokému mlčení a zapomnění. Zmínkou o víně a vodě
naráží na evangelium, na svatbu v Káně Galilejské, kde Ježíš na prosbu (a výzvu)
své matky Marie proměnil vodu ve víno.
Maria se obrací na svého syna ne kvůli sobě, ale kvůli svatebčanům:
„Nemají vína.“ Vladimír Vokolek píše: „Nemáme radosti.“ Je pozoruhodné, jak tato
bezmála sedmdesát let stará slova jsou právě dnes aktuální. Tlak, který tehdy na
všechny doléhal, byl diametrálně odlišný od tlaku dnešního. Ale byl to tlak, který
dusil. Člověka i celou společnost. Na začátku ledna nikdo nemohl tušit, že za pár
týdnů zemřou Stalin v Moskvě i Gottwald v Praze – jenže ono se tím stejně příliš
nezměnilo. Netušíme dnes, jak dlouho bude nynější náročná situace trvat. Časem
určitě poleví, ale zmizí příčina? Sotva. Právě proto potřebujeme víno radosti,
naděje, pokoje, lásky, která vyhání strach ze srdce člověka.
Střídání ročních období dovedeme vysvětlit a dovedeme i přes všechna
vědecká vysvětlení při tomto koloběhu ocenit poetickou stránku nejen zářivých
barev podzimu, ale i těch nepříjemných mlh, a s trochou jasu v očích i v srdci
objevit zdroj naděje. Co přijde? Konkrétně to říci nedokážeme. Ale v jistotě Boží
otcovské blízkosti dokážeme s důvěrou hledět vpřed a bez obav krok za krokem
smysluplně naplňovat svůj život.
K těmto krokům na cestě životem v důvěře a radosti žehnám všem bez
rozdílu.
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem., duchovní správce
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100 LET ŠKOLNÍ KRONIKY
V letošním roce slavíme v naší koněšínské škole významné jubileum. Nejedná se
ovšem o oslavu dlouhověkosti lidské, uběhlo totiž právě
100 let od prvního zápisu do školní kroniky. Rozhodli jsme se tedy dát tuto vzácnost
k nahlédnutí široké veřejnosti.
Volba padla na víkend 29. a 30. 8. 2020, kdy se v Koněšíně konala také Bartolomějská
pouť. Kroniku jsme nascanovali a k nahlédnutí připravili po jednotlivých
desetiletích, aby si ji současně mohlo prohlížet více lidí. Zároveň jsme zpřístupnili
veškeré prostory školy, včetně nově zrekonstruované kuchyně. Celou školu a její
okolí jsme
vyzdobili archivními fotografiemi, ve třídách byly puštěny záznamy besídek, výletů
a divadel. Ten, kdo měl chuť, se mohl vyfotit v opravených retro lavicích.
Návštěvnost předčila veškerá naše očekávání. Přivítali jsme více jak čtyři stovky
návštěvníků, kteří si se zájmem prohlíželi kroniku i školu, vyptávali se, vzpomínali...
Závěrem děkujeme všem, kteří nás potěšili svoji přítomností. Doufáme, že se
setkáme brzy na nějaké další podobně vydařené akci.
Bc. Eva Koudelková
Výstava originálních kronik školy a třídních knih od roku 1920
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Výstava fotografií
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CESTA ZA ZDRAVÍM ANEB SPORTUJEME S Mickey Mousem!
V letošním roce se již tradiční Cesta za zdravím uskutečnila v jiném duchu. Děti si
zasportovaly na fotbalovém hřišti, kde měly možnost otestovat svoji sportovní
zdatnost. Jednotlivé aktivity probíhaly na různých stanovištích, ty nabízely slalom s
koloběžkami, chůzi na chůdách, hod na cíl, slalomovou dráhu a další. Na konci
sportovního klání získaly děti diplom, medaile a čekala na ně také samozřejmě malá
sladká a zdravá odměna.
Sportování jsme si všichni náramně užili a děti si odnesly krásné zážitky.
Eliška Sklenářová

VIDEO – PŘÍPRAVNÉ SKUPINKY
Každoročně paní učitelky mateřské školy realizují PŘÍPRAVNÉ SKUPINKY PRO
DĚTI A RODIČE. Jedná se o přípravu předškolních dětí na povinnou školní docházku,
tedy na nástup do 1. třídy. Při skupinkách se děti společně se svými rodiči setkávají
ve škole a pod vedením paní učitelky se hravou formou seznamují s různými úkoly.
V tomto roce nebylo možné skupinky z důvodu epidemilogické situace realizovat.
Hledali jsme proto možnost, jak aslespoň částečně skupinky pro děti zrealizovat.
11
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Nechtěli jsme budoucí prvňáčky o tuto zkušennost ochudit, protoVIDEO –
PŘÍPRAVNÉ SKUPINKY byla jasná volba. Děti dostávaly přes emaily nascanované
úkoly s videonahrávkami, které obsahovaly odborné vedení paní učitelky k
jednotlivým činnostem.
Děkujeme za kladnou zpětnou vazbu, věcné připomínky a za vděčné děti a maminky,
které ocenily naši snahu. Utvrdily nás tak v přesvědčení, že má naše práce i v této
složité době smysl.
Za kolektiv MŠ Koněšín, Vlasta Vošmerová
Skupinky pro děti a rodiče z roku 2017/2018

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V posledním týdnu školního roku proběhla tradiční Zahradní slavnost, i
když poněkud netradičně, v rouškách. V úvodu se představily děti mateřské školy se
svým roztomilým vystoupením. Předškoláci byli pasováni na školáky a velice
dojemně se se školkou rozloučili. Padla nejedna slza dojetí.
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Vystoupení školáků bylo částečně improvizované. Vzhledem k tomu, že do
školy chodily jen některé děti, a to ve skupinách, které se nesměly potkat, byl nácvik
složitější. Děti si připomněly tanec „Poupata“ a společně zazpívaly píseň „Dej si
roušku“, která připomínala dnešní složitou dobu. Na závěr si páťáci, ve svém volném
čase pod vedením jedné šikovné maminky, připravili velice pěkné a dojemné
představení na rozloučenou se školou. O překvapení na závěr se postaral se svým
vystoupením i kouzelník Milan Ošmera.
Na závěr slavnosti si páťáci rozkrojili svůj dort a všichni se pustili do
hodování. I když v letošním roce se z hygienických důvodů maminky a babičky
nemohly pochlubit svým pekařským uměním, dobrot bylo v bufetu dost pro
každého…
Na jaře to vypadalo, že se slavnost ani nebude moci uskutečnit, nakonec ale
vše dobře dopadlo. Měli jsme pocit, že i když se jsme se na jaře nemohli potkávat,
byli jsme si blíž…
Bc. Blanka Dobrovolná
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PERLIČKY Z NAŠICH LAVIC

Karanténa a doba koronavirová nás poznamenala všechny. A protože
smích je lék na jakékoliv
nemoci, máme tu pro vás několik perliček, které jsme posbíraly
v naší škole.
U: Máme po prázdninách, tak mi řekněte, jaký čas určujeme u sloves?
Ž: Prosím, já to vím……. Dnešní, včerejší a předvčerejší.
U: Jak se jmenuje osoba, která se stará o ryby a rybník?
Ž: Vodník!!!
U: Jaké jsou zimní měsíce?
Ž 1: listopad, prosinec, jaro
U: No to nemyslíš vážně! Kdo to opraví?
Ž 2: leden, únor, březen, duben
U: Mezi jaké slovní druhy patří slovo VANA?
Ž: Mezi slovesa.
U: A můžeš nám to odůvodnit?
Ž: Protože se v ní koupeme.
U: Proč brečíš, co se ti stalo?
Ž: Já nebrečím, mně jenom povolily kanálky.
U: Jaký je mužský rod od švadleny?
Ž: Švadlák….
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SLAVÍME ČTYŘICÍTKU!

Jak je zvykem v některých médiích, i náš titulek je poněkud zavádějící.
Slavení se totiž bohužel ze známých důvodů nekoná. A komu je vlastně těch
krásných čtyřicet? No přece našemu ochotnickému divadlu.
Když jsme začátkem roku na výroční schůzi plánovali divadelní představení
na tento rok, těšili jsme se, že zároveň oslavíme toto pěkné výročí. Jenže jsme
zapomněli na jedno známé rčení: „Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých
plánech“. Takže i my se musíme smířit s tím, že na nějaký čas své divadelní aktivity
pověsíme na hřebík. Ale nebojte se, pokud to okolnosti dovolí, určitě se s námi opět
potkáte na koněšínském jevišti. A abyste věděli, že jsme se těch čtyřicet let vážně
neflákali, připomeneme vám všechna představení, které jste mohli navštívit.
Některé kousky byly více povedené, některé méně, ale vždycky jsme před vás
předstupovali s pokorou, s nadějí a se srdcem na dlani.
Pro některé z vás jsme jen komedianti a šašci, ale věřte, že naším cílem není
jen předvádět se na jevišti. Chtěli bychom vám divákům umožnit zapomenout na
starosti všedních dnů a zároveň poskytnout radost, pobavení a možná i trochu
kulturní osvěty.
A do nastávajících adventních, vánočních a novoročních dní máme radu, jak
přežít.
NEBOJME SE, RADUJME SE A MĚJME SE RÁDI!
Za všechny divadelníky, Vlasta Komárková
Divadelní představení od roku 1980 do roku 2020
NÁZEV
Ženský zákon
Lucerna
Paličova dcera
Hrátky s čertem
Vodník Mařenka
Estrádní pořad pro
důchodce
O brejlatý princezně
Naši furianti
Estráda o módě

AUTOR
Josef Gregor Tajovský
Alois Jirásek
Josef Kajetán Tyl
Jan Drda
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram
Pavel Malík

ROK UVEDENÍ
1980
1981
1982
1983
1984
1984

Josef Hokr
Ladislav Stroupežnický
Pavel Malík

1985
1985
1985
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Estráda „120 minut
převážně nevážně“
Zuzana Vojířová
Estráda „za humorem
kolem světa“
Elce, pelce, do pekelce
Nejkrásnější válka
Loupežnické koření
Tříkrálová hra z Rosic
O králi, který zaspal
dobu
Dům kočky Modroočky
Vzpoura na ovocném
trhu
Jak se stal Rumcajs
loupežníkem
Dalskabáty, hříšná ves,
aneb…
Podskalák
Vánoční scéna pro děti
Na tý louce zelený
Lucerna
Dáma od Maxima
Nejkrásnější válka
Uličnice
Z pekla štěstí
Ťululum
Dívčí válka
Ze života hmyzu
Záskok
Revizor
Co je psáno, nemusí být
dáno…
Paroháči
Maryša
Čáry báby Cotkytle
Ostatkový soud
O Bedřišce a Kajetánovi
Ženitba
Naši furianti
Slaměný klobouk
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Pavel Malík

1986

Jan Bor
Pavel Malík

1986
1987

Bedřich Zelenka
V. Renčín, J. Brabec, H. Čiháková
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram
Lidová
Pavel Malík

1989
1989
1992
1993
1993

Pavel Malík
Jaroslav Dvořáček

1993
1995

Václav Čtvrtek

1996

Jan Drda

1996

František F. Šamberk
Miloslav Ambrož
Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan
Alois Jirásek
Georges Feydeau
V. Renčín, J. Brabec, H. Čiháková
Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan
Jaromír Sypal
Georges Feydeau
František Ringo Čech
Bratří Čapkové
Cimrman, Smoljak, Svěrák
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Vlastimil Peška

1998
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010

Jean Baptiste Moliére
Alois a Vilém Mrštíkové
Zdeněk Kozák
Vlastimil Peška
Zdeněk Kozák
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Ladislav Stroupežnický
Eugene Labiche

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
17
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Sněhurka
Mor
Brouk v hlavě
Popelka
Zlatovláska
Habaďůra

Vlastimil Peška
Karel Tachovský
Georges Feydeau
Vlasta Komárková
Vlasta Komárková
Michael Cooney
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2016
2017
2018
2018
2019
2020

Dívčí válka (2005)

Dům kočky Modroočky (1993)
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Z pekla štěstí (2003)

Vzpoura na ovocném trhu (1995)
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Zuzana Vojířová (1986)

Nejkrásnější válka (1989)
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Lucerna (1981)

Naši furianti (1985)
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ZPÍVÁME S KLOKOČÍM ... (nebo se na to aspoň těšíme)

Možná si ještě někteří z vás vzpomínáte, s jakou radostí jsme v červnu po vynucené
přestávce opět začali hrát a zpívat a jak dobrou náladu přinesli velcí i malí
muzikanti třeba do koněšínské hospody Na kopci 20. června tohoto roku (viz
minulý Zpravodaj). Dokonci i pan starosta fotogalerii z této akce na webových
stránkách obce okomentoval veselým zvoláním "Po koronakrizi už se zase začíná
něco dít :)". Hned následující týden (26. června) jsme se sborem Fénix vystupovali
s pásmem folkových písní ve zcela zaplněném divadelním klubu Ampulka v Třebíči
(jako předskokani skupiny irské hudby Amarylis). Pak jsme se rozjeli na prázdniny
zpívat každý jinam, i když třeba v hospodském dvoře v KVAKu se aspoň některým
občas povedlo zazpívat i dohromady. Po prázdninách jsme se už nemohli dočkat, až
začnem nacvičovat písničky na tradiční podzimní a zimní vystoupení. Bohužel jsme
stihli pouze zazpívat nové lípě v obnoveném tábořišti Pod lípou 25.9. a i tam nás
nakonec déšť vyhnal dříve než bychom si přáli.
Pak spadla klec úplně. Přestože zpěv povznáší ducha, udržuje dobrou náladu a tak
posiluje imunitu, tak s nástupem "druhé vlny" koronavirové patálie nám vláda jako
jedno z prvních opatření zakázala zpívat. Ve školách, v divadlech, na koncertech,
zkrátka všude. Připomíná vám to něco? Vzpomínáte na ševce z Pyšné princezny?
Pro toho, kdo rád zpívá, tak je těžké to ticho a odloučení dlouhé týdny vydržet.
Naštěstí u nás nemusíme utíkat do Země krále Miroslava, ale jednoduché to není.
Za dodržení všech platných nařízení (v rouškách a dostatečných rozestupech,
venku a mimo "intravilán") jsme alespoň u křížku na návrší nad Koněšínem opět
zasadili při příležitosti oslav založení republiky "naši" třešeň, kterou v létě zničili
srnci. No a u toho - jak jinak, když jsme pěvecký sbor - jsme si i pár písniček
zanotovali.
Rozhodně se ale vzdávat nebudeme a hned, jak to bude možné, tak začneme zase
cvičit, abychom mohli hudbou a zpěvem pozvednout náladu nejen nám, ale i všem
okolo. Přestože všude okolo slyšíme, že na tradiční Vánoce máme zapomenout, tak
pořád věříme, že o nějaké adventní, vánoční nebo tříkrálové písně se s vámi
budeme moci podělit (třeba v koněšínském kostele). Vše bude záviset na
rozhodnutí politiků - i kdyby nám ale zpěv na veřejnosti i nadále zakazovali, tak si
zazpívejte aspoň sami doma. Uvidíte, že se hned budete cítit líp, virus-nevirus.
Přejeme všem klidné a radostné adventní období, Vánoce a vše nejlepší do nového
roku.
Hudební a pěvecký sbor Klokočí
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Pod novou lípou i stará basa ožila pod rukama mladých koněšínských
muzikantů. Že by blýskání na lepší časy?
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FOTBALOVÝ ROK PLNÝ ZVRATŮ

Letošní rok byl pro fotbalisty plný překvapení a překážek. Kvůli vládním opatřením
jsme nedohráli zápasy dle harmonogramu a budeme muset vyčkat na další vývoj.
Omezením neunikly ani týmy dětí a přípravka.
Na léto 2020 jsme měli naplánovanou velkou akci, a tak jsme volno využili na
přípravy. Rozhodli jsme se, že slavnosti Bartolomějské pouti doplníme o koncerty
známých interpretů. V pátek 28. srpna jsme zorganizovali zábavu v Areálu
Borovinka, na které vystoupila skupina TOP SECRET, JELEN a BEND YAK PESále
zazpíval POKÁČ. Touto cestou bychom rádi poděkovali společnosti Trebi s. r. o., pan
Leoš Paseka nám poskytl areál a podporoval veškerou spolupráci.
Dále bych chtěl poděkovat všem členům SDH Koněšín, kteří nám zajišťovali požární
hlídky, a pomáhali při organizaci zábavy. Dík patří Štěpánu Svobodovi za
zdravotnický dohled, Obci Koněšín za veškerou pomoc, děkujeme i všem
sponzorům. Akci bychom nebyli schopni organizovat bez tak obrovské podpory a
nadšení členů jednotlivých spolků, ochota nás opravdu velmi překvapila.
V sobotu 29. srpna se za velké účasti fanoušků odehrál zápas mužů. Na utkání
navazovala zábava se skupinou FAMILY. Neděle probíhala dle zažitých tradic a za
zvuků dechové hudby i kolotočů. I přes prvotní nejistotu a obavy jsme mohli prožít
pouť tak, jak jsme všichni zvyklí. TJ Koněšín z. s. děkuje všem stárkům, kroje a
nacvičené tance udělaly parádu. Děkujeme za vedení tanečních tréninků panu Jiřímu
Chalupovi, Lucii Ošmerové a Martině Pazúrové.
I když jsme nemohli odehrát všechny zápasy, tak jsme se snažili trénovat, jak jen to
bylo možné.
Touto cestou bych rád poděkoval hráčům, trenérům, rodičům a všem jinak
zúčastněným. Dík patří i správci hřiště Josefu Suchánkovi.
Na závěr Vám chci popřát krásné vánoční svátky, hodně zdraví a šťastný rok 2021.
Snad se co nejdříve setkáme na tréninku či fotbalovém utkání.
Jan Šibůrek,
předseda TJ Koněšín z. s.
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DĚNÍ V KOZLANECH

Druhá polovina roku se opět nesla v duchu omezení, která jsou spojena
s onemocněním COVID-19. Z plánovaných akcí proběhl v netradičním termínu
v sobotu 5. září 2020 Dětský den. Tentokrát s podnázvem Poznáváme práci IZS. Děti
se na jednotlivých stanovištích seznámily s prací hasičů, policistů a lékařů. Samy si
mohly vyzkoušet, jaké je to ošetřit raněného, jak rychle se musí hasiči připravit
k výjezdu, co musí dodržovat každý účastník silničního provozu. Jednotlivé aktivity
obohatily znalosti dětí, všem organizátorům patří velké poděkování. Odměnou pak
pro děti bylo občerstvení, pamětní fotografie a projížďka v historickém hasičském
vozidle. Díky krásnému počasí se akce povedla.

Další akce se bohužel uskutečnit nemohly, ale budeme doufat, že si v příštím roce
budeme moci vše vynahradit.
V sobotu 5. prosince 2020 přišli i do Kozlan Mikuláš, čert a anděl. Mikulášská nadílka
proběhla letos netradičně přímo v parku za budovou Obecního úřadu. Kouzlo
okamžiku podpořily koledy, které hrály z obecního rozhlasu, a malý pekelný
ohníček, který si čert přinesl.
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Všem přejeme v této nelehké době
mnoho zdraví a v nadcházejícím
vánočním čase spoustu klidu a
pohody.
Jitka Pospíšilová
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Děkujeme, že pomáháte. Potravinová banka Vysočina

PS: v roce 2021 na viděnou a na slyšenou…
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