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OBEC KONĚŠÍN
Vážení spoluobčané,
velikonoční Koněšínský zpravodaj je útlejší, než bylo zvykem. To
ovšem neznamená, že se v našich životech za poslední dobu nic
neudálo. Dění se pouze přesunulo do našich domovů. Věřím, že s příchodem jara
bude naše obec zase barevnější a plná radosti. Abychom šli lepším zítřkům naproti,
naplánovali jsme pro Vás Koněšínské velikonoční hádanky. Těším se na to, až se
s Vámi v brzké době setkám.
Přeji Vám krásné velikonoční svátky plné pohody a klidu.
Jiří Chalupa, starosta
Projekty obce Koněšín
V obci Koněšín bylo zrealizováno několik projektů. Začali jsme vytvářet seznam
kontaktů, díky kterému můžeme pohotově rozesílat zprávy a důležitá sdělení SMS
rozhlasem. V zimních měsících byl zrekonstruován Kulturní dům Koněšín. Dále
bude zahájena výměna veřejného osvětlení a ošetřování listnatých stromů.
Obec dále připravuje:
- Kanalizaci a ČOV Koněšín
- Rekonstrukci OÚ
- Budování optiky (I. a II. etapa)
- Revitalizaci nádrže
- Stavební pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů
- Přesun a znovuotevření Pošty Partner
Společné sdělení spolků
Zapsaný spolek TJ Koněšín, Sbor dobrovolných hasičů a KOS Vám společným slovem
přejí co nejpohodovější velikonoční svátky. Ať tyto dny prožijete v poklidu a ve
zdraví se svými bližními. Doufáme, že se v brzké době setkáme. Při první příležitosti
obnovíme naši činnost pro děti i dospělé.
S pozdravem
Vlasta Komárková, Marek Fučík a Jan Šibůrek
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ZŠ A MŠ KONĚŠÍN – Rok 2020/2021 ve škole
Měsíc září probíhal v duchu běžné výuky. První školní den jsme slavnostně přivítali
11 prvňáčků a 7 dětí do mateřské školy, spustili nové webové stránky školy
/www.skolakonesin.cz/. V omezeném režimu byla realizovaná Cesta za zdravím a
projektové dny. V polovině října přešli na distanční výuku žáci 4. a 5. ročníku. Škola
pro její realizaci zakoupila a nabídla potřebným žákům k zapůjčení 9 tabletů a 3
notebooky. Výuka probíhala v aplikaci MS Teams. Její realizace, s využitím
zkušeností z jarní vlny distanční výuky, byla snazší a efektivnější pro všechny
zúčastněné.
Prosinec jsme za dodržování
přísných hygienických opatření
absolvovali ve škole všichni, užili
si mikulášskou a vánoční besídku,
připravili pro Vás rozhlasovou
Vánoční procházku a radovali se,
že můžeme být všichni spolu.
Od ledna se osobně účastnili
výuky ve škole pouze žáci 1. a 3.
ročníku a leckterý starší školák už
si i posteskl: ,, Já už bych chtěl /a/
do školy.“ V měsíci březnu přešli
na distanční formu výuky i žáci 1. a 3. ročníku a děti mateřské školy.
Aktuálně se všichni žáci školy účastní online hodin podle stanoveného rozvrhu,
úkoly vkládají do aplikace MS Teams, kde také získávají zpětnou vazbu od pedagogů.
Současně jsou poskytovány asistentem pedagoga a učitelkami MŠ individuální
konzultace a podpora při psaní domácích úkolů. Učitelé mateřské školy a školní
družiny zasílají dětem nabídku činností a pro předškoláky organizují distanční
výuku. V provozu je školní kuchyně, která nabízí žákům a zaměstnancům školy
k odběru obědy. Všichni se těšíme na den, kdy škola opět ožije smíchem našich
školáků a školkáčků.
Ovšem i toto náročné období nám přináší hodně pozitivního – zjistili jsme, jak
důležité je pro nás naše školní společenství, pedagogové a rodiče se utvrdili v tom,
jak nezbytná je spolupráce a komunikace, rozšířili a zdokonalili jsme své IT
dovednosti. Uvědomili jsme si, že spousta obyčejných věcí nemusí být
samozřejmostí. A proto Vám všem v tomto čase přejeme, abyste si letošní netradiční
Velikonoce užili v pohodě a radosti s těmi nejbližšími.
Mgr. Jitka Rychlá
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ZŠ a MŠ Koněšín si Vás dovoluje pozvat:
3. 4. - 4. 4. 2021

Velikonoční putování Od kamínku ke kamínku

23. – 25. 4. 2021

Den Země – rodinná vycházka

30. 4. – 2. 5. 2021

Čarodějnické putování

24. 6. 2021

Zahradní slavnost

OBEC KOZLANY
I přes trvající nepříznivou hygienickou situaci v ČR je
činnost samosprávy zaměřena na realizaci drobných akcí
a přípravu investičních akcí pro další roky.
• V rámci programu Obnova venkova kraje Vysočiny 2021 proběhne realizace akce
výsadby ovocných stromů na parcele na křižovatce pod vysílačem. Vysázeno
bude 30 ks ovocných stromů. Dále bude v tomto prostoru provedeno zabudování
dalšího obecního mobiliáře (stolu, 2ks laviček). Žádost o dotaci byla na kraj
podána.
• V současné době probíhají přípravné práce pro podání žádosti o dotaci v roce
2021 na akci „Revitalizace obecního rybníka – požární nádrže“. Předpokládaná
realizace je rok 2022.
• V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení
připravované stavby „Kanalizace Kozlany“. Projekt řeší vybudování splaškové
kanalizace v obci, čerpací stanice a výtlak na ČOV Koněšín. Probíhá
připomínkování projektu a zapracování připomínek.
• Dále bude provedena oprava odpadů v budově obecního úřadu, oprava
stávajícího obecního mobiliáře a další drobné akce za přispění místních spolků a
organizací.
Ing. Jaroslav Mrňa, starosta
JUBILANTI V ROCE 2021 V OBCI KOZLANY
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Zezula Jaroslav

Bruzl Jindřich

Mrňová Jarmila

Burianová Lenka

Široká Marie

Všetečka František

Burian Pavel
Svobodová Jarmila
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Farnost Koněšín – Slovo k zamyšlení
Právě teď, když se zamýšlím nad tím, jak vás oslovit, je
všude kolem bílo. Když je svět přikrytý sněhem a náhodou
zrovna svítí sluníčko, bez nadsázky z té krásy přechází zrak.

Když moje slova budete číst, pravděpodobně se všechno
kolem bude zelenat a pokvete. Člověku srdce zaplesá, když vidí tu krásu jarní
přírody. A přece je mezi tím rozdíl. Nejde o to, co se komu líbí, jde o to, že sníh
přikryje spoustu věcí, které určitě hezké nejsou. Jen způsobí, že momentálně nejsou
vidět, a svět proto vypadá hezčí. Bez poskvrny. Jenže je to pouhá iluze. Stačí pár
stupňů teplotního rozdílu a ukáže se realita.
V životě je to podobné. Zdá se mi, že dnešní složitá situace jedinečným způsobem
umožňuje každému z nás uvědomit si tento rozdíl a z tohoto úhlu se podívat sám na
sebe. Velikonočním svátkům předchází doba postní. Začíná Popeleční středou (letos
připadá na 17. únor) a je charakterizována výzvou: Obraťte se a změňte svoje
smýšlení. Jinými slovy: uvědomte si rozdíl mezi krásou skutečnou a krásou falešnou.
Mezi pravdou a iluzí. Srovnejte svůj krok nikoli s davem, který se řítí bezhlavě vpřed,
ale s realitou. Nezavírejte před ní oči, i když nemusí být zpočátku příliš povzbudivá
– ale jedině tehdy, když ji přijmeme, můžeme něco změnit. Když přijmeme pravdu o
sobě, můžeme se změnit k lepšímu.
Sníh spoustu špíny přikryje, ale ona nezmizí. Slunce sníh rozpustí a špína se znovu
objeví. Jenže slunce způsobí, že právě tehdy se objeví také spousta květů. I trní
rozkvete. Člověk rád špínu – i špínu vlastního života – zakrývá. Jen zakrývá,
neodstraňuje. Kristus – Světlo života – špínu proměňuje a působí, že skrytá krása se
projeví. Je jen na nás, jestli se Jeho působení otevřeme a objeví se nejen květy, které
za chvíli opadají, ale časem i plody. A nesmíme zapomínat, že sebekrásnější květ,
který utrhneme a odneseme si pro sebe do vázy, nikdy plod nevydá.
S přáním všeho dobra
P. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem., duchovní správce farnosti
Jarní mobilní svozy
Svoz velkoobjemového odpadu

14. 4. 2021 od 12:00 hod.

Svoz nebezpečného odpadu

8. 5. 2021 od 8: 45 hod.
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