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Vánoční mše sv.
v našem kostele
na Štědrý den ve 22,00 hod.
na Boží hod v 11,00 hod.
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Zprávy ze školy
Adventní čas by měl přinést do našich domovů klid,
pohodu a porozumění.Je to
ale také doba hodnocení
a bilancování, co se nám
v právě končícím roce podařilo nebo nepodařilo.
Proto i mě dovolte krátké
ohlédnutí.
Děti školy se zúčastnily
mnoha tradičních akcí, např.
bruslení v Náměšti,divadelní
představení, sběr papíru,
spaní ve škole, koupání ve
Vodním ráji v Jihlavě, beseda
s účastníkem horolezecké
výpravy , dopravní výchova v Třebíči, rej čarodějnic, sportovní pětiboj, masopustní rej,
plavecký výcvik, Den pod patronací starostky obce a další.
Pro širokou veřejnost škola připravila vánoční besídku, vánoční a velikonoční
tvoření, besedu o správné ústní hygieně a čištění zubů, kulturní program pro důchodce
a přivítání našich nejmenších, Sluníčkový den. Nedílnou součástí výuky se staly
projektové dny – Kvítečkový den, Lístečkový den, Srdíčkový den, Dýňový den,
Hvězdičkový den. Základní škola a Mateřská škola je také od června 2008 v síti škol
podporujících zdraví. To ji opravňuje k čerpání prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina
na podporu naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Škola
obdržela podporu na dva projekty,
Kniha – zdroj zdravých vědomostí a Jsme to, co jíme a jak jíme. V rámci realizace
projektů se uskutečnily besedy a celodenní akce pro děti. Byl vybudován čtenářský
koutek a zakoupeny židle, ubrusy a nádobí do školní jídelny. Celkové náklady činily
94 000 Kč, 60% poskytl kraj Vysočina, 40% obec Koněšín. V příštím roce plánujeme
podání projektů na rozvoj
aktivit a obnovu zařízení
v mateřské škole a vybavení
kabinetu pedagogů.
Nejdůležitějším v naší
škole jsou a budou spokojené
děti. Děkujeme Vám všem,
kteří nám v naplňování této
filozofie pomáháte.
Přejí Vám všem klidné
Vánoce plné pohody, v roce
2009 pevné zdraví, hodně
osobní a pracovní pohody.
Mgr. Jitka Rychlá,
ředitelka školy

Jubilea v roce 2009
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví
a životní pohodu do dalších let.
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Josef Svoboda, Květa Babuňková
Marie Nováčková, Anežka Mrňová
Karel Mrňa
Zdeňka Žáková, Olga Dufková, Božena Kopuletá
Věra Kubišová, Milada Šiburková, Růžena Pokorná, Marie Žáková
Jan Čermák, Miloslav Ošmera, Marie Loukotová, Marie Líbalová

Víte, že ….
probíhá výměna Jodidových tablet? Na obecním úřadě jsou k dispozici nové
Jodidové tablety, které se mění za stará balení. Pokud doma nemůžete stará balení
nalézt, tak to nevadí. Je ale potřeba vyzvednout si balení nová.
21. 12. 2008 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční adventní koncert?
Vystoupí Jožka Šmukař se svou kapelou. Začátek je v 15.00 hodin. Vstupenky lze
zakoupit na obecním úřadě a jejich cena je 150,-- Kč.
od 23. 12. 2008 do 2. 1. 2009 bude OÚ Koněšín z důvodu čerpání dovolené
uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 5. ledna 2009.
na obecním úřadě máme několik knižních publikací k zakoupení? Jedná se
o knihu Jindřicha Smejkala – ZAPLAVENÉ VZPOMÍNKY. Kniha obsahuje oba díly
1. a 2. Zaplavených vzpomínek a ještě něco navíc. Cena je 150,-- Kč. Další publikací je
kniha Slavomíra Brodessera – KRAJINOU OSLAVY, ROKYTNÉ A JIHLAVY PROTI
TOKU ČASU. Velmi zajímavá publikace sledující tok vodohospodářsky významných
moravských řek a čtenáře postupně seznamující s historií vesnic a měst ležících
v jejich údolích a blízkém okolí. Cena je 170,-- Kč. Kniha KOSTELY NA MORAVĚ,
která zahrnuje i kostel sv. Bartoloměje v Koněšíně. Cena je 175,-- Kč. Pokud ještě
nemáte pro své blízké co pod stromeček, tak zde máte dobrý námět.
25. 12. 2008 Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční „Poslední leč“
v Kulturním domě v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou LOS VALOS. Nebudou
chybět zvěřinové speciality a bohatá tombola.
25. a 26. 12. 2008 vypluje loď Vysočina z přístavního Kramolína na vánoční
plavby? Pokud Vás láká zimní projížďka, loď vyplouvá ve 13.00 hodin z Kramolína.
Pokud to nestihnete v tyto dny je ještě připravena Novoroční plavba 1. 1. 2009. Více
informací na www.dalesickaprehrada.cz .

Rozsvícení vánočního stromu
Již několik let máme v parku před obecním úřadem nazdobený vánoční stromek.
Vždy v adventní době se rozsvítí a na Tři krále zhasne. Přemýšlela jsem, jak celou věc
oživit a dát ji nový a snad i příjemný rozměr. Po konzultaci s ředitelkou školy bylo
rozhodnuto. Uděláme slavnostní rozsvícení vánočního stromu. A tak se i stalo. První
neděli adventní jsme společně se ZŠ a MŠ Koněšín uspořádali historicky první
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Děti se pečlivě připravovaly a nacvičovaly
koledy a také odpočítávání pro rozsvícení stromku. Program nebyl nijak dlouhý, ale
určitě velmi pěkný. Vánoční písně nás naladili nejen na adventní dobu, ale také na
blížící se vánoční svátky. Odměnou dětem za vystoupení byl aplaus a rozsvícený
vánoční strom. Aby nám všem bylo příjemněji byl přítomným rozléván teplý čaj
a svařené víno. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat vedení školy za vstřícný
přístup. Paní Zdeňce Šibůrkové za přípravu teplých a lahodných nápojů a Jiřímu
Sklenářovi za naprosto bezchybné nazdobení a nasvícení stromku.
Všem přítomným děkuji za bohatou účast a podporu dětí. Věřím, že tím byl dán
základ nové pěkné tradici a rádi v tom budeme pokračovat.
Hana Žáková
S CARMEN přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná
v Brodwayském stylu, ve které nebudou chybět ani odvážná
cirkusová čísla. Hvězdné obsazení a nádherná hudba Franka
Wildhorna slibují úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě
nepoznala.
Poprvé v historii spatří Praha ve světové premiéře dílo
renomovaných Broadwayských autorů!
Nová verze tohoto tématu, kterou píše trojice zkušených
amerických autorů, není stejná jako původní kniha nebo opera.
Není to „moderní verze“ Carmen, ale příběh Carmen „inspirovaný“.
Zájezd na představení CARMEN do Hudebního divadla Karlín v Praze se
uskuteční v sobotu 21. února 2009. Jelikož se nám podařilo objednat ty nejlepší místa,
cena vstupenky je 690,-- Kč. Včetně dopravy je cena 1.000,-- Kč. Nástupní místa pro
zájezd budou v Koněšíně, Vladislavi a Třebíči. Zájemci se mohou nahlásit na Obecním
úřadě v Koněšíně.

POZOR – změna termínu svozu
Svozová firma ESKO – T oznamuje občanům, že místo pravidelného svozu
komunálního odpadu dne 31. 12. 2008, tento svoz proběhne o den dříve tedy 30. 12.
2008!!!!!!
Upozorňujeme občany na dva nové kontejnery modré barvy na sběr papíru, které
se nacházejí u prodejny Jednota. Stále probíhá i sběr papíru pro děti ze ZŠ a MŠ
Koněšín, které mohou získat zajímavé ceny. Kdo má doma navázané balíčky novin,
časopisů, knih apod. může je odevzdat buď přímo ve škole nebo při mobilním svozu.

Tělovýchovná jednota Koněšín
Vás srdečně zve

sportovní ples

na
který se koná 17. února 2009
od 20 hodin v KD Koněšín
K tanci hraje skupina Dreams
předtančení skupina Impress

Vychazející hvězdy Koněšína
Máme tu novou rubriku Koněšínského zpravodaje,
ve kterém Vás budeme postupně seznamovat s talenty,
které skrývá naše malé vesnice. První osobností,
kterou Vám chceme představit, je náš spolužák a také
výborný kamarád.
Možná někdo z Vás už tuší, že se jedná o třináctiletého chlapce proslavujícího naši vesnici krásnou hudbou, která zní z jeho hudebních nástrojů na koncertech,
mších a soutěžích po celé České republice. Naším
prvním talentem je Jiří Sklenář.
Jirka se narodil v Sedleci v roce 1993, později se
přestěhoval do Koněšína, kde začal navštěvovat
základní školu. V této době už Jirka vystupoval na
školních besídkách, různých kulturních akcích, byl
i členem ochotnického divadla. Po ukončení pátého
ročníku v koněšínské škole, nastoupil na ZŠ Týnská v Třebíči. Jirka není jen výborný
muzikant, ale i skvělý student a kamarád.
Pár všetečných otázek jsme položily přímo Jirkovi:
 Proč se věnuješ aktivně hraní na různé hudební nástroje a ne třeba sportu?
Protože mě hudba hodně baví a všichni říkají, že mám talent.
 Chtěl by ses hraním živit?
Ano, baví mě to.
 Chtěl bys bydlet ve městě?
Nechtěl, i když tam mám kamarády, lepší je to na vesnici!
 A naše poslední otázka: Na kolik hraješ nástrojů?
Klavír, varhany, klarinet a klávesy... na některé se teprve učím, ale klávesy vyplňují
můj volný čas nejvíce.
Takto nám odpovídal přímo Jiřík.
Jsme si jisti, že toto jméno uslyšíme i uvidíme ještě mnohokrát v koncertních síních.
Našemu prvnímu talentu přejeme hodně úspěchů ve jeho budoucí kariéře.
Veronika Šibůrková, Kateřina Žáková

Naše zdraví
V prvním zdravotnickém příspěvku jsem se zaměřila na častý problém mužů, a to potíže
s prostatou. Co je to vlastně prostata a kde je uložena? Prostata je mužská pohlavní žláza,
má tvar kaštanu a je uložena těsně pod močovým měchýřem, zde obklopuje močovou
trubici.
Většina mužů se o svoje zdraví moc nezajímá, prevence je pro ně zbytečná. Z tohoto
důvodu chci v předvánočním období požádat muže, aby se zamysleli nad svým zdravím
a zároveň aby věděli, že pokud již mají určité potíže, dají se dobře vyřešit a mohou začít opět
žít nádherný a plnohodnotný život jako dřív.
Prostatu mohou postihnout nemoci jako na jiných orgánech, nejčastěji však záněty
a nádory. Při zánětu bývá vysoká teplota, nucení na moč, pálení při močení, bolesti
v konečníku, celková schvácenost a vyčerpanost organismu. Po nasazení antibiotické
léčby potíže postupně ustupují.

Častější jsou však nádorová onemocnění, kdy žlázky prostaty se mohou zvětšit
a močovou trubici začít utlačovat. Řadí se k nejčastějším nádorům u mužů. Vznik těchto
nádorů není dosud zcela objasněn, ale je ovlivňován hormonálně. Nezhoubný růst prostaty,
tzv. benigní hyperplazie prostaty, není zprvu nebezpečný. Pro většinu mužů po 50. roce
života /ale potíže mohou začít i dříve/ bývá však obtěžujícím společníkem. Obtěžuje jak po
tělesné tak i po psychické stránce, protože o těchto problémech chlapi neradi mluví nebo
spíše vůbec nemluví, stydí se za tyto potíže. Důležité je odhodit strach a zajít k odbornému
lékaři na vyšetření, vždyť se jedná o potíže jako každé jiné. Mezi nejvýznamnější příznaky
patří: muž musí při močení tlačit, dlouho spouští moč, močení trvá dlouho se slabým
proudem, často muže budí ze spánku i noční močení, a to i několikrát za noc. Problémy se
mohou stupňovat, moč se zadržuje v močovém měchýři, protože zvětšená prostata uložená
pod močovým měchýřem zabraňuje v odtoku moči, postupně může dojít až ke změnám na
ledvinách a pak ke komplikovanému těžce řešitelnému stavu. Z tohoto důvodu je nutné
nebát se a při počínajících problémech s močením navštívit lékaře, který pak doporučí další
léčbu, léky, v krajním případě operaci s odstraněním narostlé části prostaty. První příznaky
se dají zmírnit různými bylinnými přípravky, čaji, které je možné zakoupit v lékárně.
Stále častěji se v dnešní moderní a uspěchané době objevuje, a to nejen u mužů
staršího věku, rakovinné bujení – karcinom prostaty. Potíže bývají stejné jako u nezhoubného nádoru, dokonce nemusí mít muž příznaky žádné. Nezřídka se onemocnění přihlásí
až bolestmi páteře, pánve či žeber z metastáz. Myslím si, že málokdo z mužů ví, že po
40. roce života patří mezi preventivní vyšetření u praktického lékaře hrazené pojišťovnou
také odběr krve na tzv. PSA /hladinu prostatický antigenu v krvi/, kdy při zvýšené hodnotě se
může jednat právě o karcinom. Neznamená to však, že pokud je zvýšená hodnota PSA,
v každém případě muž musí rakovinu mít. Je nutné odborné vyšetření u urologa, který
následně dalšími metodami zjišťuje, zda se jedná nebo nejedná o onemocnění zhoubným
nádorem. V případě, že se o nádor nejedná, zůstává muž již v péči urologa a měl by
docházet na pravidelné kontroly s odběrem krve na PSA. Pokud se jedná o karcinom
prostaty, následuje operativní odstranění celé prostaty. Muži se však ani v tomto případě
nemusí bát operace, neboť se postupně upouští od klasických operací otevřenou cestou.
Většina mužů je odeslána k operaci robotické – bez viditelného řezu na břiše s minimálními
pooperačními následky. Další léčebné postupy závisí na lékaři a stupni nemoci.
Závěrem bych chtěla popřát všem do nového roku 2009 všechno nejlepší, hodně zdraví
a hlavně se nebát prevence a pokud již Vás nějaká ta nemoc navštíví, nebát se ji řešit a bít
se s ní!
Vladimíra Široká, DiS

Z naší farnosti
Jsem rád, že znovu po roce nastává čas, kdy se pomalu, ale jistě blíží krásné chvíle
vánočních svátků. A jak už bývá zvykem, je to také možnost ohlédnout se zpět
a podívat se, jaký byl uplynulý rok.
Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí.
V zimě a na jaře se již tradičně uskutečnily akce jako tříkrálová sbírka, dětský
karneval, o jarních prázdninách pobyt na horách. V půlce února jsme navštívili
aquapark v rakouském Laa am der Thaya a před velikonocemi jsme jeli na tradiční
setkání mladých v brněnské katedrále. V květnu jsme se s farností vydali na poutní
zájezd do Francie, kde jsme měli možnost vidět mnoho krásných míst jako jsou Cluny,
Taize, pobřeží Normandie, Paříž aj. V červnu měli ministranti a děti z farnosti možnost
putovat do Olomouce, kde bylo pro ně připraveno diecézní setkání ministrantů. Letos
už po osmé se uskutečnil letní farní tábor v Orlických horách, kterého se účastnilo přes

80 dětí a mládeže. Co bylo letos nové, tak po tomto táboře se uskutečnil ještě týdenní
tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými jsme prošli rakouskou stranu
Šumavy při našem pobytu ve Schlaeglu. Také jsme již tradičně vydali na třídenní
cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se staršími poutníky.
Na konci prázdnin se uskutečnil zájezd do rakouského Lince a Mauthausenu.
S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství,
dětské mše sv., sportovní kroužky, jak ve středu, tak v neděli odpoledne. Na podzimní
prázdniny jsme vyrazili na faru nedaleko Prahy, odkud jsme podnikali výlety na místa
jako je Křivoklát, Lidice, Lány apod.
Díky vstřícnosti valečské školy mohli v listopadu v místní tělocvičně proběhnout za
velkého počtu účastníků dva sportovní turnaje. Již tradiční florbalový turnaj a po delší
pouze také noční 12-hodinový turnaj ve fotbale.
Zajisté si většina z Vás všimla, že letos byl na kostele čilý stavební ruch.
Z důvodů havarijního stavu střechy jsme se rozhodli tuto střechu opravit. Protože
se jednalo o finančně velmi náročnou akci, rozhodli jsme jako farnost podat projekt
v rámci obnovy venkova z prostředků EU, kde jsme byli úspěšní. Díky této finanční
pomoci i díky darům a sbírkám se nám podařilo úspěšně opravu střechy realizovat.
Tímto bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem, ať už finančně,
nebo brigádnicky pomohli. V příštím roce bychom chtěli v opravách kostela
pokračovat.
Na závěr Vám všem chci popřát požehnané a radostné vánoční svátky a do
nového roku vše dobré.
P. Petr Holý, administrátor farnosti

Poutní zájezd farnosti
do Francie – Paříž

Letní tábor pro mladší děti
v Koněšíně
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