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Velikonoční dekorace dětí ZŠ a MŠ Koněšín
Přehled bohoslužeb o Velikonocích ve farním kostele v Koněšíně:
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:
Boží hod velikonoční:
Pondělí velikonoční:

17.00 hodin mše sv.
17.00 hodin velkopáteční obřady
17.00 hodin obřady Bílé soboty a mše sv.
11.00 hodin mše sv.
11.00 mše sv.

V

ážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřála požehnané svátky
velikonoční.
Hana Žáková, starostka obce

Z práce školy v roce 2006
V tomto kalendářním roce jsme do školy nastoupili v úterý 3. ledna. Mimo výuky, která byla
zaměřována na závěr 1. pololetí s vydáním vysvědčení 28 žákům ZŠ, pokračovala i činnost všech 5
zájmových útvarů. Předškoláci z MŠ se přišli podívat na práci svých starších kamarádů, kteří navštěvují
1. ročník (sami si mohli vyzkoušet některé úkoly). Vlastní zápis se uskutečnil 7. února 2006 (zapsáni byli
4 žáci), k zápisu se dostavilo 5 dětí s rodiči.
Průběžně probíhá ve všech ročnících bezpečnostní výchova. Žáci pracují se zápisníkem nazvaným
„Ajax“ a pravidelně do školy přijíždí policistka paní Lavická. Tuto akci vhodně doplňuje Besip, v němž
se děti 4. a 5. ročníku seznamují s dopravními předpisy a osvojují si správné chování na vozovce.
V únoru si děti z 4. a 5. ročníku vyrobily masopustní masky a při soutěžích zvolily nejlepší
výtvor. Dále se pak většina dětí účastnila akce „Spaní ve škole“, která proběhla ve dnech 31. 3.- 1. 4.
Paní učitelky s dětmi nejprve navštívily třebíčské kino a poté byl pro ně připraven celovečerní program.
Ráno po snídani a úklidu odešly děti domů.
Začátkem dubna se uskutečnilo „Velikonoční tvoření“, děti společně s rodiči si zde vyrobily
různé velikonoční ozdoby, vyzkoušely zdobení kraslic voskem, ubrouskovou technikou, zdobení kořením
a kluci ze 4. a 5. ročníku upletli všem mladším kamarádům pomlázky.

Do konce tohoto školního roku se připravují tyto akce:
Duben: Představení v Třebíči – tradice Velikonoc
Brigáda k uvítání jara
Světový den zdraví
Mezinárodní den knihy
Čarodějnický rej
Exkurze žáků 4. a 5. ročníku do výrobny oděvů spojená s prohlídkou historických
památek Třebíče
Květen: Vystoupení ke Dni matek
Vystoupení v Domovince, Domově důchodců v Třebíči
Mezinárodní den bez tabáku
Besip – závěrečné dopravní dopoledne na hřišti v Třebíči pro 4. a 5. ročník
Červen: Den dětí – Sluníčkový den
Vystoupení pro důchodce a vítání občánků v Koněšíně
Školní výlet na hrad Bouzov (mimo prohlídky hradu děti uvidí středověké zbraně,
turnajová klání a divadelní přestavení)
Návštěva Zookoutku v Třebíči
„Maturita“ žáků 5. ročníku
Na závěr Vám chceme popřát krásné prožití svátků velikonočních a tak toužebně očekávaného jara.
František Šmarda a Jana Topilová

Radon – informace pro majitele nově zkolaudovaných objektů
Státní ústav radiační ochrany namátkově zjistil, že v některých nově zkolaudovaných domech překračuje
koncentrace radonu doporučenou hodnotu, čímž dochází ke zbytečné radiační zátěži obyvatel domu.
V zájmu ochrany obyvatel domů zkolaudovaných od 1. 1. 2000 nabízí krajský úřad zcela zdarma
zabezpečení ročního měření radonu pomocí detektorů RAMARN, jakož i zjištění obsahu radonu v pitné
vodě dodávané do domu z individuálního zdroje (studny). Výsledky měření se dozví pouze zájemce a
nemají žádný zpětný vliv na kolaudaci domu. Toto zjišťovací řízení je dobrovolné a provádí se za účelem
ověření účinnosti protiradonových opatření v novostavbách. Zájemci o toto zjištění mohou kontaktovat
krajský úřad odbor životního prostředí.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 520, e-mail:smejkal.j@kr-vysocina.cz.

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční v sobotu 6. května 2006 v době od 12.45 do 13.30
hodin u zastávky na kopci. Při svozu budou od občanů vybírány tyto druhy odpadů:
• akumulátory
• znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií atd.
• zářivky, výbojky
• televizory, rádia, atd.
• ledničky
• osobní pneu (bez disků!!) pouze čtyři kusy na číslo popisné.

Velkoobjemový odpad
Svoz velkoobjemového odpadu provede firma Remondis Třebíč ve čtvrtek 27. dubna 2006 od 14.00
hodin. Při svozu budou od občanů vybírány tyto druhy odpadů: staré koberce, linolea, oblečení, peřiny,
dřevěný nábytek – menší kusy, matrace apod. Odpad si připravte před domem. Svoz proběhne podobně
jako při svozu popelnic.

OD KŘÍŽKU – KE KŘÍŽKU
Oznamuji všem milovníkům jarní přírody, turistiky a památek, že 3. ročník velikonočního putování Od
křížku – ke křížku se koná v sobotu 29. dubna 2006 od 9.00 hodin v Náměšti nad Oslavou. Start pochodu
je na náměstí před kostelem sv. Jana Křtitele a cíl na farní zahradě za Špitálkem. Zde bude připraveno
občerstvení a posezení u ohně. Trasy v délce 8 a 18 km vedou kolem církevních památek Náměště,
Vícenic, Sedlece a Zňátek a přírodním parkem Údolí Oslavy a Chvojnice až ke Třem křížům pod
Sedlecký hrad. Startovné 10,-- Kč, děti do 15 let zdarma. V loňském roce jsem se s dětmi z Koněšína a
Dalešic účastnila pochodu a mohu jej všem doporučit. V případě většího počtu zájemců zajistíme dopravu
autobusem tam a zpět zdarma, nahlásit se můžete na OÚ. Srdečně zve MO KDU-ČSL a farníci ř.k.
farnosti sv. Jana Křtitele v Náměšti.
Hana Žáková

PÉČE O ZELEŇ A VZHLED OBCE
První dojem je vždy ten nejdůležitější pro každého z nás, od kterého se odvíjí vše ostatní. V pěkné a
upravené obci se cítí dobře nejen občan, ale i návštěvník, turista či rekreant. Každým rokem se i obec
snaží upravovat své plochy, jak nejlépe umí. Nakupuje novou techniku, zaměstnáváme pracovníky na
veřejně prospěšné práce, ale i přesto se neobejde bez pomoci občanů. Tímto chci poděkovat všem
občanům, kterým není lhostejný vzhled vlastních předzahrádek, ale i společných ploch. Děkujeme za
sečení, hrabání, zametání a další údržbu obecních pozemků.
Zastupitelstvo obce

Ze života oddílu Kolibříci
I v kalendářním roce 2006 pokračuje činnost oddílu Kolibříci. Naším domovem je stále fara
v Koněšíně, kde se scházíme ke společným schůzkám. Učíme se zde spoustu nových naučných věcí a
hrajeme nepřeberné množství her. Na přelomu roku jsme absolvovali výjezd na faru do Valče. Zde také
proběhla slavnostní přísaha 12 nových členů oddílu. V rámci výjezdu jsme si prohlédli baziliku sv.
Prokopa v Třebíči, zdejší muzeum a Židovské město. Byli jsme též plavat, bruslit či sportovat
v tělocvičně. V únoru jsme navštívili Denní dětský stacionář v Třebíči, kde jsme měli možnost jak
pomoci, tak se i seznámit s jeho provozem, ale i problémy. Na začátku března jsme uskutečnili výjezd do
Nových Syrovic. Zde jsme poznávali taje a historii této malebné vesnice. Tento výjezd patřil k těm
nejvydařenějším a všichni jsme odjížděli plně obohacení z krásného víkendu prožitého s kamarády.
Nyní na začátku jara máme mnoho plánů na další akce a sami nevíme, jak vše budeme stíhat a
zvládat. 8. dubna jsme se zúčastnili setkání mládeže s otcem biskupem v Brně. Na přelomu dubna a
května máme v plánu výjezd za památkami jižních Čech. Rádi bychom navštívili Český Krumlov,
Holešovice, Červenou Lhotu …Na jaře máme v plánu na farách v Koněšíně a Dalešicích podniknout
několik brigád. Např. v Koněšíně bychom rádi donatírali okapy, natřeli vrata, pomohli s novou omítkou
na vstupní bráně. Plánů je hodně, prázdniny s táborem se blíží, takže jen čas ukáže, co se nám vše podaří
uskutečnit.

Tomáš Kliner
vedoucí oddílu

Společné foto po přísaze nových členů

Pomáháme ve stacionáři třídit víčka od PET-lahví

POZVÁNKA
Dovolujeme si pozvat všechny seniory na společné setkání
důchodců v Kulturním domě v Koněšíně, které se uskuteční
v pátek 23. června 2006 od 14.00 hodin. S krátkým
kulturním programem vystoupí děti ZŠ v Koněšíně. K tanci
i poslechu Vám zahraje pan Ota Lněnička z Třebíče.
Zastupitelstvo obce se těší na Vaši účast.
Víte, že
• od měsíce dubna se vybírají poplatky za psů? Za jednoho psa činí poplatek 60,-- Kč, za každého
dalšího 150,-- Kč.
• od měsíce května do poloviny srpna se konečně dočkáme nových povrchů a opravy části místních
komunikací? Díky tomu bude v obci opraveno cca 3 km místních komunikací. V případě zájmu je
na OÚ k nahlédnutí projektová dokumentace.
• 8. května 2006 se můžete zúčastnit již 3. ročníku poznávacího cyklistického výletu NA-BU-KO
(Náměšť – Budišov – Koněšín)? Délka tras je závislá na volbě účastníka a může se pohybovat od
8 do 50 km. Start je od 8.00 do 11.00 hodin u OÚ Koněšín a startovné činní 20,-- Kč.
• 13. května 2006 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční VIII. ročník jarní prodejní výstavy Dům a
zahrada, kterou pořádá místní organizace KDU-ČSL?
• 2. a 3. 6. 2006 se budou konat volby do PS PČR?
• 10. června 2006 Oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Koněšíně?
• 23. června 2006 ve 14.00 hodin se uskuteční tradiční setkání důchodců v kulturním domě?
• 25. června 2006 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu v Koněšíně nové
občánky obce?
• 1. července 2006 se uskuteční 2. ročník Turnaje v Kopané? Společně jej pořádají TREBI Group
s.r.o. a Security Monit s.r.o. ve spolupráci s TJ Koněšín. Přihlášky mužstev můžete zasílat do 6. 6.
2006 do 12.00 hodin na adresu TREBI Group s.r.o., M. Majerové 751/6, 674 01 Třebíč, tel. 568
821 820. Startovné pro každé mužstvo činí 400,-- Kč.
• 25. srpna 2006 zahájíme Bartolomějská pouť – od 20.00 hodin taneční zábava se skupinou BAGR.
• 26. srpna 2006 bude pokračovat Bartolomějská pouť ve 13.00 hodin před KD stavění máje, od
20.00 hodin taneční zábava se skupinou Panter a Pekelníci.
• 27. srpna 2006 se bude konat Bartolomějská pouť – dopoledne mše svatá v kostele sv.
Bartoloměje, koncert dechových hudeb před kostelem, průvod stárků obcí od 13.00 hodin, od
20.00 hodin taneční zábava s dechovou hudbou Dubňanka.
• 14. října 2006 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční VII. ročník podzimní prodejní výstavy Dům a
zahrada?

Ochotnické divadelní představení Ze života hmyzu

