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Ohlédnutí za rokem 2004 v mateřské škole
Ve šk. roce 2003/2004 navštěvovalo naši MŠ 20 dětí - 10 dívek a 10 chlapců, z toho bylo 8
předškoláků. Ti v únoru přišli k zápisu, převlečeni za pohádkové bytosti. Zde spolu se známými
pohádkovými postavičkami plnili úkoly odpovídající dovednostem předškoláka. Vše zvládli na výbornou,
a tak v dalším školním roce mohli zasednout do lavic.
Jedním z hlavních cílů v naší MŠ bylo, aby se vzájemně co nejvíce prolínaly vlivy mezi rodinou a
školkou. Z tohoto důvodu jsme se snažili alespoň jednou do měsíce naplánovat společnou akci s rodiči. A
tak jsme v březnu vyráběli dřevěné růžičky a velikonočně jsme tvořili, v dubnu jsme si udělali výlet do
Vodního ráje v Jihlavě a uspořádali v MŠ zápis, při kterém nám přibyli 4 školkáčci. Poslední dubnový
den jsme společně se školáky oslavili čarodějnický rej. Květen byl ve znamení vystoupení pro veřejnost –
nejprve pro maminky k jejich svátku, kde děti svým maminkám připravily i malé občerstvení, o dva
týdny později svoji šikovnost předvedly i koněšínským důchodcům a nakonec přivítaly do života i ty
nejmenší koněšínské občánky. Ani jsme se nenadáli a byl tu červen, konec školního roku. Zahájili jsme
jej Dětským sluníčkovým dnem plným veselé nálady, úkolů a odměn – nikdo neodešel s prázdnou. 1.
června jsme se s rodiči a dětmi pokoušeli tvořit z hlíny v místní keramické dílně. K závěru každého
školního roku patří i výlety – ten náš byl do westernového městečka Šiklův mlýn. Prožili jsme tam
příjemný den ve společnosti indiánů, kovbojů a pistolníků z Divokého západu. V posledním týdnu nás
ještě čekal výlet do Domku v Třebíči, kde nás seznámili s životem různých exotických zvířat, z nichž
některá jsme si mohli i pohladit a pochovat. Byl to pro všechny obrovský zážitek. Pro naše budoucí
školáčky jsme na rozloučení připravili školkovou maturitu, kde plnili spoustu různých úkolů. Na závěr je
odcházející páťáci pasovali na školáky a oslava mohla začít. Jídla i pití byl dostatek, hudba hrála naplno a
my jsme tento významný krok v životě předškoláků mohli náležitě oslavit. A prázdniny mohly začít…
Ve školním roce 2004/2005 máme zapsáno 19 dětí a i pro ně je připravena spousta zajímavých akcí.
Od začátku září jsme jako každoročně absolvovali předplavecký výcvik s našimi malými vodníčky.
Budoucí školáci se pod vedením p. učitelky Bartuškové připravují v Předškolákovi na zápis a na práci ve
škole. Začátkem října jsme i s rodiči na školkové Drakiádě provětrali naše draky. A protože se pomalu
blíží Vánoce, rodiče s dětmi si počátkem prosince při odpoledním tvoření vyzkoušeli svoji šikovnost při
zdobení perníčků, výrobě přáníček a různých vánočních ozdůbek. Samozřejmě nechyběla ani tradiční
Mikulášská nadílka a ještě před zimními prázdninami stromeček s dárečky.
Zuzana Jará, Pavlína Bartušková

Ohlédnutí za rokem 2004 v základní škole
O dění v základní škole býváte informováni ve zpravodajích rozsáhleji, a tak tentokrát jen stručně.
Od září máme za sebou tolik oblíbený plavecký výcvik v třebíčském bazénu, kurzy základy jízdy na kole
v rámci bezpečnostní akce BESIP pod vedením zkušeného učitele autoškoly, týdenní projekt Vesmír,
který byl zakončen nočním pozorováním oblohy na třebíčské hvězdárně, prodej výrobků na výstavě Dům
a zahrada. Peníze, které jsme díky vašemu pochopení získali prodejem výrobků, budou – tak jako
v minulých letech – použity na nakoupení dárků pro děti do tříd a ještě jsme je využili částečnou na
úhradu projektu „Žijí mezi námi.“ V tomto týdenním bloku jsme se snažili vcítit do potřeb
handicapovaných spoluobčanů, pochopit, co v životě potřebují, kde mají bariéry a jak jim můžeme
pomoci. Vždyť každý z nás se může během sekundy ocitnout v jejich roli… Vyvrcholením byla návštěva
pracovníků ze školy hmatového vnímání z Tasova, kterou navštěvují nevidomí. Vtáhli nás do světa tmy a
naučili vnímat svět rukama, modelovat nádherné masky. Další zajímavou akcí byl Svatomartinský
světýlkový průvod dětí s lampiony, kdy učitelky ZŠ jely na koni převlečené za Martina a žebráka, aby
dětem sehrály historickou scénku. A pokud jste tuto neděli v Koněšíně potkali soby, snad vás nevyděsili.
To jsme jen s postrojenými koňmi roznášeli nadílku k dětem z naší školičky.
Vánoce se nezadržitelně blíží, máme za sebou již druhou adventní neděli. Dovolte mi, abych vám
popřála za všechny své kolegyně, ať je strávíte v klidu a radosti se svými nejbližšími.
Mgr. Miroslava Štanclová, DiS. Jana Rothová

Opět držíte v rukou Váš vánoční zpravodaj,
a tak mi dovolte podělit se o to, co jsme společně prožili v tomto roce v naší farnosti.
Na začátku nového roku Vás opět navštívily děti z naší farnosti jako Tři králové s prosbou o příspěvek
na Charitu. Poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli.
Jarní prázdniny jsme byli s mládeží na lyžích v Říčkách v Orlických horách.
Koncem února byl pro děti opět připraven karneval.
V sobotu před Květnou nedělí jsme společně s mladými z našich farností jeli do Brna na diecézní setkání
mládeže s brněnským biskupem Vojtěchem.
Začátkem května jsme se vydali na třídenní pouť našich farností do Polska, kde jsme prožili krásné
chvíle na známých poutních místech jako je Čenstochová a Kalvarie Zebridovska. Navštívili jsme
historická místa jako je Krakov nebo solné doly Vělička a koncentrační tábor Osvětim.
29. května jsme podnikli jednodenní pouť do Mariazell spojenou s návštěvou Vídně.
Na první neděli v červnu budou vzpomínat děti, které přistoupily k 1.sv.přijímání.
Na začátku prázdnin jsme s mládeží navštívili naše slovenské sousedy, konkrétně řeku Hron, kterou jsme
sjížděli na raftech.
Koncem července jsme vyrazili už počtvrté na Letní farní tábor do Orlických hor. Letos se ho
účastnilo přes 60 dětí a vedoucích. Prožili jsme tam opět nezapomenutelné chvíle pod stany v krásné
přírodě.
S mladými jsme ještě koncem prázdnin putovali a poznávali krásy Šumavy.
Na podzim byla tradiční Drakiáda a také s dětmi jsme byli na víkend na faře ve Valči.
Osobně mám radost, že už přes rok funguje v našich farnostech oddíl Kolibříků, kde se děti a mládež
pravidelně schází k různým zajímavým aktivitám. Podrobnosti o tomto oddílu můžete najít v tomto
zpravodaji na jiném místě.
Také jste si asi už všimli, že koněšínská fara má nový kabát. Tímto bych chtěl Vám všem poděkovat
za jakoukoliv pomoc při její opravě. A jsem také rád, že fara slouží pro všechny. O prázdninách se na ni
vystřídalo několik turnusů dětských pobytů a během roku slouží jako místo setkávání pro děti při různých
činnostech, a také je často využívána pro víkendové pobyty.
To je jenom v krátkosti, co se v naší farnosti událo..
Nezbývá než říct Bohu díky a Vám všem, za vše, co s daří a opět se snažit pokračovat v započatém
díle. Přeji Vám všem požehnané a radostné vánoční svátky a do nového roku vše dobré.
P.Petr Holý
duchovní správce farnosti

Bohoslužby v Koněšíně o Vánocích:
24.12. 2004
25.12. 2004
26.12. 2004
1.1. 2005

Štědrý večer - mše sv.
Slavnost Narození Krista
sv. Štěpán
Nový rok

22,00 hod.
11,00 hod.
11,00 hod.
11,00 hod.

Letní farní tábor
v Orlických
horách

Rafting na řece
Hron na Slovensku

Putování po Šumavě

Oddíl Kolibříci
Rádi bychom Vám představili náš oddíl Kolibříci. Historie oddílu se ale začala psát již před pár
léty a byl to dlouhodobější proces. Velkou měrou se o vznik zasloužil otec Petr Holý, díky své práci
s dětmi a mládeží. Každoročním vrcholem této práce vždy byl a stále je letní stanový tábor v Orlických
horách. Zde se také vytříbila skupina vedoucích, kteří oddíl založili. Bylo to však na popud dětí, které
stály o více takových akcí jako je tábor či víkendové výjezdy. Stály o to, aby se táborová činnost přenesla
v celoroční aktivity. Proto po loňském letním táboře vznikl oddíl Kolibříci, který k dnešnímu dni má přes
20 členů z obcí Koněšín, Studenec, Kozlany, Hartvíkovice, Třebenice, Valeč a Dalešice.
Za rok a půl vzniklo jádro oddílu, které se účastní takřka všech akcí. Jednou za 14 dní v sobotu
máme pravidelné schůzky v naši „klubovně“ na koněšínské faře. Zhruba jednou za dva měsíce podnikáme
celovíkendové „výjezdy“. V létě to znamená sbalit si krosnu, stan, karimatku, kotlíky, ešus a ostatní
potřebnou výbavu a hurá do přírody. Zde si sami vaříme na ohni, stavíme stany, hrajeme hry, užijeme
množství zábavy a spoustu krásných chvil, jako třeba pozdní večery u ohně při hře na kytaru. Po zbytek
roku vyrážíme na různé fary, kde máme opět podobný program. O letošních Vánocích budeme vyrážet již
na naši jubilejní 10. takovou akci. Na kroužcích a výjezdech mají děti možnost se toho hodně naučit a
poznat. Za dobu fungování oddílu se děti naučily základům první pomoci, vázání uzlů, poznávat zvířata a
stromy, naučily se jak v létě tábořit či si připravit chutný oběd, jak si tajně povídat v morseovce či jiných
složitějších šifrách.
Kromě těchto pravidelných kroužků a výjezdů, podniká oddíl sportovní a kulturní akce, tzn.
vyrážíme plavat, bruslit, do kina, divadla,… Děti z oddílu se podílejí na víkendových akcích pro malé
děti, pomáhají s přípravou karnevalů, drakiád, veřejně prospěšnými pracemi či se jako rádci a podrádci
podílejí v létě na chodu tábora. Hlavním přínosem je ale něco jiného. Tím je kamarádství a přátelství,
které mezi dětmi vzniklo. Nejde o skupinu dětí, které mají společný zájem či náplň sobotního odpoledne.
Jde o skutečné přátelství, kdy se děti těší, až se uvidí, až spolu pokecají o tom, co prožili za tu dobu, co se
nevidělil. Není pak nad radostné a šťastné chvíle, které děti spolu prožívají.
A to je nabídka pro děti, které tento článek čtou. Náš oddíl není uzavřený, pokud ti je alespoň 11
let a chtěl by jsi něco podobného prožívat i ty, přijď mezi nás. Pokud jsi se nerozhodl a chtěl by ses o nás
dozvědět více, udělej si v kalendáři vykřičník u data neděle 9. ledna 2005. Toto je výzva i pro rodiče dětí,
které již chodí či chtějí chodit do oddílu, pro přátele či jen ty, kteří se o náplň našeho oddílu zajímají.
Tohoto dne proběhne v Koněšíně setkání vedoucích s rodiči a výstavka oddílu. Chcete – li poznat
vedoucí, vidět videa z výjezdů či nakouknout do naší kroniky, určitě přijďte. Místo a čas budou
upřesněny.
Těšíme se na setkání v Vámi.
Tomáš Kliner
vedoucí oddílu
Případné dotazy o oddíle Vám odpoví naši vedoucí
Tomáš Kliner, Kozlany; Renata Vaculíková, Koněšín, Michal Loukota; Koněšín; o. Petr Holý, Valeč;

Mladí lidé si mohou půjčit na bydlení
Mladí lidé získali významnou pomoc při pořizování vlastního bydlení. Vláda schválila návrh ministra pro
místní rozvoj Jiřího Paroubka, že lidé do 36 let mohou získat nízkoúročené půjčky až 300 tisíc korun s
dlouhodobou splatností. Za každé dítě, které se narodí během splácení půjčky, se jim navíc odečte 30 000
korun.
O půjčky bude možné žádat už za několik dní - druhý den poté, co vládní nařízení bude publikováno ve
Sbírce zákonů. Se zveřejněním se počítá za zhruba týden až čtrnáct dnů.
Půjčka s bezkonkurenčním úrokem 2 procenta ročně je určena mladým manželům s dětmi nebo bez nich a
samoživitelům, kteří pečují alespoň o jedno nezletilé dítě. U manželů musí být alespoň jeden z partnerů
mladší 36 let. Samoživitel musí rovněž tuto věkovou podmínku splňovat.
Pokud si tedy pár či samoživitel půjčí plnou sumu 300 tisíc korun a bude je splácet 20 let. každý měsíc
zaplatí 1500 korun.
Žádosti o úvěr pro mladé rodiny si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Koněšíně.
Žádost na Státní fond rozvoje bydlení
Lidé, kteří mají o půjčku zájem, o ni budou žádat přes Státní fond rozvoje bydlení. Na stránkách
ministerstva pro místní rozvoj bude ke stažení formulář, který vyplněný s notářsky ověřeným podpisem
pošlou na pražskou nebo olomouckou pobočku fondu. Ten posléze bude rozhodovat.
Půjčka bude poskytována i mladým lidem s vyššími příjmy, neboť není stanoven příjmový limit rodiny.
Za každé dítě, které se narodí po poskytnutí půjčky, se z dluhu odečte 30 000 korun. Limit pro počet dětí
není stanoven. Půjčka je určena na novou výstavbu i koupi staršího bytu či domu, a to i družstevního
bytu. Může směřovat i na pořízení bytu, který vznikne z nebytových prostorů.
Pro letošní rok dá na půjčky kabinet půl miliardy korun, to znamená, že peníze by dostalo asi 1600 lidí.
Příští rok má být na kontě už 1,5 miliardy, na peníze by tak dosáhlo asi 5000 lidí.Paroubek návrh
v průběhu příprav několikrát měnil. Původně měl být určen pro všechny mladé lidi. To se nelíbilo KDUČSL. Trvala na tom, že návrh má být zaměřen více prorodinně, podmínkou se tedy stalo dítě.
Vodovod a vodovodní přípojky
Největší investiční akcí naší obce, je bezesporu vodovod včetně vodovodních přípojek. Letos se povedlo
položit hlavní řad vodovodu. Přípojky byly plánované až na příští rok, ale vzhledem k tomu, že část obce
má problémy se zásobováním pitné vody, byl obcí Koněšín vznesen požadavek na provádějící firmu
STAV Outulný. Musím konstatovat, že firma STAV Outulný nám vyšla v rámci svých možností
maximálně vstříct. K dnešnímu dni vydání zpravodaje je již v obci realizováno více jak 85 přípojek. Ráda
bych vzpomenula ještě jedno jméno a to pana Františka Ošmeru, koordinátora stavby, i jemu touto cestou
chci poděkovat za příkladnou a obětavou práci pro obec. V příštím roce se zrealizuje přibližně 50
přípojek. Jistě vás bude zajímat i finanční stránka stavby.
Splátkový kalendář stavby vodovodu je následující:
• v roce 2003 obec uhradila
1.000.000,-- Kč
• v roce 2004 obec uhradila
1.377.000,-- Kč
• v roce 2005 obec uhradí
900.000,-- Kč
• v roce 2006 obec uhradí
600.000,-- Kč
• v roce 2007 obec uhradí
305.000,-- Kč
• vodovodní přípojky cca
800.000,-- Kč
Je velmi dobré pro obec, že si nemusela na tuto stavbu vodovodu vzít úvěr ani půjčku a vše zatím
hradíme z rozpočtu obce. Opravy komunikací v obci se budou realizovat až po ukončení všech
plánovaných přípojek. (HŽ)

Kroužek florbalu
V pátek 10. 12. 2004 začíná fungovat díky obětavosti paní Zdeňky Šibůrkové a členů TJ Koněšín kroužek
florbalu pro děti od pěti do deseti let. Kroužek bude každý pátek v době od 18.00 do 19.30 hodin
v kulturním domě. Své děti můžete přihlásit u paní Šibůrkové na OÚ. (HŽ)
Správní poplatky od ledna výrazně podraží!
Lidé od ledna příštího roku zaplatí více peněz u padesáti správních poplatků. Navíc je čekají čtyři desítky
poplatků nových. Citelně podraží například registrace motorového vozidla, a to ze současných 300 na
800 korun.
Sněmovna schválila novelu zákona o správních poplatcích, když souhlasila s připomínkami, které do
novely zapracoval Senát. Zákon, který by měl začít platit od ledna 2005, teď ještě musí podepsat
prezident Václav Klaus.
Za udělení českého státního občanství vzroste poplatek na 10 000 korun a za vydání registrace k provozu
autoškoly z 1000 korun na dvojnásobek.
Nově mají vzniknout mimo jiné poplatky za udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích, na
obchod s elektřinou nebo s plynem (10 000 korun), za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu
osobního daňového účtu (300 korun), za potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí (100 korun), za
ohlášení změny místa trvalého pobytu (50 korun) či za registraci ekologického zemědělce (1000 korun).
Od poplatku mají být osvobozené prvopisy matričních dokladů a osvědčení o státním občanství. Mezi ně
patří i rodný, oddací a úmrtní list, za stejnopisy ale lidé zaplatí 100 korun. Stejnou sumu budou muset
zaplatit za vydání náhradního občanského průkazu, nikoliv ale za první průkaz. Padesát korun lidé zaplatí
za přijetí žádosti o výpis z rejstříku trestů.
Naopak za povolení uzavřít manželství mimo stanovený termín nebo mimo úřední místnost by snoubenci
měli zaplatit jen 1000 korun, a ne 7000 korun, jak to původně navrhli poslanci. Poslanci podpořili i návrh
horní komory na to, aby poplatek za sňatek cizinců byl nejvýše 3000 korun.

Třídění odpadu
Za vytříděný odpad obdržela naše obec od firmy EKO-KOM částku 6.867,--Kč. Za odvezený kovový
odpad 7.910,--Kč. Celkem za vytříděný odpad PET-lahve, papír, sklo, nápojové kartony a železný šrot
14.777,-- Kč. Všem občanům, kteří třídí odpad děkuji a ráda bych apelovala i na ty, kteří dosud netřídí.
Tříděním odpadu může obec ročně ušetřit i několik tisíc korun, které rozhodně nejsou zanedbatelným
příjmem rozpočtu. (HŽ)

Krajské volby 2004
Ve dnech 5. a 6. listopadu letošního roku proběhly volby do zastupitelstva kraje. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem občanům, kteří přišli odevzdat svůj hlas a zároveň děkuji voličům, kteří podpořili
moji kandidaturu. I díky hlasům získaných v naší obci jsem se stala členkou krajského zastupitelstva.
Věřím, že vaši důvěru nezklamu a nadále se budu snažit o zlepšení životní úrovně občanů žijících
v malých obcích. (HŽ)
Zapojení veřejnosti do věcí veřejných
Cílem každé obce, je zapojit co nejširší veřejnost do věcí týkající se dané obce či kraje. Uvítala bych
jakoukoliv iniciativu dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Obec může nabídnout prostory i techniku
k různým aktivitám. Vím, že v obci pracuje aktivně TJ, SDH, Ochotnický soubor, ZŠ, KDU-ČSL,
Římskokatolická farnost. Ráda bych přivítala větší aktivitu a zapojení mládeže, která by se mohla podílet
například na nové podobě internetových stránek obce či Koněšínského zpravodaje. Též v naší obci
postrádám organizaci maminek potažmo žen a dívek, která by jistě byla přínosem pro obec v mnoha
oblastech. Uvedu jen několik. Organizace programů pro děti, výběr vhodných kulturních pořadů,
přednášek, sportovních aktivit, poznávacích zájezdů atd. Prosím, zkuste se nad touto výzvou zamyslet a
pokud vás cokoli napadne, nebojte se za mnou přijít. (HŽ)
Nová tvář kabin
Na našem sportovním hřišti se také dějí větší změny. Právě zde dochází k přestavbě hráčských kabin.
Stávající objekt zůstane majetkem TJ Koněšín. Vlastníkem přistavěných ploch je firma TREBI s.r.o.,
Třebíč. Záměrem firmy TREBI je vytvořit rekreační areál pro sportovně rekreační využití volného času.
Stávající kabiny byly upraveny pro důslednější využívání všech prostor, byly rozšířeny o budoucí recepci
s možností občerstvení. V patře se pak budují pokoje situované na jih (tedy s výhledem na les, přírodu) se
společným sociálním zařízením. V areálu může být ubytováno současně až 37 osob. Po dostavbě, která je
plánovaná během následujícího roku, je zde možnost vzniku několika pracovních míst v objektu. Proto se
těšme a nezaměstnaní – třeba to budete právě vy, kdo zde najdete práci takovou, která by vás bavila.
(VŠ)

Tip na vánoční dárek
V letošním roce vyšlo 1. vydání cykloturistického průvodce okolím Náměště nad Oslavou.
Prostřednictvím tohoto průvodce se těm, kteří si rádi zpříjemní dny jízdou na kole otevírá cesta do všech
nejkrásnějších částí hned tří spřátelených mikroregionů – Náměšťska, Horácka a Chvojnice. Brožurka
obsahuje popis tras společně s kilometráží, křížením cyklotras a vlakovým spojením. Dále zde najdete
rejstřík obcí a měst a přehled služeb v mikroregionech s udáním důležitých telefonních čísel. Je
obohacena množstvím nádherných fotografií. Prohlédnete-li si brožurku, určitě nepřehlédnete zmínku o
naší obci. Součástí publikace je také podrobná mapa. Pokud máte zájem o cykloprůvodce, je možno jej
zakoupit na našem obecním úřadě. Cena jednoho výtisku je 45,-- Kč. Pak již stačí pouze nasednout na
kolo a vyrazit. A hlavně se dobře bavit. V tomto případě může posloužit jak kolo, tak cykloprůvodce jako
vhodný vánoční dárek třeba pro někoho z vašich nejmilejších. Tak už víte komu průvodce či kolo darujete
pod stromeček?(VŠ)
Dětské hřiště
Možná jste si všimli, že na školní zahradě došlo na podzim ke změně. Zahrada je zrytá. Dětem zde totiž
zjara vyroste nové dětské hřiště, kde se budou těšit z her ve dřevěných dětských novostavbách. Naše obec
získala dotaci v rámci mikroregionu Horácko na výstavbu ve výši 70%. 30% uhradí obec z vlastních
zdrojů, což činí přibližně 20.000,-- Kč. Děti zde najdou radovánky v dřevěné věžičce se skluzavkou a ve
dřevěném domečku s předsíňkou. Takže hurá do školky! Dětské hřiště bude přístupné i veřejnosti, ale
pozor – mimo pobytu na hřišti s paní učitelkou nenesou ani škola ani obec ani výrobce zodpovědnost za
vaše děti, ikdyž je zde prověřená bezpečnost a kvalita výrobků. Odpovědnost je na Vás – na rodičích.
Pokud bude chtít vaše dítě jít na hřiště, udělejte si raději čas a běžte s ním. Uděláte radost potomkovi, ale
jistě se i vy budete těšit ze společných zážitků a z nezapomenutelných chvil společně strávených s vašim
dítkem. Vždyť každé dítě jednou vyroste – a čas se vrátit nedá. (VŠ)
Zdraží registrace aut a motocyklů
Zápis auta do registru vozidel má stát 800 místo dosavadních 300 korun, zápis motocyklu až 500 místo
300 korun. Vydání řidičského průkazu nepodraží, mělo by stát nadále 50 korun. Vydání loveckého lístku
má stát od 30 do 1000 korun podle délky platnosti, podobně vydání rybářského lístku 60 až 500 korun.
Vydání stavebního povolení má stát nejméně 300 korun, vydání živnostenského listu 1000 korun, jeho
změna polovinu.
Nejvyšší správní poplatek - 400 milionů korun - by měli zaplatit žadatelé za vydání licence na celoplošné
analogové televizní vysílání, prodloužení této licence má stát nadále polovinu této částky.
Za žádost o vrácení daně při dovozu nebo prominutí celního nedoplatku podnikatelé zaplatí 300 korun (o
100 korun více než nyní), nebudou ale muset platit 200 korun za žádost o prominutí nedoplatku na dani.
Za přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně nebo povolení úlevy na dani nebo cle zaplatí 1000 korun,
za vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 2000 korun. Celkem má
sazebník správních poplatků zhruba 160 položek.

Za co nezaplatíme?
Všechny úkony, které budou provedeny elektronicky, by měly být nově osvobozeny od poplatků do výše
2000 korun. Lidé mají mít nově také možnost platit správní poplatky bezhotovostně. Nový zákon má
nahradit dosavadní nepřehlednou úpravu správních poplatků, která byla mnohokrát novelizována.
Státní rozpočet má zvýšením poplatků získat ročně asi 140 miliónů korun navíc, dalších 100 miliónů
navíc mají získat územní samosprávné celky. Loni obce a kraje vybraly na správních poplatcích přibližně
dvě miliardy korun, státní rozpočet zhruba 3,5 miliardy korun. Letos vláda počítá s tím, že do rozpočtu
získá z poplatků 4,2 miliardy korun.
Některé vybrané správní úkony:
správní úkon

nyní
Kč

po novele
Kč

Vydání prvního občanského průkazu

0

0

Vydání nového občanského průkazu

100

100

Vydání řidičského průkazu

50

50

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou

200

400

Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost

1000

1000

Povolení sňatku s cizincem/cizinkou

1000

2000

Povolení sňatku mezi cizinci

2000

3000

Udělení státního občanství

5000

10.000

Ohlášení změny trvalého bydliště

0

50

Vydání ročního rybářského lístku

50

100

Vydání ročního loveckého lístku

150

150

Zápis do katastru nemovitostí

100

500

Vydání živnostenského listu

1000

1000

Registrace motorového vozidla

300

800

Registrace motocyklu

300

až 500

Potvrzení o bezdlužnosti

0

300

Potvrzení o stavu daňového účtu

0

300

Žádost o vrácení daně při dovozu

200

300

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

100

300

Povolení chovu nebezpečného zvířete

500

3000

Jubilea v roce 2005
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví a životní pohodu do
dalších let.
60
Josef Matějek,
Emilie Matějková,
Jana Konečná,
Ludmila Sklenářová,
Emilie Nováčková
65
Jitka Rousková,
Marie Dobrovolná,
Ludmila Kafková,
Marie Dufková

70
Stanislav Šabata,
Marie Šabatová,
Růžena Rybníčková

75
Antonín Konečný,
Miloš Zoubek,
František Novák,
Dobroslav Žák,
Augustin Bouzek,
Vladimír Pokorný,
Božena Horká,
Věra Svobodová,
Milada Kladivová,
Libuše Bouzková

80
Karel Králík,
Josefa Mičková

Víte, že?
• 25. 12. 2004 (sobota) Myslivecké sdružení pořádá tradiční Poslední leč v Kulturním domě
v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou Panter. Nebude chybět srnčí guláš a bohatá tombola.
• 26. 12. 2004 (neděle) od 13.00 hodin se v kulturním domě uskuteční vánoční turnaj
v PINGPONGU? Přihlášky přijímá telefonicky pan Jan Šibůrek na tel.: 602 553 904. Hlavní
cenou je pětilitrový soudek piva.
• 05. 02. 2005 (sobota) pořádá zastupitelstvo obce v kulturním domě Obecní ples? Začátek ve 20.00
hodin, hraje skupina Dynamic z Moravských Budějovic. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Nebude chybět předtančení mládeže z Březníka.
• 11. 02. 2005 (pátek) se uskuteční zájezd do Mahenova divadla v Brně na divadelní představení
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ od Williama Shakespeara? Přerozkošná a převýborná
komedie o Siru Johnu Falstaffovi a veselých paničkách windsorských. V jedné z hlavní rolí se
představí Zuzana Slavíková (znáte z pořadu Nejslabší máte padáka). Nahlásit se můžete již
nyní.Nejpozději do 5. 1. 2005. Cena vstupenky včetně dopravy je pro dospělé 250,-- Kč, pro děti,
studenty a důchodce 220,-- Kč.
• koncem února 2005 sehraje místní ochotnický soubor divadelní hru DÍVČÍ VÁLKA od Františka
Ringo Čecha? Nenechte si ujít. (HŽ)
Za redakční radu: Michal Ondrák, Mgr. Jarmila Abrahamová, DiS. Vladimíra Široká, Zdeňka Šibůrková,
Hana Žáková

