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Vážení spoluobčané,

Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

17.00 hod. – mše sv.
17.00 hod. – velkopáteční obřady
17.00 hod. – obřady Bílé soboty

Velikonoční neděle
Pondělí velikonoční

11.00 hod. – mše sv.
11.00 hod. – mše sv.

dovolte mi, abych
Vám jménem
zastupitelstva obce
popřála požehnané
svátky velikonoční
plné jarní pohody
a dobré nálady.
Hana Žáková,
starostka

Fechtl Cup na Radarce

Děti MŠ Koněšín s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Hlavní turistické, sportovní
a kulturní akce připravujeme
ve spolupráci se Skupinou ČEZ

Víte, že...
l od měsíce dubna se vybírají poplatky ze psů? Za jednoho psa činí poplatek
60,-- Kč, za každého dalšího 150,-- Kč.
l 24. 4. 2011 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Velikonoční veselici?
Od 20.00 hodin s kapelou SAGITTA v kulturním domě.
l 30. 4. 2011 si Vás dovoluje pozvat firma TREBI na tradiční Pálení čarodějnic
u ubytovny v Koněšíně? O hudební doprovod se postará skupina Druhý dech.
Nebude chybět bohaté občerstvení.
l 13. května 2011 od 18.00 hodin jste zváni na společenskou akci pořádanou firmou
Trebi v areálu ubytovny v Koněšíně. Nebude chybět bohaté občerstvení, k tanci
i poslechu zahraje kapela Return.
l 14. května 2011 od 9.00 do 13.00 hodin se uskuteční XIII. ročník jarní prodejní
výstavy Dům a zahrada? Místo konání kulturní dům a přilehlá prostranství.
l 15. – 21. 5. 2011 pořádá duchovní správce naší farnosti otec Petr Holý poutní
a poznávací zájezd do míst, kde se prolínají západní a východní křesťanské
tradice s názvem Maďarskem na Ukrajinu a zpátky přes Polsko na východní
Slovensko?
l 20. – 22. 5. 2011 sehrají místní ochotníci v kulturním domě v Koněšíně pod
vedením Vlasty Komárkové představení pohádky nejen pro děti s názvem Čáry
báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby děda Vševěda od Zdeňka Kozáka?
l 21. května 2011 se uskuteční již 8. ročník cykloturistického dne NA-BU-KO
(Náměšť – Budišov – Koněšín)? Start je od 8.00 do 11.00 hodin u Obecního úřadu
v Koněšíně. Startovné činí 20,-- Kč.
l 5. června 2011 Sbor dobrovolných hasičů, obec Koněšín a Policie ČR uspořádá
pro děti ze širokého okolí Dětský den v areálu Ubytovny Koněšín? Od 13.00
hodin na vás čeká bohatý a pestrý program plný her, soutěží a zábavy nejen pro
děti, ale i jejich rodiče. Moderuje Milan Řezníček z HITRÁDIA VYSOČINA. Ke
zhlédnutí bude nejmodernější technika POLICIE ČR, Hasičského záchranného
sboru Třebíč. Přelet vrtulníku Armády ČR s pyrotechnickými efekty si jistě nenechá
nikdo ujít. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu
v Koněšíně.
l 10. června 2011 zveme všechny důchodce na tradiční setkání? Akce proběhne
jako každý rok v kulturním domě od 14.00 hodin. V kulturním programu vystoupí
žáci ZŠ Koněšín a skupina MODUO.
l 10. června 2011 od 18.00 hodin jste zváni na společenskou akci pořádanou firmou
Trebi v areálu ubytovny v Koněšíně. Nebude chybět bohaté občerstvení, k tanci i
poslechu zahraje kapela Lubušou.

l 12. června 2011 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu
v Koněšíně nové občánky obce?
l 25. června 2011 se uskuteční Oslavy k 910. výročí obce Koněšín? Podrobný
program v samostatné pozvánce.
l 2. července 2011 od 15.00 hodin u HOSPŮDKY NA STARÉ POŠTĚ v Koněšíně
proběhne tradiční grilování makrel?
l 2. července 2011 se uskuteční 4. ročník volejbalového turnaje Trebi Open Cup?
Začátek v 9.00 hodin na nových kurtech. Po turnaji společenská zábava s bohatým
občerstvením.
l 3. 7. – 9. 7. 2011 pro rodiny s malými dětmi připravuje společný pobyt na
Vranovské přehradě otec Petr Holý?
l 17. 7. – 30. 7. 2011 se mohou děti těšit na letní stanový farní tábor v Orlických
horách?
l 1. 8. – 5. 8. 2011 pro mladší děti proběhne letní tábor na faře v Koněšíně?
l 26. – 28. 8. 2011 oslavíme Bartolomějskou pouť?
- pátek 26. srpna taneční zábava se skupinou BAGR + PEKELNÍCI,
- sobota 27. srpna ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční zábava se skupinou
DREAMS,
- neděle 28. srpna - dopoledne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, koncert
dechových hudeb před kostelem, průvod stárků obcí od 13.00 hodin, od 17.00 do
20.00 hodin koncert a taneční zábava pod májí s dechovou hudbou POLANKA.

Z plánovaných akcí školy na nejbližší měsíce doporučujeme:
l Beseda s Policií ČR – projekt prevence dětských úrazů,
l Pochod za zdravím,
l Rej čarodějnic,
l Cvičení s fyzioterapeutkou pro rodiče a děti,
l Zahradní slavnost.

Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz nebo školy http://skolakonesin.sweb.cz

Humanitární sbírka v Koněšíně
– sbírka použitého ošacení
Obec Koněšín se rozhodla zapojit i v letošním roce do vyhlášené humanitární
sbírky na pomoc potřebným lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v složité životní
situaci. Občanské sdružení Diakonie Broumov, které sbírku organizuje, je
neziskovou organizací poskytující lidem z okraje společnosti sociální služby
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti.
Nyní několik informací k samotné sbírce.
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
·
·
·
·
·
·

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
obuv – pouze nepoškozenou

Věci, které vzít nemůžeme:
· ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
· nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
· znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v pondělí 23. května 2011 v době od 17.00 do 18.00
hodin v kulturním domě Koněšín. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Horácko – ekologický mikroregion
Koněšín byl v roce1999 jednou ze zakládajících obcí ekologického mikroregionu
Horácko. V součastné době mikroregion sdružuje 34 obcí. Díky finančním
prostředkům získaných na reklamní plnění pro Skupinu ČEZ, může i Koněšín čerpat
a využívat výhod svého členství. V loňském roce se například podařilo vytvořit
filmový dokument o všech sdružených obcích Horácka. Snímek zachycuje přírodní
bohatství krajiny, dále kulturní památky, turistické zajímavosti, sportovní a společenské dění. DVD ze cenu 50,-- Kč je také možné zakoupit na obecním úřadu.
Hlavní dokument toho nejzajímavějšího z regionu namluvil herec Pavel Soukup.
Režie se ujal Jiří Bednařík a filmové hudby Dimitrij Denčev. Na pořadu
spolupracovali starostové jednotlivých obcí a městysů: Budišov, Čikov, Číměř,
Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín,
Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel,
Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice,
Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín a Zahrádka.

Oslavy k 910. výročí obce
V loňském roce jsme začali s přípravami oslav k 910. výročí naší obce.
Požádali jsme dva osvědčené autory historických publikací PhDr. Františka Gregora
a PhDr. Jana Suchardu o sepsání a vydání knihy, která by zachycovala to nejdůležitější z historie obce. Po oslovení občanů se nám sešlo mnoho zajímavých
a historicky cenných fotografií a dokumentů. Když se k tomu všemu podařilo
shromáždit dostupné kroniky, zpravodaje a další tištěné materiály, byla radost začít
pracovat na knize, která bude jistě ozdobou oslav obce. Věřím, že si v ní každý nalezne
i kus svého vlastního života. Generacím příštím snad přinese nezkreslený obraz dějin,
ze kterých lze čerpat a jejichž prostřednictvím je na co navázat. Bylo by velkou škodou,
kdyby životy našich předků, jejich tradice a zvyky upadly v zapomnění. Publikace
bude k zakoupení na oslavách obce v sobotu 25. června 2011. Podrobný program
naleznete na samostatné stránce tohoto zpravodaje. Ráda bych touto cestou
požádala o poskytnutí doručovacích údajů pro rozeslání pozvánek rodákům naší
obce.
Hana Žáková

Co je nového na Radarce
V loňském roce se ekonomická krize ve společnosti bohužel projevila i u nás na
Radarce. Výrazně klesl počet návštěvníků i firemních outdoorových akcí. K tomu
přispělo i velmi špatné počasí. Přesto jsme dokázali splnit něco málo z našich plánů.
Postavili jsme prosklený polní bufet, ohradu pro kozlíky, trampolínu, dětský koutek
a dokončili podium.
Naše plány do budoucna:
l stavba rozhledny, která by byla zároveň multifunkčním zařízením pro nácvik
slaňování s lezeckou stěnou,
l úprava sklepních prostor do podoby strašidelného zámku,
l instalace hvězdářského dalekohledu.
Pro letošní sezónu doporučujeme Radarku pro pořádání různých oslav ať už
narozenin či setkání pracovníků s netradičním programem, jako je paintball,
lukostřelba, soutěže, čtyřkolky, či jízda vojenským veteránem po polygonu. V minulém
roce zde dokonce proběhly dvě svatební hostiny v netradičním pojetí. Dále nabízíme
rodinné prázdninové pobyty s dobrodružným programem. Od května do října zde
funguje polní bufet.
Potvrzené akce v roce 2011:
·
·
·
·
·

18. - 19. dubna
30. dubna
13. - 15. května
30. května - 14. června
17. - 19. června

výcvik strážníků městské policie Moravský Krumlov,
vyjížďka motorkářů za jarním gulášem,
turnaj amatérů v paintballu,
letní tábor klientů ÚSP Jinošov,
Čabacup II. (kontakt Čaba tel. 605 857 648),

·
·
·
·
·
·

1. - 3. července
12. - 14. srpna
20. - 21. srpna
1. - 8. srpna
9. - 11. září
květen - říjen

Folk country víkend,
Extrémní závod dvojic 2011,
Radarkafest,
Letní tábor mladých hasičů,
Survival Radarka - extrémní extrém,
Výcviky technik přežití pro veřejnost.

Připravujeme:
Zumba víkendy, divadelní prázdniny, soutěž domácích kutilů o nejlepší motorové
vozítko a další.
Více informací získáte na našich stránkách
www.introvic.estranky.cz
a www.radarka.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jiří Introvič

Kniha- můj kamarád
Pod tímto názvem byl v březnu na základní škole v Koněšíně zrealizován měsíční
projekt, který se týkal (jak už název napovídá) četby, knih a literatury, která by měla být
součástí života každého z nás. Vždyť tato oblast nám přináší zájem, informace,
názory, ale také uspokojení a relaxaci. Právě tyto jmenované cíle bychom totiž měli
předávat svým potomkům a nastupující generaci.
Děti ze školy si mnohými, a často velmi bezprostředními činnostmi rozvíjely slovní
zásobu, procvičily se ve čtení, získaly nové poznatky a utvořily si své pohledy na různé
žánry knih. Také se seznámily s autory knížek pro děti a mládež, ilustrátory, básníky.
Protože se projektu zúčastnily všechny děti, byla konkrétní činnost vždy přizpůsobena
jejich věku a možnostem.
Jednotlivé aktivity byly rozloženy do celého měsíce, takže žáci pomocí projektů
nebo jejich začlenění do běžné výuky stihli celou řadu výstupů. Například si vyslechli
ukázky četby svých spolužáků, připravovali si referáty o oblíbených knihách, seznámili
se s některými jmény - naživo se setkali se známým ilustrátorem knih pro děti Adolfem
Dudkem, zahráli si na reportéry, kreslili a třídili knížky ve školní knihovně,
vyhodnocovali oblíbenost žánrů apod. Také absolvovali noc ve škole nazvanou
„Andersenovská noc“, kde je mimo jiné čekala i přehlídka pohádkových a knižních
postav přímo s představením v kostýmech.
Je důležité říci, že ať už kterákoliv aktivita pobavila konkrétní děti více či méně,
společný cíl a výsledek jistě přinesla všem: podporovat četbu a celkový přehled
v našem i jiném jazyce v různém věku a prostředí člověka.
Mgr. Jitka Pisková

OBEC KONĚŠÍN
VÁS SRDEČNĚ ZVE
25. 6. 2011
na oslavy k 910. výročí obce
Program oslav:
09.30 – 11.15

přátelské fotbalové utkání domácích týmů na místním hřišti

10.00 – 10.15

požární útok Sboru dobrovolných hasičů na místním hřišti

13.00 – 15.00

prohlídka základní a mateřské školy spojená s výstavou
historických dokumentů a fotografií ze života obce

14.00 – 16.00

projížďka koňským spřežením po obci od zastávky autobusu
u kostela

14.00 – 18.00

atrakce pro děti - skákací hrad, dětský kolotoč, trampolíny
v prostorách mezi kulturním domem a obecním úřadem

14.00 – 14.15

průvod od kulturního domu do kostela sv. Bartoloměje

14.15 – 14.50

děkovná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, položení kytice
k pomníku padlých v I. světové válce

14.50 – 15.00

průvod od kostela sv. Bartoloměje ke kulturnímu domu

15.00 – 15.20

zahájení oslav, přivítání a krátké vystoupení hostů,
křest knihy o obci

15.30 – 16.00

vystoupení dětí základní školy a pěveckého sboru z Koněšína

16.00

celé slavnostní odpoledne do večerních hodin zpříjemní
dechová hudba SOKOLKA ze Šakvic
Bohaté občerstvení a prodej upomínkových předmětů zajišťují
dobrovolná sdružení v obci - Myslivecké sdružení,
Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota.
V případě nepříznivého počasí se odpolední část programu
přesouvá do kulturního domu.
Jménem Zastupitelstva obce Koněšín
Jiří Chalupa
Hana Žáková
místostarosta obce
starostka obce

Nová sezóna
pro TJ Koněšín
Po dlouhé zimě se na koněšínské
hřiště opět chystají oba týmy odhodlaných fotbalistů. Na konci března
jim začala další sezóna. Do boje se
vydávají týmy A i B. Jejich cílem je
dosáhnout co nejlepšího umístění
v tabulce.
Prosíme, přijďte je podpořit na
domácí trávník. Jste zváni na každý
jejich trénink nebo zápas.
Ve čtvrtek 7. dubna zavítal do
Koněšína v rámci projektu Gambrinusu „Kopeme za fotbal“ trenér Sigmy Olomouc
Zdeněk Psotka. Přijel si zatrénovat se členy fotbalového týmu A i B. Jeho účast na
tréninku pro naše fotbalisty opravdovým zážitkem. Jsme moc rádi, že se mu u nás
líbilo. Na stránkách Sigmy Olomouc trenér říká: „Je tam krásný areál, pěkné hřiště,
krásné zázemí.“ Jako další dárek od Gambrinusu čeká koněšínské fotbalisty návštěva
prvoligového utkání podle jejich výběru (viz foto a reportáž na následující straně).
Od 8. dubna začínají trénovat i ti nejmladší. Každý pátek se mohou děti přibližovat
svému snu - stát se fotbalistou. Aby se mohli hráči dokonale připravit na zápasy,
plánuje TJ Koněšín dovybavit sportovní areál zakoupením nových míčů a dalších
tréninkových potřeb. Za poskytnutí finančních prostředků bychom rádi poděkovali
všem sponzorům.
Za chvíli budou Velikonoce, a proto si Vás všechny dovolujeme pozvat na tradiční
Velikonoční veselici. Zábava se bude konat v neděli 24. dubna v kulturním domě.
Připravena bude bohatá tombola a k dobré náladě zahraje živá hudba. Přijďte se
s námi pobavit! (viz pozvánka)
TJ Koněšín, V. Šibůrková

Makej a nefauluj!
křičel trenér Psotka na fotbalisty Koněšína
Kouč Sigmy včera vedl tým ze III. třídy okresního přeboru
KONĚŠÍN
Nebývá zvykem, aby do obce s necelou pětistovkou obyvatel přijel trénovat místní
fotbalisty trenér z Gambrinus ligy. V Koněšíně - vesnici nedaleko Třebíče na břehu
Dalešické přehrady měli štěstí.
Včera si s hráči dvou mužstev dospělých přijel zatrénovat i pobesedovat trenér
olomoucké Sigmy Zdeněk Psotka díky projektu nazvanému Kopeme za fotbal.
Je tak trochu humorně nadsazený. Nerozhodují v něm totiž sportovní výsledky, ale to,
jak hráči reprezentují v soutěžních dresech s logy partnera projektu. Rozhoduje i to,
kolik piva vypijí diváci nebo kolik zátek od piva místní klub nasbírá.
Zatímco v podzimní části ligy získal vítěz trénink s prvoligovým trenérem, v jarní
části se bude soutěžit o přátelský zápas s prvoligovým týmem.
Koněšínské „áčko“ se drží ve středu tabulky III. třídy okresu. „Teď se nám podařilo
vyhrát čtyři zápasy. Béčko je rezerva, ze který čerpáme, a to hraje ke konci tabulky
čtvrté třídy,“ řekl kapitán „A“ mužstva Lukáš Špaček. „Ale v „pivní“ soutěži se jim vedlo
dobře, rozdíl mezi nimi byl jediný bod,“ dodal. Pokud jde o fotbal, který má v obci tradici
už od roku 1922, kdy se zde začalo budovat první fotbalové hřiště, věří, že se zlepší.
Ostatně v to doufá i 60 procent respondentů v anketě na webových stránkách TJ
Koněšín.
Hned po příjezdu si Psotka prohlédl terén. „Hřiště je moc hezké, to by vám mohly
závidět kluby z mnohem vyšších soutěží,“ pochválil a rozestavil tréninkové kužely.
O chvíli později už proháněl družstvo místních v oranžových dresech. „Makej,
nefauluj!“ ozývaly se jeho rázné povely…
„Nevím, nakolik můj dvouhodinový trénink pomůže zlepšit výsledky zdejšího
béčka. To je, pokud vím, na posledním místě tabulky,“ zjistil si. „Jde o dospělé, a vybírat
talenty je potřeba spíš mezi žáky. Ale na druhou stranu musím říct, že většina dnešních
špičkových hráčů začínala právě na vesnických hřištích. A nejen hráči. V Olomouci
máme fyzioterapeuta Tondu Fučíka, který pochází právě odtud, z Koněšína,“ dodal
Psotka.
převzato MF DNES, autor Petr Večeřa
Snímek na předposlední straně obálky:
Fotbalisté Koněšína s trenérem Sigmy Olomouc Zdeňkem Psotkou – 7. 4. 2011

Nejmladší fotbalisté Koněšína

Vydává Obecní úřad Koněšín, 15. 4. 2011
ZDARMA pro obyvatele obce, náklad 300 ks
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice

V

