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Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

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

Velikonoční neděle
Pondělí velikonoční

11.00 hod. – mše svatá
11.00 hod. – mše svatá

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

Zlatý erb 2012
Ve středu 21. 3. 2012 probíhalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v rámci krajského
kola soutěže Zlatý erb 2012 předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek
a elektronických služeb.

Do čtyř kategorií se přihlásilo celkem 67 soutěžících. Naše obec uspěla hned ve
dvou z nich. Získali jsme „Cenu veřejnosti“ a 2. místo v kategorii nejlepší webové
stránky obce.
Ceny nám předávali na slavnostním ceremoniálu zástupci Kraje Vysočina – radní
Marie Kružíková a náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Zastupitelstvo obce děkuje
všem občanům a návštěvníkům stránek za jejich podporu.
Hana Žáková, starostka

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 8. 4. 2012 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Velikonoční veselici? Od
20.00 hodin s kapelou STONE v kulturním domě.
l 14. 4. 2012 si přijdou na své milovníci jarní přírody? Koná se 9. ročník
velikonočního putování „Od křížku - ke křížku“. Start pochodu je na náměstí před
kostelem sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou od 9.00 do 11.00 hodin a cíl na
farní zahradě. Pěší trasy v délce 8 a 18, cyklotrasa 25 km vedou kolem církevních
památek v okolí Náměště a přírodním parkem Údolí Oslavy a Chvojnice až ke
Třem křížům na Sedleckém hradě. Více informací na www.farnostnamest.cz nebo
www.kdutrebicsko.cz .
l 16. 4. 2012 od 14.00 hodin proběhne v naší obci svoz velkoobjemového
odpadu? Svoz se týká těchto druhů odpadů: staré koberce, linolea, oblečení,
matračky, peřiny, deky, menší kusy nábytku - poličky, stolky apod. Odpad si
připravte před svou nemovitost na místo, kam dáváte popelnici.
l žáci Základní školy Koněšín se již třetím rokem účastní celokrajské akce Čistá
Vysočina? V letošním roce uklidíme okolí silnice z Koněšína k hlavní silnici
Náměšť-Vladislav. Akce se uskuteční 18. 4. 2012 v dopoledních hodinách.
Prosíme řidiče o ohleduplnou jízdu na této komunikaci v uvedený termín.
l Základní škola a Mateřská škola Koněšín pořádá pro děti, rodiče a veřejnost
zájezd do Vodního ráje v Jihlavě dne 18. 4. 2012 a 16. 5. 2012? Pro děti školy je
účast zdarma, ostatní účastníci si hradí vstup do Vodního ráje. V plaveckém areálu
si můžete vodních radovánek užívat celých 90 minut. Uzávěrka přihlášek je vždy
týden před akcí. Přihlásit se můžete osobně v budově školy.
l 22. 4. 2012 se uskuteční od 13.00 hodin v AUTOCAMPU Wilsonka v Hartvíkovicích
Slavnostní zahájení plavby s lodí HORÁCKO po Dalešické přehradě?
Nebudou chybět atrakce a soutěže o volnou plavbu pro děti. Od 14.00 hodin
proběhne křest a žehnání lodě. V kulturním programu vystoupí také Naďa
Urbánková.
l 29. 4. 2012 - 7. 5. 2012 pořádá duchovní správce naší farnosti otec Petr Holý
poutní a poznávací zájezd do Anglie a Skotska?
l 30. 4. 2012 si Vás dovoluje pozvat firma TREBI na tradiční a přesto sváteční Pálení
čarodějnic? Od 15 hodin je zde připraven program pro děti i dospělé s doprovodným komentářem Milana Řezníčka - Miss čarodějnice 2012 - Hledání pokladu Slalom na koštěti a jiné Nezapomeňte si s sebou přibalit foťák, abyste se mohli
zapojit do naší fotosoutěže. Po programu následuje průvod do Autocampu
Borovinka, kde je v 19 hodin slavnostní zapalování OHNĚ, který k této tradici
neodmyslitelně patří. K tanci a poslechu hraje kapela Lubošou. Také vás čeká
předpůlnoční překvapení!!!! Takže LETU ZDAR!
l 12. 5. 2012 od 9.00 do 13.00 hodin se uskuteční XIV. ročník jarní prodejní
výstavy Dům a zahrada? Místo konání kulturní dům a přilehlá prostranství.

l 19. 5. 2012 se uskuteční již 9. 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 Základní škola a Mateřská škola Koněšín zve všechny děti i dospělé na druhý
ročník Cesty za zdravím? Na cestu se vydáme v sobotu 2. 6. 2012. Startovat
budeme od 8.30 do 9.30 od Ubytovny Koněšín, cíl tamtéž. Kromě zábavné cesty
plné pohádkových postav a úkolů Vás čeká v cíli opékání špekáčků, zpěv
s kytarou, hry a soutěže. Těšíme se na Vás!
l 3. 6. 2012 bude v 11.00 hodin první svaté přijímání dětí v kostele sv. Bartoloměje
v Koněšíně?
l 8. 6. 2012 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 nebude chybět hudební vystoupení.
l 10. 6. 2012 v 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu v Koněšíně
nové občánky obce?
l 17. 6. 2012 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.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu v Koněšíně.
l 24. 6. 2012 se v Pivovaru v Dalešicích uskuteční dětský den?
l Rozloučení s žáky 5. ročníku a vyřazení dětí z MŠ Koněšín se uskuteční při
2. ZAHRADNÍ SLAVNOSTI dne 28. 6. 2012 od 15.30 hodin? Akce bude spojena
s prodejním jarmarkem výrobků dětí základní a mateřské školy. Čeká na Vás
kulturní program dětí, zdravé občerstvení a příjemná atmosféra. Přijďte mezi nás
na zahradu u školy!
l 6. července 2012 Myslivecké sdružení Studenec pořádá Myslivecký výlet?
Od 13.00 hodin na chatě v Rakově. Čekaji vás zvěřinové speciality, soutěže pro
děti a příjemná hudba pana Hutárka.
l 7. července 2012 od 15.00 hodin u HOSPŮDKY NA STARÉ POŠTĚ v Koněšíně
proběhne tradiční grilování makrel?
l 8. 7. - 13. 7. 2012 pro rodiny s malými dětmi připravuje společný pobyt na
Vranovské přehradě - Štítary otec Petr Holý?
l 15. 7. - 28. 7. 2012 se mohou děti těšit na letní stanový farní tábor v Orlických
horách?
l 30. 7. - 4. 8. 2012 pro mladší děti proběhne letní farní tábor na Vranovské
přehradě - Štítary?
l 17. srpna 2012 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá předpouťovou
zábavu? Od 20.00 hodin se skupinou BAGR.
l 20. - 22. 8. 2012 se mohou děti a mládež účastnit cyklopoutě do Hlubokých
Mašůvek?

l 24. - 26. srpna 2012 oslavíme Bartolomějskou pouť?
- pátek 24. srpna taneční zábava se skupinou EXTÁZE,
- sobota 25. srpna ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční zábava se skupinou
TREMOLO,
- neděle 26. srpna - dopoledne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, koncert
dechových hudeb před kostelem, průvod stárků obcí od 13.00 hodin, od 17.00
do 19.00 hodin koncert a taneční zábava pod májí s dechovou hudbou
ZLAŤANKA.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz nebo školy http://skolakonesin.sweb.cz

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitostí v roce 2012
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný
platební výměr nebo hromadný předpisný seznam (dále jen seznam).
Pokud se daň stanoví seznamem, zpřístupní správce daně seznam k nahlédnutí
po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do seznamu
nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.
Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní
působnosti se nachází předmět daně.
V roce 2012 budou všechny seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 16. dubna do 16. května 2012, přičemž na kterémkoli
finančním úřadu mohou poplatníci nahlédnout do seznamů, vydaných i ostatními finančními úřady v České republice. Při nahlédnutí do seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně seznamem se neodůvodňuje. Za den doručení seznamu se
považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci
uvedení v seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho
doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním
napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže u poplatníka nedošlo
oproti předchozímu roku ke změnám a daň je mu stanovena ve výši poslední známé
daně, anebo je mu daň stanovena shodně s nově podaným daňovým přiznáním, výše
daně se mu nesděluje seznamem ani platebním výměrem.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou
stejných splátkách a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.
května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí
zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než
poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle seznamu již uplynula, je rozdíl
splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci seznamu. Ve stejné náhradní
lhůtě je platná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti
daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Z mateřské školy
Vážení přátelé, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámila s provozem Mateřské
školy. Mateřskou školu navštěvuje
celkem 23 dětí ve věku 3 až 6 let.
Pedagogickou činnost dětem poskytují
dvě paní učitelky. S dětmi pracujeme
podle Kurikula podpory zdraví. To je
založeno na respektu k přirozeným
lidským po-třebám jednotlivce – úcta
k člověku, k lidskému společenství
a přírodě a na rozvoji komunikace
a spolupráce, protože ke zdravému
vývoji a životu člověk potřebuje komunikovat s druhými lidmi. Naším cílem
je, aby dítě odcházelo z naší MŠ
všestranně rozvinuté na základě svých
možností, schopností i zájmů, aby bylo
připraveno prožít plnohodnotný život,
a to jak po stránce biologické, psychické, sociální i kulturní. Obsah formálního kurikula má téma „Pomáháme svět
kolem nás dělat krásnější“.
Celý obsah je dále rozdělen do
dalších podtémat a tematických částí,
které se odvíjí od podmínek prostředí
a nesou v sobě znaky prožitkového
učení. Snažíme se také prohlubovat
spolupráci, vzájemnou důvěru a toleranci mezi školkou a rodinou.
V měsíci lednu proběhl zápis do
ZŠ, který paní učitelky připravily v duchu cirkusu. K zápisu přišlo všech
devět předškoláků, zde s pomocí paní
učitelky a paní ředitelky plnili úkoly
odpovídající dovednostem předškoláka. Vše zvládli na výbornou, proto
mohou v dalším školním roce zasednout do lavic.
K prvnímu jarnímu dni jsme společně s žáky základní školy připravili
Jarní besídku, která byla určena nejen
pro rodiče, prarodiče a sourozence
dětí, ale také pro širokou veřejnost.
Besídka se uskutečnila ve středu, dne

Vítání jara

Hrajeme si i odpočíváme

21. března 2012 v učebně Základní školy. Třída se zaplnila do posledního místa, čímž
jsme byli velmi mile překvapeni. Všichni pozorně sledovali básničky, písničky, pohádky
a také tanečky, které si pro ně děti připravily. Odměnou za naše snažení nám byl
potlesk všech zúčastněných a také radostný úsměv na tváři všech dětí.
Plánované akce ZŠ a MŠ Koněšín
- Velikonoční spaní ve škole
- Čarodějnický rej
- Projekt Vysočina
- Kinderiáda – sportovní dopoledne
- Sportovní pětiboj ve Studenci
- Barevný týden se zdravou výživou – projekt podporovaný krajem Vysočina
- Týden dětských radostí – projekt podporovaný krajem Vysočina
- Kulturní program pro seniory
- Kulturní program na Vítání občánků
- Výlet ZŠ do Jedova
A protože se blíží Velikonoce, dovolte mi, abych vám za celý kolektiv Základní
a Mateřské školy popřála příjemně prožité svátky velikonoční, plné jarní pohody
a dobré nálady.
Vlasta Vošmerová

Zprávy z Radarky
Ekonomická krize ve společnosti bohužel trvá a to se projevuje i u nás na
Radarce. Výrazně klesl počet návštěvníků kempu a firemních outdoorových akcí.
Přesto s optimismem hledíme do budoucna.
Z nedostatku finančních prostředků se nám zatím, nepodařilo realizovat některé
projekty, které by pomohly zvýšit počet návštěvníků Radarky jako například:
l Stavbu rozhledny, která by byla zároveň multifunkčním zařízením pro nácvik
slaňování s lezeckou stěnou.
l Úpravu sklepních prostor do podoby strašidelného zámku.
l Instalaci 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. Dále pro
rodinné prázdninové pobyty s dobrodružným programem.
Plánované akce v roce 2012:
Duben
l Prezentace Radarky při slavnostním zahájení plavební sezony v kempu
Wilsonka
l Výcvik městských strážníků Moravský Krumlov
l Jarní vyjížďka za gulášem motorkáři z jižní Moravy
Květen
l Školní výlety

Červen
l Letní tábor pro klienty USP Jinošov
l Čabacup II (kontakt Čaba tel. 605 857 648)
Červenec
l Folk country víkend Letecké základny
l Divadlo Tramtárie Olomouc
l Víkend pro Maminky s dětmi
l Hasiči Sokolnice tábor
l Víkend s Tatrama 805
Srpen
l Airsoft kemp
l Extrémní závod
l ÚSP Jinošov
l Tábor dětského domova Moravský Krumlov
l Extrémní závod dvojic
Září
l Fichtlcup
l Radarkafest
l Survival Radarka - extrémní extrém
Dále připravujeme: Zumba víkendy, divadelní prázdniny, drakyádu,...
Více informací a datum plánovaných akcí získáte na našich stránkách
www.introvic.estranky.cz a www.radarka.cz
Velice se těšíme na Vaši návštěvu.
Jiří Introvič, provozovatel Radarky

SOKOL VLADISLAV
srdečně zve
na 3. ročník pochodu
JARNÍ PROCHÁZKA NA DALEŠICKOU PŘEHRADU,
který se uskuteční v sobotu 7. dubna 2012.
start: 6:45 – 10:00; sokolovna, Vladislav 132
cíl: 10:00 – 18:30; sokolovna, Vladislav 132
startovné: 20 Kč, zlevněné 15 Kč (děti, mládež, důchodci)
ubytování: neposkytujeme
pěší trasy:
· 4 km: Vladislav → Číměř → Vladislav
· 12 km: Vladislav ↔ Koněšín
· 18 km: Vladislav → Koněšín → koněšínská pláž → Koněšín → Vladislav
· 30 km: Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Hartvíkovice → Třesov → Kozlany
→ Koněšín → Vladislav
· 48 km: Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín
→ Popůvky → Hartvíkovice →Třesov → Kozlany → Koněšín → Vladislav
bonusové pěší trasy:
· 1 km: rozcestí Holoubek ↔ zřícenina Holoubek
· 3 km: Hartvíkovice → Wilsonova skála → Hartvíkovice
cyklotrasy:
· 27 km: Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Třesov → Kozlany → Koněšín →
Vladislav
· 46 km: Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Slavětice
→ Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → Třesov → Kozlany → Koněšín →
Vladislav
bonusová cyklotrasa:
· 4 km: křižovatka u Třesova ↔Třesov ↔ Hartvíkovice
odměna: diplom, razítka, hezké zážitky
občerstvení: sokolovna Vladislav
kontaktní osoba:
· Lukáš Richter; Wassermannova 1145/13, Praha 5-Barrandov, 152 00
· telefon: +420 775 633 895
· e-mail: lukrich@seznam.cz
internet: www.lukrich.wz.cz/pochod/2012/pochod_2012.htm
Změny vyhrazeny.

8.

2012

20.00 hodin

22. DUBNA 2012
Slavnostní zahájení plavby
s lodí HORÁCKO
po Dalešické přehradě

Začátek ve 13.00 h. v AUTOCAMPU
Wilsonka v Hartvíkovicích
Atrakce a soutěže o volnou plavbu pro děti.
Křest a požehnání lodi proběhne ve 14.00 h.
V kulturním pořadu vystoupí také Naďa Urbánková.
Do 22. 4. okružní plavby o víkendech ve 13 h.
Po tomto datu pluje loď již po celé přehradě 2 x denně
o víkendech, o prázdninách pak 3x každodenně.
www.dalesickaprehrada.cz
tel. +420 739 08 58 58
lodni-doprava@aikon.cz
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