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28. 11. 2012 je zahájen předprodej lístků na divadelní představení Ostatkový
soud? Místní ochotníci představení sehrají ve dnech 13., 14., 15. a 16. 12. 2012 vždy
v 19.00 hodin.
28. 11. 2012 se uzavírají nové dodatky na hrobová místa? Všem, kterým končí
v letošním roce doba pronájmu hrobového místa na pohřebišti v Koněšíně, musí
do konce roku uzavřít nový dodatek na dalších pět let pronájmu. Dodatky jsou
připraveny k podpisu na Obecním úřadě v Koněšíně vždy v úředních hodinách.
Navíc bude vyčleněn za tímto účelem i jeden den mimo pracovní týden - a to sobota
1. prosince 2012. V uvedený den si též můžete v době od 8.00 do 11.00 hodin přijít
na obecní úřad uzavřít dodatek na hrobové místo.
2. 12. 2012 od 16.30 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před
budovou obecního úřadu? Srdečně si vás dovolují pozvat: Obec Koněšín, ZŠ a MŠ
Koněšín a pěvecký sbor Klokočí z Koněšína.
13., 14., 15. a 16. 12. 2012 sehrají místní ochotníci divadelní představení
Ostatkový soud? Začátky představení vždy v 19.00 hodin.
17. 12. 2012 organizujeme Humanitarní sbírku? Více informací v samostatném
článku.
25. 12. 2012 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.
26. 12. 2012 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční Vánoční koncert? Vystoupí
pěvecký sbor Klokočí z Koněšína a Fénix z Třebíče. Začátek je v 15.00 hodin. Vstupné
dobrovolné.
Od 27. do 31. 12. 2012 bude OÚ Koněšín z důvodu čerpání dovolené uzavřen?
Prvním pracovním dnem bude tedy středa 2. ledna 2013.
12. 1. 2013 proběhne historicky první přímá volba prezidenta ČR? Případné druhé
kolo prezidentských voleb je naplánováno na 25. – 26. 1. 2013.
26. 1. 2013 Základní a mateřská škola Koněšín pořádá Školní ples? Od 20.00
hodin s kapelou UNIBAND. Vedení školy předem děkuje občanům, kteří mohou
přispět do tomboly.
27. 1. 2013 od 14.30 hodin se v kulturním domě uskuteční tradiční dětský
karneval, který pořádá mládež z farností Dalešice, Koněšín a Valeč? Všechny
masky mají vstup zdarma. Čeká vás bohatá tombola a program plný her a soutěží.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz
nebo školy
http://skolakonesin.sweb.cz.

K zakoupení na obecním úřadě
•
•
•
•
•

Kniha o obci Koněšín
				
Kniha Památné kameny a pověsti na Třebíčsku		
Kniha leteckých fotografií Vysočina shůry			
DVD – Horácko 				
DVD – Oslavy 910. výročí obce 			
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200,-- Kč
250,-- Kč
500,-- Kč
50,-- Kč
100,-- Kč

Jubilea v roce 2013
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví a životní
pohody do dalších let.
60
		
		
65 		
		
		
70
		
75
80 		
85
90		

Jarmila Blažková, Dana Dvořáková,
Bohumír Franěk, Anna Líbalová, Jindřiška Musilová,
Stanislav Špaček, Hana Vařbuchtová
Marie Balážová, František Fučík, Zdenka Fučíková,
Jaroslav Musil, František Ošmera, Jiřina Ošmerová,
Jindřiška Vyletělová
Jana Kotrbová, Jarmila Ošmerová,
Marie Rambousková, Božena Šibůrková
Božena Oborná
Josef Kladivo, Marie Kopuletá
Božena Coufalová, Josefa Dobrovolná
Marie Matoušková, Stanislav Šibůrek

Divadelní ochotníci
Rok se s rokem sešel a opět je tu podzim. Čas plískanic, dlouhých večerů a pro některé
z vás čas, kdy si, možná, položíte otázku, jestli i letos náš divadelní soubor nacvičí nějakou
novou hru. Naše příznivce mohu potěšit – i letos jsme dokázali překonat pohodlnost a pokusíme
se udělat trochu zábavy pro vás, naše věrné diváky. Připravujeme veselohru Vlastimila
Pešky Ostatkový soud, která je, jak je naším dobrým zvykem, úplně jiného žánru než loňské
představení klasického dramatu Maryša. Je to hra plná zemitého vesnického humoru, hra, která
si nedělá nárok na hluboké citové vjemy, složité dekorace a kostýmy, ani na složitou dějovou
zápletku. U letošního představení si, vážení přátelé, odpočinete, pobavíte se osudy postav
a zasmějete se. Třeba i tomu, jak to někdo z nás zase poplete. Rád bych na vás ještě apeloval,
abyste ještě ve větší míře než loni využili možnosti zakoupit si vstupenky v předprodeji. Ale to
vy už dobře víte, protože jste divácky vyspělé obecenstvo a výhody předprodeje pro vás, vaše
blízké a přátele znáte. Připomínám to jen proto, že nás velmi mrzí, když přijdou diváci, většinou
místní a většinou na poslední chvíli k pokladně a zlobí se, že už jsou místa jenom vzadu nebo
přístavky.
Termíny představení jsou 13., 14., 15. a 16. 12. 2012 vždy v 19.00 hodin.
Předplatné si bude možné zajistit od středy 28. 11. 2012 na Obecním úřadě v Koněšíně
vždy v úředních hodinách.
Těšíme se na vás, vy nám zachovejte přízeň a držte palce.
Pavel Malík

Nové Obecně závazné vyhlášky obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. listopadu 2012 schválilo dvě nové Obecně
závazné vyhlášky obce. Obě vyhlášky řeší především navýšení poplatku a to následovně.
•
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zvyšuje poplatek u občanů s trvalým pobytem v obci z dosavadních 400,-- Kč
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•

na 550,-- Kč/osoba/rok a u objektů využívaných k rekreaci z dosavadních 500,-- Kč
na 650,-- Kč/objekt/rok. Změna je také u termínu úhrady. Nově bude poplatek splatný
vždy od 1. 1. do 31. 3. příslušného kalendářního roku. I přes navýšení poplatku
obec doplácí za každého občana více jak 150,-- Kč. Vyhláška nabývá účinnost
od 1. 1. 2013.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů zvyšuje poplatek
z dosavadních 60,-- Kč za prvního psa na 150,-- Kč. Za každého dalšího psa
v domácnosti si z dosavadních 150,-- Kč připlatíte na částku 300,-- Kč. Poplatek je
splatný nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.

Investiční akce v roce 2012
Modernizace sportovního zázemí v obci Koněšín na základě vlastní iniciativy místních dětí
a mládeže
Díky iniciativě dětí, Tělovýchovné jednoty Koněšín a obce se nám v letošním roce podařilo
získat finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na zhotovení umělého sportovního
povrchu z umělé trávy o výměře 594 m2. Součástí akce bylo lajnování povrchu na tenis, volejbal
a malý fotbal včetně sítí na tenis a volejbal. Dále byly pořízeny dva betonové stoly na stolní
tenis včetně sítí. Celkové náklady projektu byly 434.026,60 Kč z toho příspěvek z ministerstva
činil 303.818,-- Kč. Spoluúčast k dotaci v částce 130.208,-- Kč poskytla Tělovýchovná jednota
Koněšín. Obec Koněšín se podílela cca 20.000,-- Kč a to především za zpracování žádosti
a výběrového řízení na dodavatele akce.
Oprava místní komunikace a chodníků v Koněšíně
V rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Programu
rozvoje venkova ČR, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova, nám byl podpořen k realizaci projekt Oprava místní komunikace
a chodníků v Koněšíně. Zakázku ve veřejné soutěži v objemu 1.648.419,-- Kč získala firma KAT
stavební a.s. z Brna. Z dotace jsme opravili místní komunikace a plochu pod budovou obecního
úřadu, dále chodník od autobusové zastávky a od kostela až k autobusové zastávce směrem
na Náměšť nad Oslavou. Dále byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení a doplněna
některá nová svítidla. Došlo k úpravě zelených ploch a výsadbě nové zeleně. Osazeny byly též
nové lavičky, odpadkové koše, květináče, stojan na kola, vývěsky a nové dopravní značení.
Obec se na celkových nákladech bude podílet 37%. Zbytek je financován z výše uvedeného
operačního programu.
Opravy dětského hřiště
Z Programu obnovy venkova Vysočiny jsme pro letošní rok žádali o finance na opravu
dětského hřiště u budovy školy. Projekt a jeho realizace byla konzultována s vedením školy,
abychom pro děti vybrali nejvhodnější hrací prvky, dopadovou plochu a nové oplocení areálu.
Slavnostního otevření hřiště se děti dočkaly 31. 10. 2012. Celkové náklady jsou 189.644,-- Kč
z toho z rozpočtu kraje jsme získali 94.000,-- Kč a spoluúčast obce byla 95.644,-- Kč.
Co nás čeká v roce 2013
I nadále se budeme snažit získávat finanční prostředky z různých grantových programů.
Investičních záměrů je mnoho, budu jmenovat alespoň některé - protipovodňové opatření,
vícegenerační hřiště, nový chodník podél silnice směrem na Kozlany, nová fasáda školy,
celková rekonstrukce kulturního domu – WC, šatna, vybavení kuchyně, rekonstrukce galerky,
oprava plochy před kulturním domem, pokračování v opravách chodníků, obnova zeleně
a ovocných stromů. Je toho opravdu mnoho, co bychom chtěli v obci pro vás zlepšit, ale bude
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hodně záležet na tom, zda získáme potřebné finance. Závěrem mi dovolte vyslovit i prosbu
směrem k vám. Prosím neničte nově vybudované chodníky parkováním aut, někdy se jedná
dokonce o vozy nákladní. Nezcizujte novou výsadbu. Ano - opravdu došlo ke krádeži přibližně
dvaceti kusů ne zrovna levných rostlin. Jistě bych mohla pokračovat dalšími nešvary, které se
v naší obci objevují. Proto apeluji na všechny – chraňme si náš společný majetek a neničme
ho!!!

Humanitární sbírka v Koněšíně
– sbírka použitého ošacení
Obec Koněšín se rozhodla opětovně podpořit vyhlášenou humanitární sbírku na pomoc
potřebným lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti.
Občanské sdružení Diakonie Broumov, která sbírku organizuje, je nezisková organizace
poskytující sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti. Nyní několik informací k samotné sbírce.
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ SE TÝKÁ
•
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
•
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
•
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
•
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
•
Obuv – veškerou 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 17. prosince 2012 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.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí
drůbeže po veřejném prostranství naší obce.
Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy Obecní úřad Koněšín po projednání
v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je
v rozporu s níže uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi
citelně postihováno.
Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných
předpisů na tomto úseku uvádíme.
Podle ustanovení § 11 odstavce 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů je každý chovatel hospodářských zvířat (tedy například
i drůbeže) povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat, sankce za porušení
tohoto ustanovení podle § 27 odstavce 3) písmene e) výše uvedeného zákona pokuta až
do 50.000,- Kč.
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Podle ustanovení § 13 odstavce 1) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy například
i psi, apod.) povinen učinit opatření proti úniku zvířat, sankce za porušení tohoto ustanovení
podle § 27 odstavce 2) písmene f) výše uvedeného zákona pokuta až do 50.000,- Kč.
Podle ustanovení § 60 odstavce 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je vlastník nebo držitel domácích zvířat
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci, sankce za porušení
tohoto ustanovení podle § 22 odstavce 1) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, pokuta až
do 2. 000 Kč.
Podle ustanovení § 47 odstavce 1) písmene d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se
přestupku dopustí každý kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného
prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem, apod.), sankce
za porušení tohoto ustanovení podle § 47 odstavce 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
pokuta až do 20. 000 Kč
Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat
příslušný orgán Městského úřadu v Třebíči.

Život koněšínské farnosti v roce 2012
Brzy bude advent, který nás dovede až k vánočním svátkům, a tím i ke konci roku 2012. Co
jsme prožili a co se událo v naší farnosti, to se dozvíte v následujících řádcích.
Už tradičně se v zimě a na jaře uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. Na začátku nového
roku vás navštívili koledníci při Tříkrálové sbírce a proběhl, za velké účasti dětí i dospělých,
dětský farní karneval v Koněšíně. Také letos jsme se o jarních prázdninách vydali na hory
na faru v Branné v Jeseníkách, kde jsme strávili krásný týden. Před Velikonocemi jsme jeli
na setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem, které se konalo v brněnské katedrále.
V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě. Tentokrát jsme zamířili
mimo kontinentální Evropu - a to do Anglie a Skotska. Koncem května se na Vranově u Brna
uskutečnilo setkání ministrantů a dětí z farnosti. I letos jsme spoluorganizovali s dalešickým
pivovarem Dětský den, kde s programem, podobně jako loni, pomohl herec a komik Michal
Nesvadba.
Na začátku letních prázdnin jsme na Vranovské přehradě realizovali týdenní pobyt pro
rodiny s dětmi. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří.
Opět proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor v Orlických horách a po něm týdenní
tábor pro menší děti, poprvé ve Štířatech u Vranovské přehrady. S mládeží jsme v srpnu vyrazili
na týden do rakouských Alp. Po návratu z Rakouska jsme jeli s dětmi na tradiční cyklopouť
do Hlubokých Mašůvek.
S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství, dětské
mše sv., sportovní kroužky ve Valči, páteční plavání apod. V září se také už tradičně jelo
na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. Koncem října proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda
s následným programem a posezením na farním dvoře.
O podzimních prázdninách jsme tentokrát vyrazili na Źďársko do Bobrové u Nového Města
na Moravě, tam jsme společně podnikali výlety po okolí.
Protože tento článek píši již v listopadu, tak ještě pár informací o tom, co máme před
sebou - Mikulášskou nadílku v kostele, vánoční nadílku pro zvířata v lese a děti se připravují
na představení Živého Betlému ve Valči.
Dovolte mi na závěr opět poděkovat za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu a popřát Vám
všem krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti
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Společné foto před parlamentem v Londýně
PS:
Také si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních svátcích v našem
koněšínském kostele, ale i na Živý Betlém, který bude ve Valči před kostelem na Boží hod
vánoční (25. 12.) v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Ze školních lavic
Milí čtenáři,
již tři měsíce, den co den do místních školních lavic usedá 22 dětí z Koněšína a okolí, mezi
nimi i 8 nových prvňáčků…
Co se za tento čas událo ve škole nového?
Pojďte se s námi ohlédnout za uplynulými měsíci v naší škole…
Září jsme zahájili plaveckým výcvikem v Třebíči. Pod dohledem zkušeného instruktora jsme
utužili své zkušenosti z jízdy na kole na dopravním hřišti v Třebíči. Také nás čekal projektový
den „Drakijáda“, kdy děti ve výuce získávaly za své vědomosti dráčky a celý den vyvrcholil
pouštěním draků s opékáním špekáčků. Měsíc září jsme zakončili divadelním představením
v Národním domě v Třebíči.
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První říjnový den nás čekala velice zajímavá beseda o dravcích v nedalekém Studenci,
dále pak exkurze do Třídírny odpadů v Třebíči a Petrůvkách. Pro rodiče s dětmi jsme připravili
výlet do Vodního ráje v Jihlavě. Od 9. října za námi jezdí paní Rynešová – fyzioterapeutka
a učí nás správnému držení těla. Poslední říjnový den nás čekalo slavnostní otevření nově
vybavené školní zahrady. Paní starostka Hana Žáková přestřihla pásku a děti z MŠ a ZŠ svým
krátkým pásmem písní a básní přivítaly mezi novými houpačkami, skluzavkou a kolotočem
rodiče a přátele školy. Poté byl pro návštěvníky připraven raut a také podzimní tvoření. Děti
i dospělí si zde mohli vytvořit krásné podzimní vazby, věnce, ježečky…
Od října také dětem nabízíme tyto odpolední aktivity: sportovní kroužek, tanečně-dramatický
kroužek, keramiku, angličtinu pro nejmenší, náboženství a předškoláčka.
Listopad jsme zahájili divadelním představením „Zapomenutý čert“ a v příštích dnech
nás čeká beseda se Státním zdravotním ústavem Jihlava na téma „Zdravý životní styl“. Také
pojedeme na ekologickou výchovu do nedalekých Chaloupek a měsíc listopad zakončíme
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projektovým dnem „Světlo v ulicích“.
Prosinec
zahájíme
adventním
zpíváním a nově i lampiónovým průvodem.
Čeká nás mikulášská a vánoční nadílka
a 6. prosince už se těšíme na spaní
ve škole. Poslední týden před Vánocemi
navštívíme kino v Třebíči.
Advent se nezadržitelně blíží, dovolte
mi tedy, abych vám popřála za všechny
své kolegyně, ať jej strávíte v klidu,
pohodě a radosti se svými nejbližšími.
Jana Topilová
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Hlášení z Radarky za rok 2012
Sezona 2012 na Radarce je již za námi a nezbývá než bilancovat. Stále hledáme
investičního partnera na vybudování sportovně rekreačního zařízení dle projektu. Ekonomická
krize ve společnosti se dramaticky odrazila i v naší hlavní činnosti podnikání. Nicméně to
nevzdáváme a snažíme se přežít.
Co se povedlo:
Propojili jsme lodní dopravu po Dalešické přehradě s Radarkou formou nabídky rodinných
balíčků s plavbou a akčním programem na Radarce.
Instruktoři z Radarky v letní sezoně pravidelně přepadali parník jako piráti a pro cestující to
byl dle kladných ohlasů vzrušující zážitek.
Mládež z Koněšína a okolí k nám celé léto pravidelně jezdila trénovat skoky na trampolíně.
V srpnu si sami dokázali zorganizovat první ročník Fechtl Cupu na místním polygonu. Byla to
jedna z velmi vydařených akcí.

Plánované akce na rok 2013
Duben:		
Květen:		
Červen:		
Červenec:
Srpen:		
		
Září:		

Zahájení motorkářské sezony gulášem na Radarce
Školní výlety, zlomená poloosa, firemní akce
Školní výlety, Enduro škola, firemní akce
Tábor pro klienty USP, Soustředění mladých hasičů
Fechtl cup II. ročník Koněšín, Letní tábor prevence kriminality z projektu
„Společně to dokážeme!“
Adaptační programy pro ZŠ, SŠ, firemní akce

Další informace najdete na www.radarka.cz, nebo www.introvic.estranky.

Letošní rok v kopačkách
Hned od prvních dnů nového roku se TJ Koněšín začala připravovat na zajímavé sportovní
a kulturní akce, kterých bylo letos v plánu hned několik. V zimním období se zahájila sezona
plesem, kde nechyběla bohatá tombola, zábava a příjemná atmosféra. Během Velikonoc se
nachystala tradiční VELIKONOČNÍ VESELICE. Na konci léta se konaly pouťové zábavy.
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Také letos TJ Koněšín upravovala a budovala další sportovní zázemí. Již po několikáté se
za finanční podpory Skupiny ČEZ uskutečnilo uklízení okolí přehrady. Jak dokládá fotografie,
našlo se toho i letos hodně.
Získána byla dotace na umělý povrch, kde si každý může zahrát tenis, fotbálek a ostatní
týmové hry. Kvůli vysokému zájmu se k hřišti nainstalovala světla, díky nimž může sportovní
vyžití pokračovat i za soumraku. U fotbalového hřiště se volný prostor zaplnil stoly na pingpong.
Fotbalové družstvo rozšířilo svoje aktivity, založen byl dětský tým - fotbalová přípravka. I ti
nejmenší totiž milují fotbal, a tak se rozhodli splnit si svůj sen. Každý týden trénují na hřišti nebo
ve školní tělocvičně. Pod svá křídla je schoval nový trenér p. Blažek.
Chod celého družstva, udržování sportovního areálu, rozšiřování nabídky sportovního vyžití
a úhrady spoluúčasti k dotacím je velice náročné zvládnout , a to zejména po stránce finanční,
proto bychom chtěli poděkovat všem našim SPONZORŮM a dobrým lidem, kteří jsou ochotni
vždy dle svých možností pomoci.
Příjemné prožití vánočních svátků přeje
TJ Koněšín

Vydává Obecní úřad Koněšín
Místo a datum vydání: Koněšín 23. 11. 2012
Registrace MKČR E 20158. ZDARMA pro obyvatele obce,
náklad 300 ks. Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
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ROZLOSOVÁNÍ - III.TŘÍDA skupina A - JARO 2013
KOLO

DATUM

14.

so 23.březen 15:00

15.

ne 31.březen 15:00

Koněšín - Radkovice

16.

so 6.duben 15:30

Kralice - Koněšín

auta 14:30

17.

ne 14.duben 15:30

Valeč - Koněšín

auta 14:30

18.

ne 21.duben 16:00

Koněšín - Kouty B

19.

so 27.duben 16:00

Třebenice - Koněšín

20.

ne 5.květen 16:30

21.

so 11.květen 16:30

22.

ne 19.květen 16:30

Koněšín - Lipník

23.

so 25.květen 16:30

Rapotice B - Koněšín

24.

ne 2.červen 16:30

25.

ne 9.červen 10:15

26.

ne 16.červen 16:30

DOMÁCÍ - HOSTÉ
Hartvíkovice - Koněšín

DOPRAVA

auta 15:00

auta 15:15

auta 15:15

Koněšín - Myslibořice
Ocmanice - Koněšín

auta 9:15

Koněšín - Budišov B
* Přibyslavice B - hřiště Čechtín

ROZLOSOVÁNÍ - IV.TŘÍDA skupina A - JARO 2013

PRAVA

KOLO

DATUM

DOMÁCÍ - HOSTÉ

DOPRAVA

14:00

14:30

Rudíkov B - Koněšín B

14:30

VENKU

11.

ne 14.duben 15:30

o.k.

12.

so 20.duben 16:00

Koněšín B - Smrk

15:00

termín

13.

so 27.duben 16:00

Koněšín B - Březník B

DEN

14.

ne 5.květen 10:15

Náměšť C - Koněšín B

termín

15.

so 11.květen 16:30

Koněšín B - Rouchovany B

termín

16.

ne 19.květen 16:30

Hodov - Koněšín B

termín

17.

so 25.květen 16:30

termín

18.

ne 2.červen 16:30

o.k.

10.

so 8.červen 16:30

15:15

15:15

9:15

BUS 14:30

BUS 9:15

BUS 15:30

Koněšín B - Pyšel
Třebenice B - Koněšín B
Koněšín B - Dukovany B

KOLO

auta 14:00

Koněšín - Rouchovany
* Přibyslavice B - Koněšín

R

BUS 15:30

VENKU

11.

o.k.

12.

termín

13.

DEN

14.

termín

15.

termín

16.

termín

17.

termín

18.

o.k.

10.

