Zlatý erb 2013
V pondělí 11. března 2013 probíhalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v rámci krajského
kola soutěže Zlatý erb 2013 předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek a elektronických služeb. Naše obec získala „Cenu veřejnosti“. Po loňském úspěchu jsme tak obhájili toto
ocenění. Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům a návštěvníkům stránek za jejich podporu
a hlasování.

Hlavní turistické, sportovní a kulturní akce
připravujeme ve spolupráci
se Skupinou ČEZ.
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Jarní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 30. března 2013 se v době od 9.05 do 9.35 hodin uskuteční u autobusové zastávky u kostela mobilní svoz nebezpečných odpadů.
Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů:
•
akumulátory
•
znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií atd.
•
zářivky, výbojky
•
televizory, rádia atd. (v nedemontovaném stavu)
•
osobní pneu (bez disků!!!)
•
ledničky
•
pračky, sporáky, vysavače
•
mikrovlné trouby, fritovací hrnce
•
drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)
Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Svoz velkoobjemového odpadu
V úterý 16. dubna 2013 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.

Distribuce evidenční karet na sběrné dvory
a tašek na třídění odpadu
Výdej evidenčních  karet na sběrné dvory pro občany trvale žijící v Koněšíně bude probíhat v měsíci květnu 2013. Karta vás bude opravňovat k uložení odpadů, na které v obci
nezajišťujeme sběr. Takové odpady pak můžete dovést do všech sběrných dvorů v provozování firmy ESKO-T. Tudíž budete moci využívat například sběrných dvorů v Třebíči nebo
Náměšti nad Oslavou. Dále pro zkvalitnění třídění některých druhů odpadů (především papír,
sklo a plasty) bude do každé domácnosti v Koněšíně distribuována sada tašek na třídění uvedených odpadů.  

Putování s Jožkou Šmukařem
za písničkou a za vínem
Každý měsíc natáčela a také vysílala Česká televize hudební cyklus „Putování za písničkou“. Pro diváka je Putování spojeno se zpěvákem a folkloristou Jožkou Šmukařem. Z úspěšného pořadu v edici České televize vyšla kniha Putování s Jožkou Šmukařem za písničkou
a za vínem. V knize je zachyceno každé jedno televizní natáčení populárního pořadu - a to
včetně krajových receptů, písniček a příjemného povídání. Součástí knihy je i nosič DVD, který
zachycuje hudební vystoupení všech účinkujících z jednotlivých dílů pořadu. Knihu s DVD lze
nyní zakoupit na Obecním úřadě v Koněšíně. Cena je 120,-- Kč.
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Ochotníci opět na scéně
Vážení příznivci ochotnického divadla,
i když jsou to teprve tři měsíce, co jsme zakončili loňský rok představením Ostatkový soud
pod vedením Pavla Malíka, již opět stojíme na prknech, která znamenají svět a připravujeme
pro vás takovou jarní lahůdku.
Jedná se o pohádkovou komedii od Zdeňka Kozáka O Bedřišce a Kajetánovi, kterou chceme navázat na úspěšnou hru Čáry báby Cotkytle od téhož autora, s níž jsme se vám představili
v květnu 2011.
Letošní představení, které je plné vtipných situací a krásných lidových písniček, vám sehrajeme již v dubnu, a to v pátek 26. 4. 2013 v dopoledních hodinách pro žáky základních škol
a večer v 19 hod. pro veřejnost. Reprízu této hry můžete navštívit v sobotu 27. 4. 2013 v 19
hod.
V posledních dvou letech se osvědčil předprodej vstupenek, a proto neváhejte a využijte
této možnosti k   získání výhodnějšího místa i letos. Předprodej bude probíhat na Obecním
úřadě v Koněšíně od 10. 4. 2013.
Na závěr bych chtěla upozornit, že i když se jedná o pohádku, není určena jen dětským
divákům, ale na své si rozhodně přijdou i „dospěláci“ a nepochybuji o tom, že se budou bavit
stejně dobře, jako se při nacvičování této hry bavíme i my.
Na shledanou v kulturním domě v Koněšíně.						
Vlasta Komárková

Poděkování
Připojuji poděkování ochotníkům, kteří z výtěžku představení Ostatkový soud zakoupili
nové podsedáky na židle v kulturním domě. Celkem bylo z prostředků sboru zakoupeno čtyřicet
kusů podsedků za téměř čtyři tisíce korun.                                    
Hana Žáková

Program na Radarce v roce 2013
(Termíny jednotlivých akcí budou zveřejněny na www.radarka.cz )
Duben  
•
Zahájení motorkářské sezony vyjížďkou za jarním gulášem
•
Enduro škola
•
Výcvik Městské policie Mikulov, Moravský Krumlov
Květen
•
Školní výlety
•
Teambuildingové akce pro firmy
•
Přepadení výletní lodi piráty z Radarky
Červen
•
Ukončení školního roku - dárkové balíčky
•
Školní výlety
•
Firemní akce
•
Motosraz čtyřkolek
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Červenec:
•
Letní tábor USP Domov bez zámku
•
Letní dovolené
•
Škola přežití a sebeobrany
Srpen:
•
Letní tábor sociálně slabších rodin
•
Radarkafest
•
Ukončení letních prázdnin
Září
•
Firemní akce
•
Adaptační programy pro školy
•
Škola přežití a sebeobrany
Říjen
•
Drakiáda
•
Firemní akce
•
Ukončení sezony

Na viděnou na Radarce se těší Jiří Introvič.

ZÓNA 2013
- informace pro občany v okolí JE Dukovany

  
Téměř čtyři stovky hasičů, policistů, záchranářů, vojáků a dalších osob se od 26. 3.
do 28. 3. zúčastní plánovaného cvičení ZÓNA 2013 v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Simulovaná radiační havárie v dukovanské elektrárně procvičí ochranná opatření a součinnost
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje. V rámci cvičení se dopoledne 26. března cvičně rozezní i poplachové sirény.
Třídenní cvičení začne v Jaderné elektrárně Dukovany v úterý 26. března v ranních hodinách vyhlášením mimořádné události s fiktivním únikem radioaktivních látek.
V průběhu prvního dne cvičení (26. 3. dopoledne)   budou v areálu elektrárny i v rámci
zóny havarijního plánování spuštěny výstražné sirény, v dalších dnech se v terénu okolí
elektrárny budou pohybovat cvičné mobilní radiační monitorovací skupiny a bude také létat
cvičný monitorovací vrtulník. Je možné, že dojde i k dočasným cvičným uzávěrám některých
úseků silnic.
Do řešení simulované situace budou kromě Havarijního štábu Jaderné elektrárny Dukovany zapojeny i havarijní štáby elektrárny Temelín, vybraných klasických elektráren a Havarijní
štáb ČEZ, a.s. Nedílnou součástí bude i procvičení součinnosti hasičských záchranných sborů
obou krajů, na jejichž území se dukovanská elektrárna nachází, krizových štábů krajů, dotčených obcí a složek integrovaného záchranného systému. Přítomni budou také zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Cvičení ZONA 2013 bude ukončeno ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 12.00 hod.
Pravděpodobnost havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, při níž by unikly radioaktivní látky
do životního prostředí, je díky bezpečnostním systémům, bezpečnému způsobu provozování
a pravidelným kontrolám minimalizovaná. Přesto se podle zákona součinnostní cvičení pravidelně opakují. Zatím největší cvičení tohoto rozsahu se na Vysočině uskutečnilo v roce 2008.
Ing. Petr Spilka
Tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
5

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT
V OBCI
DATUM
6. 4.

NÁZEV AKCE
Jarní procházka na
Dalešickou přehradu

13. 4.

Od křížku – ke křížku

26. – 27. 4. Pracovní pobyt ve
Štítarech u Vranovské
přehrady

26. – 27. 4. O Bedřišce a Kajetánovi
aneb
Jede, jede poštovský
panáček

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Již 4. ročník pochodu, který se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013.
Letošní ročník je rozšířen i o startovní a cílové místo v Koněšíně.
Pozvánku na velmi zdařilou akci naleznete na samostatné stránce
zpravodaje. Více též na webových stránkách obce.
Jubilejní 10. ročník velikonočního putování "Od křížku - ke
křížku" se letos uskuteční k výročí 400 let od vytištění Bible
české a nese podtitul "Po stopách Bible Kralické".
Start v sobotu 13. 4. 2013 od 8.45 do 11.00 v Náměšti nad
Oslavou na náměstí u kostela.
Pracovní pobyt pro všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a
pomohou s úklidem rekreačního zařízení ve Štítarech u
Vranovské přehrady. Více informací u duchovního správce
farnosti P. Mgr. Petra Holého, tel.: 608819945, e-mail:
mech@cmail.cz .
Pohádková komedie pro děti i dospělé se spoustou vtipných
situací a krásných lidových písniček. Od 10. dubna 2013 je
zahájen předprodej vstupenek. Představení pro širokou veřejnost
budou sehrána v pátek 26. 4. v 19.00 hodin a v sobotu 27. 4. opět
v 19.00 hodin. Cena vstupenky je 40,-- Kč.

30. 4.

Pálení čarodějnic

Od 15.00 hodin odpolední program přímo v areálu Ubytovny
Koněšín. Moderuje Milan Řezníček z HITRÁDIA VYSOČINA.
V 18.30 hodin přesun (odlet) do autokempu Borovinka, kde bude
zapálení ohně. O hudební doprovod a zábavu se postará skupina
Pekelníci.
10. ročník cykloturistického dne. Start v Koněšíně od 8.00 do
11.00 hodin u Obecního úřadu v Koněšíně. Startovné činí 20,-Kč. Starty jsou možné i v Budišově a Náměšti nad Oslavou.
Podrobnější informace před akcí naleznete na webových
stránkách obce www.obeckonesin.cz .

11. 5.

Na – Bu - Ko

18. 5.

Dům a zahrada

25. 5.

Děkanátní setkání
ministrantů a dětí z
farnosti

Více informací u duchovního správce farnosti P. Mgr. Petra
Holého, tel.: 608819945, e-mail: mech@cmail.cz .

2. 6.

První svaté přijímání

V neděli 2. 6. 2013 v 11.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
v Koněšíně.

15. ročník jarní prodejní výstavy. Místem konání je kulturní dům
a přilehlá prostranství v obci od 9.00 do 13.00 hodin. Cena
vstupenky 20,--Kč. Podrobnější informace před akcí naleznete na
webových stránkách obce www.obeckonesin.cz .
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Setkání důchodců tří
obcí

V pátek 7. 6. 2013 od 14.00 hodin v kulturním domě v Koněšíně.
V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Koněšín a dechová
hudba Malá Doubravěnka s kapelníkem Janem Vítem.

Grilování makrel

Hospůdka Na Staré poště si vás dovoluje pozvat na tradiční
grilování makrel od 14.30 hodin.

9. 6.

Vítání občánků

V neděli 9. června 2013 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni
Obecního úřadu v Koněšíně nové občánky obce.

22. 6.

Dětský den SDH
Koněšín

5. 7.

Myslivecký výlet

Areál kempu Borovinka v Koněšíně. Podrobnější informace před
akcí naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz
.
Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční Myslivecký výlet
od 13.00 hodin na chatě v Rakově. Čekají vás zvěřinové
speciality, soutěže pro děti a příjemná hudba.

7. 6.

8. 6.

Pobyt pro rodiny s dětmi Pobyt pro rodiny s dětmi v rekreačním středisku ve Štítarech u
8. – 12. 7. ve Štítarech
Vranovské přehrady. Více informací u duchovního správce
farnosti P. Mgr. Petra Holého, tel.: 608819945, e-mail:
mech@cmail.cz .
14. – 27. 7. Letní farní tábor
Letní farní tábor v Orlických horách pro starší děti.
v Orlických horách
Více informací u duchovního správce farnosti P. Mgr. Petra
Holého, tel.: 608819945, e-mail: mech@cmail.cz .
Letní farní tábor ve
Štítarech

Letní farní tábor ve Štítarech u Vranovské přehrady pro mladší
děti. Více informací u duchovního správce farnosti P. Mgr. Petra
Holého, tel.: 608819945, e-mail: mech@cmail.cz .

3. 8.

Grilování makrel

Hospůdka Na Staré poště si vás dovoluje pozvat na tradiční
grilování makrel od 14.30 hodin.

23. 8.

Bartolomějská pouť

V pátek 23. 8. 2013 předpouťová taneční zábava se skupinou
Bagr od 20.00 hodin v kulturním domě.

24. 8.

Bartolomějská pouť

V sobotu 24. 8. 2013 ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční
zábava se skupinou H-Bend.

25. 8.

Bartolomějská pouť

7. 9.

Triestingtal – radweg
- cykloputování
v Dolním Rakousku

V neděli 25. 8. 2013 dopoledne mše svatá v kostele sv.
Bartoloměje, koncert dechových hudeb před kostelem, průvod
stárků od 13.00 hodin po obci. Od 17.00 hodin do 19.00 hodin
koncert a taneční zábava pod májí s dechovou hudbou Polanka.
Cyklostezka údolím řeky Triesting patří k nejkrásnějším
cyklostezkám Dolního Rakouska. Její trasa vede krásnou a velmi
různorodou krajinou. Podrobnější informace k zájezdu
naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz .

28. 7.
– 2. 8.
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Komunitní partnerství
přispívá k rozvoji škol v oblasti EVVO,  AJ a podporuje spolupráci zapojených škol a obcí.
Také je to název projektu, na který Základní škola Dolní Vilémovice spolu se Základní školou
a Mateřskou školu Koněšín získala finanční prostředky ve výši   1 532 549 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu bude realizovaná celá
řada aktivit a akcí pro žáky i děti školy a rozvíjena spolupráce mezi školami i obcemi. Realizace projektu bude zahájena 1. května 2013, předpokládané datum ukončení je 30. 1. 2015.
Součástí projektu je obnovení školního pozemku, dvě třídenní ekologické exkurze – Moravský Kras, Českomoravská Vysočina pro žáky základní školy, pořádání Dnů Země, Ekotýdnů.
Pravidelnou aktivitou pro děti MŠ bude Ekopředškolák, v měsíci červnu děti MŠ a žáci ZŠ
navštíví Zoo Lešná a v jarních měsících roku 2014 navštíví Kozí farmu v Ratibořicích. Projekt
je velmi obsáhlý, proto vás budeme o jednotlivých aktivitách informovat průběžně a prezentovat výstupy projektu.
Již tradiční formou čerpání dotačních prostředků je čerpání prostředků z Fondu Vysočina
pro školy v Síti škol podporujících zdraví. V letošním roce byl podpořen projekt naší školy
s názvem Zdravé žití – prima bytí. Škola uspořádá tradiční akce – Cestu za zdravím, Plavání
ve Vodním ráji v Jihlavě, Zahradní slavnost, Komunitní dílny, pravidelný pobyt v solné jeskyni
pro děti a žáky školy. Věříme, že naše aktivity podpoříte svojí účastí na nich.
Dříve, než jsme mohli žádat o finanční podporu z Fondu Vysočina, musela naše základní
škola i mateřská škola obhájit členství v Síti škol podporujících zdraví. Velmi náročná obsahově
i časově byla obhajoba členství zvláště pro mateřskou školu. Můj dík patří paním učitelkám mateřské školy, které tento nesnadný úkol zvládly výborně a nejvíce práce na evaluačním projektu
odvedly v době své dovolené.
Přeji Vám všem příjemně prožité Velikonoce.
Mgr. Jitka Rychlá, ředitelka školy

Akce školy
27. 4. 	
16. 4. 	
17. 4. 	
24. 4. 	
26. 4. 	
	  3. 5.   	
	  9. 5.   	
10. 5. 	
15. 5. 	
17. 5. 	
18. 5. 	
24. 5. 	
31. 5. 	
	  1. 6.   	
	  5. 6.   	
	  7. 6.   	
12. 6. 	
14. 6. 	
27. 6. 	

Velikonoční dílny nejen pro tatínky a dědečky
Čistá Vysočina
Sorbon – pes fotbalista – vzdělávací program
Jedeme do Vodního ráje v Jihlavě
Divadelní představení pro děti školy připravené místními ochotníky
Jedeme do solné jeskyně.
Školní akademie ke Dni matek
Jedeme do solné jeskyně
Slavnostní zahájení projektu Komunitní partnerství
Dopravní výchova
Dům a zahrada
Jedeme do solné jeskyně
Sportovní pětiboj ve Studenci
Cesta za zdravím
Divadlo Veverka zrzečka
Jedeme do solné jeskyně
Jedeme do ZOO Lešná
Jedeme do solné jeskyně
Zahradní slavnost
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SOKOL VLADISLAV
srdečně zve
na 4. ročník pochodu

JARNÍ PROCHÁZKA
NA DALEŠICKOU PŘEHRADU,
který se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013.

start:
6:45 – 10:00, sokolovna, Vladislav 132
		
9:00 – 12:00, turistická ubytovna, Koněšín 181
cíl:		
10:00 – 18:30, sokolovna, Vladislav 132
		
12:00 – 22:00, turistická ubytovna, Koněšín 181
startovné: 	 Vladislav 20 Kč
	     	
Koněšín 10 Kč (platí se ve Vladislavi)
ubytování: 	 neposkytujeme (možnost v koněšínské ubytovně)
pěší trasy z VLADISLAVI:
•
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
Zájemci mohou absolvovat trasy 10 km, 13 km, 36 km, 39 km z předchozích ročníků nebo
individuální.
pěší trasy z KONĚŠÍNA:
•
12 km: Koněšín ↔ Vladislav
•
18 km: Koněšín → koněšínská pláž → Koněšín → Vladislav → Koněšín
bonusové pěší trasy:
•
1 km: rozcestí Holoubek ↔ zřícenina Holoubek
•
1,5 km: rozcestí u Kozlan ↔ Kozlovské skály
•
3 km: Hartvíkovice → Wilsonova skála → Hartvíkovice
cyklotrasy (pouze VLADISLAV):
•
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
Po dohodě lze absolvovat vlastní cyklotrasu.
bonusová cyklotrasa:
•
4 km: křižovatka u Třesova ↔ Třesov ↔ Hartvíkovice
odměna: diplom, razítka, hezké zážitky
občerstvení:
•
sokolovna Vladislav
•
restaurace na trase (Hartvíkovice, Koněšín, Dalešice, Kramolín)
kontaktní osoba: Lukáš Richter
•
adresa: Wassermannova 1145/13, Praha 5-Barrandov, 152 00
•
telefon: +420 775 633 895
•
e-mail: lukrich@seznam.cz
internet: www.lukrich.wz.cz/pochod/2013/pochod_2013.htm
Změny vyhrazeny. Bližší informace na internetu.
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VZP varuje před nekalými praktikami konkurence
Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky
pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče?
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený podpis Vám může velice
zkomplikovat život.
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP vyčerpala
všechny rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní
zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven a prostřednictvím najatých prodejců se
snaží klienty VZP přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob
chování a zneužívání nekorektního mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis je podle nového zákona závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte svou dosavadní
zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech zdravotnických zařízeních
a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace médií či
neseriózní aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz, popř. www.trijednicky.cz.

ROZLOSOVÁNÍ
ROZLOSOVÁNÍ
- III.TŘÍDA,
- III.TŘÍDA,
skupina
skupina
A - JARO
A - JARO
20132013
KOLO
KOLO

DATUM
DATUM

DOMÁCÍ
DOMÁCÍ
- HOSTÉ
- HOSTÉ

ROZLOSOVÁNÍ
ROZLOSOVÁNÍ
- IV.TŘÍDA,
- IV.TŘÍDA,
skupina
skupina
A - JARO
A - JARO
20132013

DOPRAVA
DOPRAVA

KOLO
KOLO

DATUM
DATUM

DOMÁCÍ
DOMÁCÍ
- HOSTÉ
- HOSTÉ

DOPRAVA
DOPRAVA

Hartvíkovice
Hartvíkovice
- Koněšín
- Koněšín auta 14:00
auta 14:00 o.k. o.k.

14.

14. so 23.březen
so 23.březen
15:0015:00

15.

15. ne 31.březen
ne 31.březen
15:0015:00

16.

16. so 6.duben
so 6.duben
15:3015:30

17.

17. ne 14.duben
ne 14.duben
15:3015:30

18.

18. ne 21.duben
ne 21.duben
16:0016:00

19.

19. so 27.duben
so 27.duben
16:0016:00

20.

20. so 4.květen
so 4.květen
16:3016:30

21.

21. so 11.květen
so 11.květen
16:3016:30 * Přibyslavice
* Přibyslavice
B - Koněšín
B - Koněšín auta 15:15
auta 15:15 o.k. o.k.

22.

22. so 18.květen
so 18.květen
16:3016:30

23.

23. ne 26.květen
ne 26.květen
16:3016:30

24.

24. so 1.červen
so 1.červen
16:3016:30

25.

25. ne 9.červen
ne 9.červen
10:1510:15

26.

26. ne 16.červen
ne 16.červen
16:3016:30

Koněšín
Koněšín
- Radkovice
- Radkovice

o.k. o.k.

Kralice
Kralice
- Koněšín
- Koněšín auta 14:30
auta 14:30 o.k. o.k.
ValečValeč
- Koněšín
- Koněšín auta 14:30
auta 14:30 o.k. o.k.11. 11. so 13.duben
so 13.duben
15:3015:30 * Rudíkov
* Rudíkov
B - Koněšín
B - Koněšín
B
B
Koněšín
Koněšín
- Kouty
- Kouty
B B

BUS 14:30
BUS 14:30

o.k. o.k.12. 12. so 20.duben
so 20.duben
16:0016:00 Koněšín
Koněšín
B - Smrk
B - Smrk

Třebenice
Třebenice
- Koněšín
- Koněšín auta 15:00
auta 15:00 o.k. o.k.13. 13. ne 28.duben
ne 28.duben
16:0016:00 Koněšín
Koněšín
B - Březník
B - Březník
B B
Koněšín
Koněšín
- Rouchovany
- Rouchovany

Koněšín
Koněšín
- Lipník
- Lipník

o.k. o.k.14. 14. ne 5.květen
ne 5.květen
10:1510:15

Náměšť
Náměšť
C - Koněšín
C - Koněšín
B
B

o.k. o.k.16. 16. ne 19.květen
ne 19.květen
16:3016:30

Hodov
Hodov
- Koněšín
- Koněšín
B
B

auta 9:15
auta 9:15

BUS 15:30
BUS 15:30

Rapotice
Rapotice
B - Koněšín
B - Koněšín auta 15:15
auta 15:15 o.k. o.k.17. 17. so 25.květen
so 25.květen
16:3016:30Koněšín
Koněšín
B - Pyšel
B - Pyšel
Koněšín
Koněšín
- Myslibořice
- Myslibořice

o.k. o.k.18. 18. ne 2.červen
ne 2.červen
16:3016:30 Třebenice
Třebenice
B - Koněšín
B - Koněšín
B
B

Ocmanice
Ocmanice
- Koněšín
- Koněšín auta 9:15
auta 9:15
Koněšín
Koněšín
- Budišov
- Budišov
B B

10.

auta 15:30
auta 15:30

10. ne 9.červen
ne 9.červen
16:3016:30 Koněšín
Koněšín
B - Dukovany
B - Dukovany
B B

o.k. o.k.15. 15. pá 14.červen
pá 14.červen
17:3017:30Koněšín
Koněšín
B - Rouchovany
B - Rouchovany
B B

* Přibyslavice
* Přibyslavice
B - hřiště
B - hřiště
Čechtín
Čechtín

* Rudíkov
* Rudíkov
B - hřiště
B - hřiště
Trnava
Trnava

Vydává Obecní úřad Koněšín
Místo a datum vydání: Koněšín 22. 3. 2013
Registrace MKČR E 20158. ZDARMA pro obyvatele obce,
náklad 300 ks. Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
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SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, o.s.
OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ pořádá ve spolupráci s firmou ALTREVA spol. s.r.o.

Reprezentaèní ples
Popelka z obchoïáku
SOBOTA 6. 4. 2013 od 17.00
VELKÝ SÁL BUDOVY FÓRUM
MASARYKOVO NÁM. 12, TŘEBÍČ

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE HUDEBNÍ SKUPINA GRAFIT

TOMBOLA
PROGRAM:

PŘEHLÍDKA PRACOVNÍCH ODĚVŮ FIRMY ALTREVA
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY MOTUS
VYSTOUPENÍ POPELKA Z OBCHOÏÁKU
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ DAVIDA PRAŽÁKA
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ HEIDI JANKÙ
HUDEBNĚ-TANEČNÍ VYSTOUPENÍ AFRIKA SLUNCE
MODERÁTOR MILAN ØEZNÍÈEK
VSTUPNÉ: 150,- Kč
VEČEŘE: 100,- Kč

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – TEL.: 777 868 803, 568 420 814, 605 741 016 – KANCELÁŘ SPMP ČR, o.s.
OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ NA ULICI OKRUŽNÍ 962 V TŘEBÍČI BOROVINĚ

OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ
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NOVĚ AŽ POD HALÍŘKU

Novinkou letošní sezóny je prodloužení trasy až pod Halířku. Loď
Horácko tam vypluje v květnu
a červnu.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
SEZÓNY 8. 5. 2013

PŘIJĎTE SE S NÁMI ZAPSAT
DO KNIHY REKORDŮ!
Přijďte v modrobíle pruhovaném
tričku (bez rukávů, krátký i dlouhý rukáv) či overalu - koupat se
nebudete muset ;-)
a buďte účastníky zápisu do knihy
rekordů. Každý účastník od nás
dostane malý dárek.
Mimořádné akce:
1. 5.
v 9.00 hod. první plavba „pod Halířku“
8. 5.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + ZÁPIS DO KNIHY REKORDŮ
12. 5.
Den matek – ženy, které přijdou se svými dětmi poplují
zdarma
1. 6.
Den dětí – děti do 15-ti
let zdarma
29. 6.
žáci ZŠ a SŠ se svým
vysvědčením plují zdarma
27. 7.
MISS pláž – ODPOLEDNE krátké plavby u AUTOCAMPu
28. 9.
Václavská plavba
28. 10. ukončení hlavní sezony
3. 11. Halloweenská plavba
11. 11. v 11.11 hod. ochutnávka svatomartinského vína
17. 11. Svatomartinská plavba
1. 12. 1. adventní plavba
8. 12. Mikulášská a 2. adventní plavba
15. 12. 3. adventní plavba
22. 12. 4. adventní plavba
25. 12. 1. svátek – Boží hod
26. 12. 2. svátek – Štěpánská
plavba
31. 12. Silvestrovská plavba
1. 1. 14 Novoroční plavba
5. 1. 14 Tříkrálová
plavba
s CHARITOU

