Poděkování

Touto cestou bych ráda veřejně poděkovala paní Haně Vařbuchtové, která našla moji
peněženku s větším finančním obnosem a veškerými doklady na cestě u hřbitova v Koněšíně a celý nález mně donesla až domů. V dnešní době není mnoho poctivých nálezců,
proto je namístě mé poděkování.   
Ludmila Sklenářová, Koněšín

Víte, že …
•

1. 12. 2013 v 16.30 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před budovou obecního úřadu? Srdečně si Vás dovolují pozvat: Obec Koněšín, ZŠ a MŠ
Koněšín, pěvecký sbor Klokočí a Sbor dobrovolných hasičů Koněšín.

•

2. 12. 2013 od 8.00 hodin je zahájen předprodej lístků na divadelní představení
Ženitba? Místní ochotníci představení sehrají ve dnech 12., 13., 14. a 15. 12. 2013
vždy v 19.00 hodin. Cena vstupenky je 50,-- Kč.

•

25. 12. 2013 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. 2013 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční Vánoční koncert? Vystoupí
pěvecký sbor Klokočí z Koněšína a hosté z Třebíče a okolí. Začátek je v 15.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

•

Od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 bude Obecní úřad v Koněšíně z důvodu čerpání
dovolené uzavřen? Prvním pracovním dnem bude tedy pondělí 6. ledna 2014.

•

8. 2. 2014 Sbor dobrovolných hasičů Koněšín pořádá Hasičský ples? Od 20.00
hodin s kapelou Fantazie. Výbor sboru předem děkuje občanům, kteří mohou přispět
do tomboly. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě.

•

Dětský karneval bude, ale zatím není znám termín.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz

K zakoupení na obecním úřadě jsou následující tituly:
•

Kniha o obci Koněšín						

•

Kniha Putování s Jožkou Šmukařem za písničkou a za vínem. V knize je zachyceno
každé 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.
		
120,-- Kč

•

Kniha Památné kameny a pověsti na Třebíčsku			

250,-- Kč

•

Kniha leteckých fotografií Vysočina shůry				

500,-- Kč

•

DVD – Horácko							

50,-- Kč

•

DVD – Oslavy 910. výročí obce Koněšín				

100,-- Kč
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200,-- Kč

Jubilea v roce 2014
Všem níže uvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné zdraví a životní
pohody do dalších let.
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Jindřiška Dobrovolná, Zdeňka Rejtarová, Anežka Mollová, Tomáš Zoubek, Jiří Musil,
Milan Weigl, Anna Svobodová
Josef Svoboda, Květa Babuňková
Marie Nováčková, Anežka Mrňová
Olga Dufková, Božena Kopuletá, Magda Kovandová
Milada Šiburková, Marie Potůčková
Miloslav Ošmera, Marie Loukotová

Sbor dobrovolných hasičů Koněšín
Z důvodů zastaralého vozového parku (AVIE) bychom ještě v letošním roce chtěli zakoupit
vůz FORD TRANZIT s vlekem. Dále pořídíme nové vybavení na požární útok pro naše nejmenší.
Od jara bychom opět začali pracovat s dětmi. Pokud by někdo z rodičů chtěl svoje děti do těchto aktivit zapojit, může tak učinit a své děti přihlásit u Marka Fučíka nebo Martina Ošmery.
Dále bychom rádi poprosili občany o zapůjčení fotografií či jakýchkoli záznamů, které se
týkají historie či současnosti HS Koněšín. V případě zapůjčení se prosím obraťte na Marka
Fučíka nebo Martina Ošmeru.
V sobotu 8. února 2014 pořádá SDH Koněšín již druhý Hasičský ples. Zahraje nám kapela
Fantazie (Polanka), srdečně Vás všechny zveme.
Vstupenky budou v předprodeji na Obecním úřadě v Koněšíně. Obracíme se na naše spoluobčany s prosbou o pomoc při zajišťování plesové tomboly. Dary do tomboly můžete předat
výše uvedeným členům sboru nebo na obecní úřad. Předem mnohokrát děkujeme.
Vše nejlepší do nového roku, spoustu úspěchů a zdraví přejí členové SDH Koněšín.

Pozvání na divadelní představení
Před časem jsem se potkal s jednou naši spoluobčankou a ta se mne ptala, jestli i letos
chystáme divadlo, že už se na naše představení moc těší. A tak odpovídám – chystáme!
Ano, cvičíme i v letošním roce. Pustili jsme se do práce i přesto, že je rok od roku těžší přesvědčit své stárnoucí a chátrající tělesné schránky k nějaké aktivitě - tímto apeluji na případné
nové zájemce o členství v našem souboru, aby o sobě dali vědět.
Nacvičujeme i navzdory některým samozvaným kritikům, kteří, jako každoročně, na nás
nenechají nit suchou. Připravujeme pro Vás veselohru Nikolaje Vasiljeviče Gogola - a to Ženitbu. Sehrajeme ji ve dnech 12., 13., 14., a 15. prosince vždy v 19 hodin v místním kulturním
domě. Závěrem si myslím, že i kdyby výsledek našeho snažení neudělal radost nikomu jinému
než jen té jedné paní, tak naše činnost měla smysl. Ještě na okraj připomínám možnost zakoupit si vstupenky předem v předprodeji, který bude zahájen 2. 12. 2013 v obvyklých úředních
hodinách na obecním úřadě.   
Pavel Malík
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Rok 2013 v koněšínské farnosti
Za pár dní začne adventní doba, která nás dovede až k vánočním svátkům a tím i ke konci roku 2013. A tak mi dovolte krátké ohlednutí za tím, co jsme prožili a co se událo v naší
farnosti.
V novém roce vás navštívili naši koledníci při Tříkrálové sbírce, dále se již tradičně konal
dětský farní karneval v kulturním domě v Koněšíně. Také letos jsme se na týden vydali s mládeží a s rodinami na hory na faru v Branné v Jeseníkách.
Před Velikonocemi jsme jeli na setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem, které se
uskutečnilo tradičně v brněnské katedrále. Koncem dubna jsme pomohli brigádou ve Štítarech,
kam již pravidelně v létě jezdíme s dětmi i s rodinami na tábory.
V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě. Tentokrát jsme zamířili na sever Evropy, přes Polsko jsme projeli pobaltské země - Litvu, Lotyšsko a Estonsko a na jeden
den jsme přepluli do Finska.
Koncem května se ve Valči uskutečnilo setkání ministrantů a dětí z třebíčského děkanství.
I letos jsme v červnu spoluorganizovali s Dalešickým pivovarem Dětský den.
Na začátku letních prázdnin se na Vranovské přehradě potkaly na týdenním pobytu rodiny
s dětmi. V polovině července jsme zorganizovali malou pouť do Kostelního Vydří.
Jako již tradičně proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor v Orlických horách a po něm
týdenní tábor pro menší děti ve Štítarech u Vranovské přehrady. S mládeží jsme v srpnu vyrazili na týden na hory do Rakouska. Po návratu jsme jeli s dětmi na tradiční pouť do Hlubokých
Mašůvek.
S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství, dětské
mše sv., sportovní kroužky ve Valči a mnohé další. V září se také už tradičně jelo na poutní
Zlatou sobotu do Žarošic. Koncem září proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s bohatým
programem a posezením na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme opět vycestovali na faru do Bobrové u Nového Města, odkud
jsme podnikali výlety do okolí.
Protože tento článek píši již v listopadu, tak rád připomenu, co ještě máme před sebou:
Mikulášskou nadílku v kostele, vánoční nadílku pro zvířata v lese a děti se připravují na představení Živého Betléma 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
P. S.
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!
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Pouť do Pobaltí – Litva - Hora křížů

Letní tábor ve Štítarech
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Ze školních lavic
Milí čtenáři, stejně jako v loňském roce, tak i letos se s vámi chceme podělit o novinky ze
školních lavic…
Tentokrát bychom vám chtěli přiblížit naši školní družinu, kam děti dochází po vyučování.
Školní rok jsme zahájili v rámci projektu „Komunitní partnerství“ novou aktivitou s názvem
„Putování po okolí“. Jednou za měsíc se s dětmi vypravíme poznávat blízké okolí Koněšína.
Přípravnou teoretickou část děti absolvují v rámci družiny.
První výpravu již máme za sebou. V říjnu jsme se vydali v čele s paní starostkou na Halířku,
pietní místo trampů. Děti se připravily na výlet, paní starostka nás vyzvedla u školy a vyrazili
jsme. Cestou nám paní Žáková vyprávěla o historii některých míst. V cíli nás čekal nejen
nezapomenutelný zážitek v podobě výhledu na přehradu, ale také sladká odměna. Při návratu
jsme si s dětmi zpívali písničky, aby nám cesta rychleji utíkala. Na závěr výletu jsme se zašli
podívat na místní hřbitov, kde jsme zavzpomínali na naše blízké. Děti byly z výletu velmi
nadšené a některé z nich už na Halířku dovedly své rodiče.
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Příští putování nás čeká na konci listopadu. Našim cílem bude lodní doprava Koněšína,
spojená s historií a informacemi o přehradě, zatopeném mlýně i významu vody v našem životě.
V prosinci půjdeme po stopách koněšínských památek a svoji účast nám přislíbil pan farář
Petr Holý.
S blížícím se Adventem mi dovolte, abychom Vám popřáli za všechny pracovníky školy, ať
jej strávíte v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími.
Současně Vás srdečně zveme na Adventní tvoření, které se uskuteční ve středu 27. 11.
2013 od 15.30 v budově školy.
V neděli 1. 12. 2013 škola pořádá před zahájením adventního zpívání lampionový průvod.
Odchod od Kulturního domu v Koněšíně v 16.15 hodin. Lampiony si děti přinesou s sebou.
V průběhu adventního zpívání si mohou všichni přítomní zakoupit ve stánku SDH
občerstvení. Výtěžek z prodeje bude pod patronací Obce Koněšín věnován do nově zřízeného
fondu. Z tohoto fondu budou podporovány při realizaci školních a mimoškolních aktivit děti
z ekonomicky znevýhodněných rodin.
Srdečně Vás všechny zveme.
Hana Svobodová
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Zprávy z obce za rok 2013
Po sedmi letech se nám podařilo splatit úvěry, které obec měla na opravu místních
komunikací. Je pozitivní, že obec je v současné době bez dluhů a má vytvořenou finanční
rezervu na připravované investiční akce.
V letošním roce se nám podařilo získat:
•

Podporu z Programu obnovy venkova, ta byla využita na opravu budovy školy.
Proběhla výměna starých oken, dále vstupních a zadních dveří, kovových vrat a byl
vybudován okapový chodník ze dvou stran školy. Celkové náklady činily 224.026,-Kč, z toho dotace byla 109.000,-- Kč.

•

Podporu na vytvoření čtyř pracovních míst z Úřadu práce. Od 1. 3. 2013 do 31. 12.
2013 jsme mohli díky této podpoře zaměstnat čtyři pracovnice na úklid a údržbu
veřejných ploch obce.

•

Z finančních darů fyzických osob s malým příspěvkem obce finance na opravu
dívčích a chlapeckých toalet v budově školy. Příspěvek fyzických osob 250.000,-- Kč,
spoluúčast obce 12.738,-- Kč.
Naopak jsme neuspěli s žádostí o dotaci na vícegenerační hřiště z výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj a s žádostí na výsadbu ovocných stromů z Nadace ČEZ.

Z vlastních zdrojů jsme pořídili, přispěli:
•

Na projektovou dokumentaci na protipovodňové opatření, a to včetně stavebního
povolení. Dokumentace byla zpracovávána od roku 2011. Nejdéle trvalo jednání
s vlastníky pozemků a jejich vykupování do majetku obce. Na podzim letošního roku
jsme konečně získali stavební povolení. Cena celého projektu je 94.660,-- Kč, je to
cena bez výkupu pozemků a zaměření. Projekt je připraven k realizaci. Budeme se
snažit získat finanční podporu z některých výzev Ministerstva životního prostředí.

•

Dále jsme v letošním roce nakoupili pozemky do majetku obce za 340.370,-- Kč.
Z toho největší část 286.000,-- Kč byl nákup formou elektronické dražby. Jednalo
se o pozemky, které obec potřebovala nakoupit, aby mohla realizovat připravované
projekty.

•

Na nákup zahradní techniky na údržbu zeleně, obec vydala z rozpočtu 82.740,-- Kč.

•

Peněžním darem 30.000,-- Kč na výpomoc v oblastech zasažených povodněmi.
K podpoře byla vybrána obec Hořín ve Středočeském kraji na soutoku Labe a Vltavy.

•

Peněžním darem 3.000,-- Kč na letní dětský tábor v Orlických horách pro
Římskokatolickou farnost.

•

Peněžním darem 2.000,-- Kč pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti.

Společné financování obce a SDH Koněšín
Jak jste se již měli možnost dočíst v příspěvku Marka Fučíka, tak do konce letošního roku
dojde k nákupu vozidla FORD TRANZIT, a to včetně nového tažného vleku. AVIE již opravdu
dosluhuje a její spolehlivost je při možném požárním zásahu ohrožená. Výbor sboru mě již
v minulosti kontaktoval, jestli by obec uhradila nákup novějšího vozidla. Oboustranná dohoda se
našla v podobě společného financování v poměru 50% uhradí obec a 50% Sbor dobrovolných
hasičů. Ráda bych hasičům poděkovala za zodpovědný přístup a popřála jim, aby jim nově
zakoupené vozidlo sloužilo spolehlivě a co nejdéle.
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Rok 2014 – příprava projektů a žádostí o dotace
•

Projektová dokumentace na nový chodník podél silnice směrem na Kozlany je již
hotová. Nyní probíhá vyjadřování dotčených orgánů stavby a následně bude podaná
žádost o stavební povolení. Předpokládáme, že by v měsíci únoru mohlo být vydané.

•

Opětovně zažádáme o dotaci na vybudování vícegeneračního hřiště z MMR.

•

Od května letošního roku připravuje ve spolupráci s místními dobrovolnými
organizacemi přestavbu a modernizaci kulturního domu. Projekční činnosti se ujala
ing. Lenka Mrňová.

•

V novém roce bychom též rádi oblékli budovu školy do nového kabátu – fasády. Byla
by to konečná tečka za léty vnitřních rekonstrukcí a oprav.

Optická síť v Koněšíně
Horácko, ekologický mikroregion, získalo dotaci na vybudování otevřené optické sítě pro
13 obcí. Jednou z těchto obcí je i Koněšín. Ze získaných prostředků bude do naší obce
přiveden optický kabel - a to do budovy obecního úřadu. Na obci je, aby buď na své náklady,
nebo s žádostí o dotaci, síť rozšířila po obci. Nyní se budeme zabývat otázkou, zda by
technicky nestačilo službu zajistit vybudováním kvalitní vysokokapacitní bezdrátové sítě.
Síť by byla technologicky navržena na standardu 802.11 N a měla by kapacitu 300 Mbit/s
do 100 m případně na novém standardu 802.11 AC, který by nabízel kapacitu až 1 Gbit/s
do 100 m.
Tato síť umožní operátorům provozovat a poskytovat následující služby:
•
kvalitní, spolehlivé vysokokapacitní připojení k Internetu,
•
komerční služby a aplikace poskytované přes vysokorychlostní Internet jako jsou
elektronické online služby, aplikace nebo systémy,
•
hlasové a video služby poskytované přes Internet,
•
digitální televize provozovaná přes Internet nebo kabelovou televizi,
•
zabezpečení a monitorování soukromých a veřejných objektů, případně občanů,
•
protipožární zabezpečení soukromých a veřejných objektů.
Náklady na vybudování takové kvalitní sítě, která pokryje celou obec, odhadem činí
maximálně 500.000,-- Kč bez DPH. Zde je i reálná možnost získat dotaci 60%, pokud by
došlo ke schválení Krajem Vysočina. Obec by pak z vlastních prostředků uhradila spoluúčast
200.000,-- Kč. Ekonomicky je tato varianta nejreálnější. Otevírá se tím ovšem možnost
k diskuzi jak efektivně využít maximum otevřené optické sítě přímo na úřadě? Napadla mě
myšlenka, zda z půdních prostor, kde je nutná do několika málo let výměna krovů, nezbudovat
například dvě místnosti – kanceláře. Ty by byly k dispozici občanům, kteří ke své každodenní
práci potřebují kvalitnější připojení, než které jsem výše popsala. Získali by tak možnost
práce v místě bydliště bez zbytečného dojíždění do zaměstnání. Ve zbytku půdních prostor
by mohl vzniknout i další obecní byt, který nám v obci chybí. Přijměte prosím tento můj návrh
jako téma k možné diskuzi. Pokud zaregistrujeme opravdový zájem, bude i naši snahou jej
realizovat.
Závěrem ke všem uvedeným zprávám chci přidat krátkou poznámku. Nejsou zde
uvedeny všechny investiční a neinvestiční výdaje. Snažila jsem se upozornit pouze na ty
nejdůležitější.
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Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad
Po distribuci tašek na tříděný odpad jsem si uvědomila, že když dojde ke zrušení současných
pytlů na plasty, je nutné po obci zabezpečit dostupnost sběrných nádob na tříděný odpad.
Vytipovat lokality, tak aby byly dostupné většímu počtu domácností, dále aby byly snadno
přístupné svozové firmě, není jednoduché. Ze současných tří sběrných míst proběhlo rozšíření
na sedm. Na jaře bychom pod některými rádi zpevnili plochu, než tak učiníme, budeme
rádi za vaše náměty nebo připomínky k případnému přesunu kontejnerů. Mějte prosím při
svých návrzích na paměti obslužnost velkým nákladním vozem - a to i v zimních měsících.
Nezapomínejte na odhrnování sněhu, který též tvoří bariéru a zužuje prostor apod. Neradi
bychom natrvalo zpevnili plochy, které se později ukáží jako nereálné a zbytečné.

Nekomunikace - stížnosti a jiné nešvary
Je pravdou, že poměry ve společnosti se mění. Lidé se více uzavírají do sebe a ke komunikaci
s okolím, pokud vůbec nějaká probíhá, využívají SMS zprávy a služby Internetu. Ale například
zajít za sousedem nebo sousedkou a požádat ho či upozornit, že jejich mazlíček jim už
po několikáte zničil výsadbu, je problém. Podělím se s nejčastějšími stížnostmi, které mi buď
písemně (v lepším případě), nebo ústně spoluobčané sdělují.
Nejčastější z nich:
•
vyhlašte prosím, že zakazujete volné pobíhání psů, to už není normální …
•
už tři měsíce nám nesvítí světlo před domem…
•
neslyšíme rozhlas ….
•
proč někteří můžou parkovat na chodníku nebo vám rozjíždět pozemek a jiní poctivě
parkují na svém ….
•
řekněte tomu a tomu, že nám listí z jejich stromů létá až tam a tam …….
•
který ho…o zase vypouštělo do potoka ten sajrajt? Proč to nezakážete?
Mnohdy je to pouze o dodržování určitých pravidel slušnosti a o komunikaci mezi lidmi.
Bohužel pes nemůže za svého pána, ale pokud máte souseda, který se chová nepatřičně, je
potřeba sebrat odvahu a jít mu to říct. Obecní úřad nemůže sloužit jako vyšetřovatel, policista
a soudce. A také mu nepřísluší, aby řešil sousedské spory. Jsou věci, které máme ve své
kompetenci. Já a ani nikdo ze zastupitelstva se večer neprocházíme po obci s cílem zjistit, kde
svítí a nesvítí. Spíš je mi záhadou, proč to někdo nahlásí až po třech měsících. Vždyť na úřadě
jsme denně a čísla na mobilní telefony jsou veřejně známá. To, že je zakázané volné pobíhání
psů nebo vypouštění odpadních vod do potoka, není nic nového. Ale nic vám nebrání v tom,
abyste dotyčného upozornili, že je to špatně. Je potřeba mluvit, komunikovat a nebát se řícti
sousedovi i nepříjemnou věc.

Rozsvěcení vánočního stromu
V neděli 1. prosince 2013 v 16.30 hodin proběhne v naší obci tradiční slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu. Počátek adventu, ve kterém se pravidelně u stromečku scházíme, má být
i určitou přípravou na příchod nejkrásnějších svátků v roce. Pro letošní rok jsme pro vás připravili
několik novinek. Ve spolupráci se školu a sborem dobrovolných hasičů jsme se rozhodli, že akci
využijeme k získání finančních prostředků do sociálního fondu pro potřeby školy. Již se o tom
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zmínila paní učitelka Svobodová v předchozím článku. Jde o to, že již nebude pro přítomné
dospělé osoby zdarma alkoholický nápoj, ale mohou si ho zakoupit u stánku hasičů i s další
nabídkou občerstvení. Celý výtěžek z prodeje občerstvení půjde na sociální fond. Zakoupením
teplé medoviny, svařáku a dalších pochutin můžete přispět na dobrou věc. Zdarma bude
k dispozici čaj pro děti. V krátkém programu vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Koněšín a pěvecký sbor
Klokočí. Nově bude ozdoben ivánoční strom. Těšíme se na společné setkání.
Hana Žáková

Plavby s lodí HORÁCKO pokračují
i přes celou zimu
Přijďte si oddechnout od předvánočního shonu!
Přehrada je krásná celý rok a z hladiny obzvlášť.
A kdo nestihl Svatomartinskou plavbu, může ochutnat během plavby svěží a mladé svatomartinské víno.
Vyplouváme vždy v neděli ve 13.00 hod z přístaviště v Kramolíně (mimo neděli 29. 12.
2013).
Navíc můžete zažít atmosféru zimní plavby také:
- na Štěpána 26. 12. 2013
- na Silvestra 31. 12. 2013
- na Nový rok 1. 1. 2014
A pak opět každou neděli ve 13.00 hod z přístaviště v Kramolíně. Přijďte!

Nabízíme možnost zakoupit
LODNÍ LÍSTEK NA PLAVBU V ROCE 2014
jako dárek pro Vaše milé příbuzné a kamarády.
Těšíme se na setkání na palubě lodě HORÁCKO s Vámi.
Milan Jahoda, +420 739 08 58 58, jahoda@aikon.cz
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Hlášení z Radarky za rok 2013

Sezona 2013 na Radarce již skončila. Hledání investičního partnera na vybudování sportovně rekreačního zařízení dle projektu je stále v běhu.
Co se povedlo:
Dětský koutek byl doplněn o retro kolotoč a houpačku.
Druhý ročník Fechtl cupu jsme vyhodnotili jako nejlepší akci této sezony.
Propojení lodní dopravy po Dalešické přehradě s Radarkou formou nabídky rodinných balíčků se podařilo plně realizovat.
Instruktoři z Radarky v letní sezoně pravidelně přepadávali parník jako piráti a pro cestující
to byl dle kladných ohlasů vzrušující zážitek.
Co se nepovedlo:
Mládež z Koněšína a okolí k nám pravidelně jezdila trénovat skoky na trampolíně, než přišla
bouřka, která nám roztrhala stany a zcela zničila trampolínu.
Plánované akce na rok 2014
Květen : Školní výlety, firemní akce
Červen : Školní výlety, Enduro škola, firemní akce
Červenec : Tábor pro klienty USP, Soustředění mladých hasičů,Tábor prevence kriminality
Srpen : Radarkafest, Fechtl cup - III. ročník Koněšín, Letní tábor prevence kriminality z projektu „ Společně to dokážeme!“
Září : Adaptační programy pro ZŠ, SŠ, firemní akce,drakiáda
Další informace najdete na: www.radarka.cz, www.introvic.estranky.cz
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