Projektový týden se ZŠ Dolní Vilémovice

Hlavní turistické, sportovní a kulturní akce
připravujeme ve spolupráci
se Skupinou ČEZ.
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PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT V OBCI A OKOLÍ
13. 4., 8. 5. a 30. 5.
SÉRIE TŘÍ JARNÍCH WALKINGOVÝCH PROCHÁZEK
			
do okolí Třebíče
* neděle 13. 4. 2014 – start v 15.00 hodin u Penny marketu u komína v Třebíči (směr Ptáčov),
* čtvrtek 8. 5. 2014 – start v 15.00 hodin u polikliniky Vltavínská v Třebíči,
* pátek 30. 5. 2014 – start v 17.00 hodin na parkovišti na Polance v Třebíči.
Procházka začíná krátkou instruktáží cca 20 min, při které se naučíte techniku Nordic Walking.
Celková délka je podle trasy cca 2 až  max. 2,5 hodiny. Instruktáž a případné zapůjčení holí je
zdarma. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
20. 4.			
Velikonoční veselice
Taneční zábava od 20.00 hodin v KD Koněšín K poslechu Vám zahraje skupina Tremolo. O zábavu bude postaráno i díky vystoupení freestylera. Zajištění svozu z Třebíče od úřadu práce
v 19.30 hod. V předprodeji na obecním úřadě je možné zakoupit vstupenky za 50,- Kč. Prodej
bude zahájen 10. dubna 2014. Cena vstupenek prodávaných na místě v den konání akce bude
70,- Kč.
26. 4.			
Od křížku – ke křížku
11. ročník velikonočního putování „Od křížku - ke křížku“. Start bude v sobotu 26. 4. 2014
od 8.45 do 11.00 hod. v Náměšti nad Oslavou na náměstí u kostela.
30. 4.			
Pálení čarodějnic
Od 16.00 hodin odpolední program přímo v areálu Ubytovny Koněšín. Moderuje Milan Řezníček z HITRÁDIA VYSOČINA. V 19.00 hodin zapálení ohně v autokempu Borovinka. O hudební
doprovod a zábavu se postará skupina Pekelníci.
10. 5.			
Na – Bu - Ko
11. ročník cykloturistického dne. Start v Koněšíně od 8.00 do 11.00 hodin u OÚ. 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 .
17. 5.			
Dům a zahrada
16. 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.
23. - 25. 5.		
O zlomenou poloosu
Rekreační areál Borovinka v Koněšíně. Náplní soutěže je jízda terénem podle itineráře, prezentace vozidel a setkání členů historických klubů. Nejedná se o rychlostní soutěž, ale o jízdu pravidelnosti s průměrnou rychlostí 15 – 20 km/h. Podrobnější informace před akcí na
www.obeckonesin.cz
31. 5.			
Cesta za zdravím
Akce ZŠ a MŠ Koněšín pro celou rodinu. Jedná se o již tradiční akci. Podrobnější informace
před akcí naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz.
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7. 6.			
Dětský den SDH Koněšín
Areál kempu Borovinka v Koněšíně. Podrobnější informace před akcí naleznete na webových
stránkách obce www.obeckonesin.cz.
13. 6.			
Setkání důchodců tří obcí
V pátek 13. 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.
14. 6.			
Okrsková soutěž v požárním sportu
Areál kempu Borovinka v Koněšíně. Začátek od 13.00 hodin. Podrobnější informace před akcí
naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz .
15. 6. 			
Vítání občánků
V neděli 15. června 2014 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni OÚ v Koněšíně nové občánky obce.
28. 6.			
Grilování makrel
Hospůdka Na Staré poště si vás dovoluje pozvat na tradiční grilování makrel od 14.00 hodin.
30. 6. – 4. 7.		
Pobyt pro rodiny s dětmi ve Štítarech
Pobyt pro rodiny s dětmi v rekreačním středisku ve Štítarech u Vranovské přehrady. Více
informací u duchovního správce farnosti P. Mgr. Petra Holého, tel.: 608819945, e-mail:
mech@cmail.cz .
12. 7.			
Myslivecký výlet
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.
13. – 26. 7.		
Letní farní tábor v Orlických horách
Letní farní tábor v Orlických horách pro starší děti. Více informací u duchovního správce farnosti P. Mgr. Petra Holého, tel.: 608819945, e-mail: mech@cmail.cz .
27. 7. – 1. 8.		
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 .
22. 8.			
Bartolomějská pouť
V pátek 22. 8. 2014 předpouťová taneční zábava se skupinami  UDG a Street69 od 20.00 hodin
v kulturním domě.
23. 8.			
Bartolomějská pouť
V sobotu 23. 8. 2014 ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční zábava
24. 8.			
Bartolomějská pouť
V neděli 24. 8. 2014 dopoledne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, koncert dechových hudeb
před kostelem, průvod stárků po mši
30. 8.			
Praha – poznávací zájezd
V sobotu 30. srpna 2014 se uskuteční poznávací zájezd do naší metropole. Průvodkyní nám
bude paní Mgr. Jarmila Abrahamová z Koněšína. Cena zájezdu je 380,-- Kč. Nahlásit svoji
účast můžete do 31. 5. 2014 na OÚ    v Koněšíně.  Podrobnější informace k zájezdu získáte
na úřadu obce nebo na webových stránkách  www.obeckonesin.cz .
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K zakoupení na obecním úřadě:
•
BIO-P1 DO SEPTIKU, přípravek  je určen k likvidaci organických nečistot v septicích,
žumpách,  suchých záchodech a domovních ČOV. Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají organické látky a výrazně omezují zápach. Není škodlivý pro člověka,
zvířata ani rostliny. Obnovuje přírodní rozkladný proces. Cena za balení 100g  je 75,-- Kč.
•
SEPTIŠOK, extra silný koncentrát je určený do zanedbaných septiků, žump, suchých
záchodů a jímek. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný organický odpad. Je směsí vybraných přírodních mikroorganismů, které jsou vysoce aktivní a biologicky rozkládají usazeniny
a likvidují zápach. SEPTIŠOK je významným doplňkem přípravku BIO-P1 DP SEPTIKU. Cena
za 200 ml je 140,-- Kč.
•
STOP ZÁPACHU! Pro domácnosti, chovatele a motoristy. Zlikviduje zdroj zápachu,
dlouhodobě a příjemně provoní, nezanechává skvrny, šetrný k jakýmkoli povrchům. Je vhodný
na čalounění, koberce, lůžkoviny, sedáky židlí, obuv, interiéry automobilů. Dále na pot, zvratky, fekálie, moč, cigaretový a kuchyňský zápach, při chovu domácích zvířat, apod. Lze použít
také do prostoru místnosti k osvěžení vzduchu nebo jako vůně do klimatizací. Výrobek není
klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí a je biologicky rozložitelný. Cena za 500 ml
s rozprašovačem je 90,-- Kč.

Hnědé kontejnery na BIO odpad
Jak jste si mohli všimnout, tak v naší obci ke sběrným místům přibyl hnědý kontejner
na BIO odpad. V poštovních schránkách každá domácnost obdržela letáček s pokyny, co může
do kontejnerů uložit. Zkrátka co je a není BIO odpad. Jen v krátkosti připomenu, že do kontejnerů můžete uložit rostlinné zbytky z přípravy jídel – slupky, natě. Pytlíky s čajem, filtry s kávou
z překapávačů, posekanou trávu a uschlé rostliny. Větší a objemnější BIO odpad – větve,
větší množství posekané trávy prosím ukládejte do velkoobjemových kontejnerů v obci, a to
za budovou školy nebo u fotbalového hřiště. Rozhodně nevhazujte tento odpad do kontejneru
na hřbitovní odpad u kostela. Zvyšujete tím neúměrně jeho vyvážení na placenou skládku
do Petrůvek. Jedná se totiž o odpad, který nelze dále kompostovat, tento odpad se ukládá
na skládku bez dalšího využití, tudíž je jeho svoz a uložení podstatně dražší.

Poznávací zájezd do Prahy
Kdo z nás nebyl někdy v Praze?  Někteří tam dojíždí za prací, jiní za studiem, za rodinou,
za kulturou a určitě bych mohla pokračovat ve výčtu dalších možností. Je to naše stověžatá
metropole, která vždycky lákala k nějaké té návštěvě. K uspořádání dalšího poznávacího zájezdu mě inspirovaly zážitky z posledních dvou návštěv kulturních představení v Praze, kdy
s námi jela i paní Mgr. Jarmila Abrahamová. Nebyl to jen obyčejný výlet do divadla. Samotnou
mě překvapil velký zájem všech účastníků o výklad historie navštíveného divadla, vyprávění
o představení samotném, ale i o dalších zajímavostech souvisejících s danou tématikou. A tak
se zrodila myšlenka, že nabídneme občanům další výlet do Prahy s profesionálním průvodcem.
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Paní Abrahamová souhlasila, a tak nebylo daleko od slov k činům a k domluvení pevného
termínu.
V sobotu 30. srpna 2014  se uskuteční poznávací zájezd do Prahy. Program je opravdu
lákavý. Navštívíme například Klášter sv. Anežky České, Betlémskou kapli, Chrám sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku. Nebude chybět ani prohlídka Starého Města
– Prašná brána, Celetná ulice, Stavovské divadlo, Staroměstské náměstí, Orloj, kostel Matky
Boží před Týnem, Ungelt nebo chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kde je vystaveno
Pražské Jezulátko. A to vše s průvodkyní. Já sama se velmi těším.
Spoustu těch míst znám, ale s výkladem to bude i pro mne poprvé. Nyní je už na vás, jestli
této příležitosti využijete či nikoliv. Celý program zájezdu je vyvěšen na úřední desce obce
a na webových stránkách www.obeckonesin.cz. V případě zájmu se můžete nahlásit na OÚ
v Koněšíně do 31. května 2014.  

Tipy na výlety po Horácku
Je to přibližně rok, co mě oslovila jedna studentka, zda bych jí nepomohla s bakalářskou
prací. Nebylo to poprvé, co se na mě někdo obrátil s prosbou o součinnost na bakalářské
a mnohdy i diplomové práci. Většinou se týkaly našeho regionu nebo přímo naší obce. Tentokrát to byla pro mne jedna z nejpříjemnějších prací. Nejednalo se totiž, jako v mnoha předchozích případech, pouze o průzkumy, apod.
Výstupem této bakalářské práce je hmatatelný výsledek v podobě nových tištěných a elektronických propagačních materiálů k poznání našeho nejbližšího okolí. Světlo světa tak spatřil
průvodce s tipy na výlety pro pěší, cyklisty a motoristy. Lákáme na zajímavá místa našeho regionu, a to včetně mimořádných pobytových nabídek od pana Introviče – Radarka nebo Zámku
Valeč.
V elektronické verzi si můžete vytisknout nebo jen tak stáhnout podrobný popis výletu
s upozorněním na zajímavá místa na trase, profilem trasy a dalšími užitečnými informacemi.
Věřím, že bezpočet hodin strávených nad tímto dílkem přinese své ovoce a především přivede
nové návštěvníky na Horácko.
Také místní mohou využít příležitosti a poznat své okolí. Materiály jsou k dispozici na OÚ
v Koněšíně. Lze je též prohlížet a tisknout na www.obeckonesin.cz, www.horacko.cz .

Zasílání informací e-mailem
Webové stránky obce již několik let nabízejí možnost odběru novinek prostřednictvím emailu. Této možnosti do dnešního dne využilo pouze šest osob. Zaregistrování vašeho e-mailu
pro odběr novinek není složité. Je to otázka několika minut přímo na hlavní stránce www.obeckonesin.cz . Buďte mezi prvními, kteří mají informace o kulturních, sportovních, společenských
a obecních záležitostech - a to nejen z naší obce. Služba vás nic nestojí, zasílání novinek uveřejněných na stránkách je zdarma. Dále nabízíme podnikatelům z naší obce bezplatné zveřejnění kontaktů. Návštěvnost stránek má vzestupnou tendenci a stále více lidí využívá k získání
potřebných informací právě internet.  
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Soutěž O zlomenou poloosu 2014 bude 23. - 25. 5. 2014.
Přípravy na ZLOMENOU POLOOSU 2014 jsou již v plném proudu. Jelikož letošní ročník
pořádá VVC Březník, místo je zvoleno blízko krásné Dalešické přehrady -  Rekreační základna
Borovinka v katastru obce Koněšín.   
Něco málo k letošnímu ročníku O zlomenou poloosu:
Jako obvykle se jedná o soutěž určenou pro vojenská historická terénní vozidla do roku
výroby 1965 včetně. Toto omezení je opatřením, které napomáhá celou akci organizačně zvládnout z důvodu vzrůstajícího zájmu o účast na soutěži. Účast mladších vozidel však není vyloučena, zvlášť pokud by se jednalo o speciální vozidlo, ale pouze po předchozí telefonické
dohodě s pořadateli soutěže. Bez této předchozí dohody nebudou tato vozidla na trať puštěna
stejně jako vozidla ve špatném technickém stavu (např. viditelné úniky oleje, upadávající dveře,
apod.)
Na co se můžete těšit:
Připravovaná trasa soutěže má asi 45 km a vede po okolí Dalešické přehrady. I letošní ročník O zlomenou poloosu se pojede podle  itineráře a celá trať bude rozdělena na několika etap.
V průběhu trasy vás budou čekat originální soutěže a v cíli pak možná i cena, tj. ZLOMENÁ
POLOOSA.
TELEFONÍ KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFO A DOMLUVU:
Ivan Bazala +420 724 310 885
Technická přejímka vozidel a domluva na přihlášení vozidel mladších roku 1965.
Radek Veleba +420 724 991 931

O zlomenou poloosu v Koněšíně
Připojuji krátký dovětek k této akci. Na podzim loňského roku mě navštívili zástupci VVC
Březník s prosbou o možnost pořádání této akce v našem katastru. Následně proběhlo několik
schůzek nad možnými lokalitami, přes které by mohla vozidla projíždět. Jednalo se především
o polní a lesní cesty a dále i o část místních komunikací v naší obci a katastru. V minulosti se
již poloosa v obci konala, cíl byl na Radarce. Vím, že nebyl s pořadateli žádný problém, a tak
jsem se nebránila tomu, aby se podobná akce vrátila opět do Koněšína. Náplní soutěže je jízda
terénem podle itineráře, prezentace vozidel a setkání členů historických klubů. Nejedná se
o rychlostní soutěž, ale o jízdu pravidelnosti s průměrnou rychlostí 15 – 20 km/h. Všechna vozidla projdou před startem technickou přejímkou, pokud by nesplňovala technická a ekologická
pravidla, nebudou do soutěže zařazena.
Akce je určena široké veřejnosti, která si může tuto techniku prohlédnout v obcích Koněšín
a Číměř, kde je plánovaná delší přestávka. Účast potvrdilo 80 posádek vozů.
Vozidla se budou pohybovat těmito katastry obcí: Koněšín, Valdíkov, Kojatín, Hostákov, Vladislav, Číměř, Stropešín a Kozlany. Určitě si nenechte ujít příležitost vidět z blízkosti a na jednom místě kus naší motoristické historie.
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Sečení trávy a jiné …
S jarem přichází i práce na zahrádkách, zahradách  a v sadech. Po zimě jsme natěšeni
a více nás to táhne k práci venku než doma. Začne i doba sečení trávy. Prosím, pokud možno, vykonávejte tuto činnost od pondělí do soboty. Není nic horšího, než když někdo v neděli po ránu nebo po obědě začne se svojí hlasitou sekačkou nebo křovinořezem upravovat
trávník.
Dodržujme nepsané pravidlo, že neděle je od toho, abychom si všichni po celém pracovním týdnu odpočinuli. Slovo neděle lze přeložit též jako nedělej. Mnohá města a obce vydala
Obecně závaznou vyhlášku, která vymezuje, kdy občané mohou a nemohou takové činnosti
vykonávat. V naší obci k tomu zatím nechceme přistupovat. Článkem reaguji na hromadící se
podměty a stížnosti na sousedy právě od vás.
A nakonec ke kontejnerům na tříděný odpad. Do kontejnerů vhazujte to, co do nich opravdu patří, PET lahve sešlápněte, než je uložíte do žlutého kontejneru, papírové krabice je
potřeba před uložením do modrého kontejneru rozložit, jinak zabírají spoustu místa. Věřte
mi, že mi je nepříjemné znovu připomínat informace, které vědí i malé děti. Ale bohužel to
nevědí  dospělí.
Kuřáky bych ještě jednou požádala, aby nedopalky od cigaret odkládali do popelníků
nebo jiných nádob na odpad. Na chodnících, v pískovišti pro děti a v parku to opravdu není
možné. Děkuji nejen za sebe, ale za všechny, kteří mě o to žádali.

Program na Radarce v roce 2014
(Termíny jednotlivých akcí budou zveřejněny na www.radarka.cz)
11. - 13. dubna       

ENDURO škola

8. - 11. května        
29. - 30. května      

Přežití Sambo klub
školní výlet Ústí nad Orlicí

5. června                
5. - 6. června          
7. června                 
9. - 10. června         
23. - 25. června       

střelby Mikulov
školní výlet Třebíč
dětský den Vojenské muzeum Králíky
školní výlet Ústí nad Orlicí
školní výlet Ostrožská Nová Ves

1. -13. července      
tábor ÚSP Domov bez zámků
                                   tábor Hasiči Sokolnice
srpen                        
srpen                        

výchovně-rekreační tábor Mikulov
RADARKAFEST
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Kopeme dál za Koněšín
Zahájení jarní sezóny 2014
Hned, jak teploty vystoupaly nad bod mrazu, tak naši fotbalisté začali trénovat na další
část sezóny. Zahráli si několik přípravných zápasů, kde vyzkoušeli také novou taktiku. Jejich
příprava se již ukázala v prvním sezonním zápase, ve kterém tým Koněšín A získal tři body
proti Svatoslavi.
Oslava Velikonoc
Již tradičně pořádají sportovci z TJ Koněšín Velikonoční Veselici, na které můžeme společně prožívat a oslavovat velikonoční svátky.
Zábava se koná dne 20. dubna 2014 od 20,00 hod v KD Koněšín. K poslechu vám zahraje
skupina Tremolo. O zábavu bude postaráno i díky vystoupení freestylera. Při jeho vystoupení
budeme moci zhlédnout ty nejnovější triky s míčem.
Pro vzdálenější hosty je zařízen odvoz z Třebíče od úřadu práce v 19,30 hod. V předprodeji
na obecním úřadě je možné zakoupit vstupenky za 50,- Kč. Prodej bude zahájen 10. dubna
2014. Cena vstupenek prodávaných na místě v den konání akce bude 70,- Kč.
Za zvuků kolotočů
TJ Koněšín pro vás nyní připravuje tradiční Bartolomějskou pouť. Na páteční zábavě si
budete moci zatančit  na hudbu kapely UDG a Street69. V sobotu vás čeká každoroční stavění
máje, fotbalový zápas a na večer bude připravená taneční zábava.
O pouťové neděli se sejdeme, jako každý rok, na slavnostní pobožnosti. Po mši svaté zahraje kapela u kostela a stárci vám rozradostní den tancem.
V letošním roce chystáme  menší organizační změnu. Stárci začnou obcházet vesnici hned
po mši, aby se co nejdříve vrátili s kapelou k máji, kde se bude hrát a tančit.
Po pouti kopeme dál
Po letních prázdninách dále pokračuje podzimní fotbalová sezóna. Plánované zápasy budou vypsány na webových stránkách TJ Koněšín. Budeme rádi, když přijdete podpořit naše
týmy v perných bojích.
Plesová sezóna
Již po několik sezón naše vesnice pořádá plesy. Na rok 2015 připadá organizace plesu
na TJ Koněšín. Budeme rádi, když si na nás uděláte čas a zavítáte do sálu plného zábavy,
hudby a dobrého občerstvení.
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Mladé koněšínské naděje
Tak jako po celý loňský rok budou mít možnost si i letos zahrát fotbal ti nejmenší obyvatelé
vesnice. Fotbalisti a trenéři pořádají tréninky pro děti. Více informací naleznete na webových
stránkách TJ Koněšín.
Další rok za námi
Je za námi úspěšně další fotbalově prožité období, a tak bychom rádi poděkovali všem
trenérům, hráčům a lidem, kteří se starají o chod mužstev a vytváří jim potřebné zázemí. Velice
si vážíme každé pomoci! Bez příspěvků od našich sponzorů, pomoci obce Koněšín a občanů
vesnice bychom si to nemohli dovolit.
Ještě jednou děkujeme!
TJ Koněšín

ROZLOSOVÁNÍ - III. TŘÍDA
skupina A - JARO 2014
kolo

datum

domácí / hosté

15.

so 29. 3. 15.00		

Koněšín - Svatoslav

16.

ne   6. 4. 15.30

Rouchovany - Koněšín

17.

so 12. 4. 15.30		

Koněšín - Valeč

18.

so 19. 4. 16.00

Radkovice - Koněšín

19.

so 26. 4. 16.00		

Koněšín - Přibyslavice B

20.

ne   4. 5. 10.15

Náměšť C - Koněšín

21.

so 10. 5. 16.30		

Koněšín - Hartvíkovice

22.

so 17. 5. 16.30

* Kouty B - Koněšín

23.

so 24. 5. 16.30		

Koněšín - Budišov B

24.

ne   1. 6. 16.30

Pyšel - Koněšín

auta 15.30

25.

ne   8. 6. 16.00

Stařeč B - Koněšín

auta 15.00

26.

so 14. 6. 16.30		

Koněšín - Lipník

* Kouty B hřiště Chlum
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doprava
auta 14.30
auta 15.00
auta 9.15
auta 15.15

ROZLOSOVÁNÍ - IV. TŘÍDA
skupina A - JARO 2014
kolo

datum

domácí / hosté

doprava

17.

ne 23. 4. 15.30		

Koněšín B - Ocmanice

12.

ne 20. 4. 16.00		

Koněšín B - Dukovany B

13.

ne 27. 4. 16.00

Třebenice B - Koněšín B

14.

so 3. 5. 16.30		

Koněšín B - Rudíkov B

15.

ne 11. 5. 16.30

Hodov - Koněšín B

auta 15.30

16.

so  17. 5. 16.30

Březník B - Koněšín B

auta 15.30

.

ne 25. 5.

VOLNO

18.

so 31. 5. 16.30

Hrotovice B - Koněšín B

10.

so 7. 6. 16.30		

Koněšín B - Smrk

11.

ne  15. 6. 16.30

Kralice - Koněšín B

auta 15.00

auta 15.30
auta 15.30

Svoz velkoobjemového odpadu
V pondělí 14. dubna 2014 od 14.30 hodin proběhne v naší obci svoz
velkoobjemového odpadu. Svoz se týká všech 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.

Cestujme, ale objevujme také krásy naší vlasti!
Rok 1989 se blíží k svému konci a s ním padá i železná opona, Čechům se otevírají  hranice. První průzkumné cesty vedou k našim jižním sousedům, s nimiž máme nejen společnou
hranici, ale i čtyřsetletou historii.
Překročení státní hranice mnohým přináší šok. Kde je ta naše všudypřítomná šeď?  Kam
zmizely odpadky, nedopalky cigaret, neupravené příkopy, milosrdné, vše zahalující kopřivy?  
A což teprve obrovská vídeňská nákupní centra – ta v mnohých probouzejí závist, vztek či
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lítost. Lítost nad tím, co jme v uplynulém čtyřicetiletí promarnili, vztek, když oči spatřily upozornění Češi, nekraďte!, závist při procházení  nekonečnými regály se záplavou nejrozmanitějšího
zboží s minimem šilinků v kapse. Ale jak skličující byl po návratu pohled                  na zpustošená  sídliště s rozkopanými odpadními koši, psími výkaly a na rozbité telefonní budky  a zničená
sedátka v čekárnách hromadné dopravy!
Poté Vídeň vystřídají Paříž, Londýn, Řím, Mnichov. Dlouho jsme se  nemohli nabažit krátkodobých  výletů na Západ, každý se tam chtěl  alespoň na chvilku  podívat. Některým Čechům
byla  i Evropa malá a vzali ztečí Ameriku.
„Ďjó, moře! - Proč nebydlíme u moře!“ povzdechne si pan Rybář v Nerudově povídce Hastrman. Asi netušil, jak si cesty k moři jeho krajané oblíbí.
Vždyť jsou to právě Češi, kteří se jako jedni z prvních odváží v polovině devadesátých let
strávit dovolenou v Chorvatsku, v zemi poznamenané  válkou. Možná i proto nám Chorvaté
tolerují paštiky a řízky v batohu.
Se vstupem do Evropské unie v roce 2004  se Čechům otevírají další možnosti – možnost
pracovat a studovat v zahraničí. Je chvályhodné, že především mladí lidé jezdí do   ciziny
sbírat cenné zkušenosti a nabývat potřebné jazykové dovednosti.  
V uplynulých dvaceti letech se proměnila naše města, zkrášlily  se vesnice, šeď vystřídaly
barvy, někdy  až moc pestré,  přibyly kontejnery  na třídění, ubyly  poházené odpadky. Přesto
máme mnohé rezervy. Snad až naše děti a naši vnuci si zcela osvojí kulturní návyky  a  šetrný vztah  ke svému okolí. Cesta jedné generace je totiž nedostačující. Paralelou nám může
být  čtyřicetileté biblické putování do země zaslíbené.  A pak nám možná  překročení státní
hranice budou oznamovat jen tabule s nápisy   Republik Österreich nebo Bundesrepublik
Deutschland.
Touha po poznání ciziny je důležitá, ale ruku na srdce.  Znáte dobře rozmanitá místa naší
vlasti s nesmírným kulturním a historickým bohatstvím? A co okolí svého bydliště? Mohli
byste zvídavým turistům poradit?  Krajina rybníků, lesů a kamenitých políček láká  turisty ze
všech koutů Čech a Moravy.
V  mysli návštěvníků určitě zůstanou ještě dlouho uchovány  přírodní krásy Českomoravské
vrchoviny, ale i  historické památky měst a městeček Třebíčska. My, kteří tady bydlíme, bychom
měli své okolí stále poznávat. Budeme možná  na svých toulkách po okolí překvapeni, kolik
zajímavostí se tady skrývá, a možná jednou budeme pyšní na to, že je to náš rodný kraj.
Mgr. Jarmila Abrahamová

Školní okénko
Milí čtenáři,
Základní škola Koněšín se společně se Základní školou Dolní Vilémovice ocitla již v druhé  
polovině realizace projektu „Komunitní partnerství přispívá k rozvoji škol v oblasti EVVO, AJ
a podporuje spolupráci“.
Pojďte se tedy s námi podívat za uplynulým rokem společného partnerství i na akce, které
nás teprve čekají…
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V květnu loňského roku proběhlo na naší škole slavnostní zahájení tohoto projetu, kde
mezi pozvanými nechyběla ani radní Kraje Vysočina ing. Jana Fialová. Na tomto zahájení
byla veřejnost a hlavně rodiče dětí ze základní školy seznámeni s náplní a smyslem tohoto
projektu.
Hned v červnu obě školy zavítaly do ZOO Lešná a dále se zúčastnily  třídenní exkurze
po krásách Moravského krasu. Děti byly ubytováné v Baldovci, a i když nám zrovna nepřálo  
počasí, náplň tohoto pobytu byla bohatá a děti se vracely k rodičům plny příjemných zážitků
a dojmů.
Letošní školní rok byl zahájen v duchu úzké spolupráce mezi oběma školami. Děti společně prožily projektový týden jazyků, kdy se zábavnou formou seznamovaly s našimi sousedními státy. Také nás čekalo společné podzimní tvoření, díky tomu nám školu zdobí nový  
keramický koutek.
Každý měsíc se děti účastní i zábavného putování po okolí Koněšína v rámci ekoaktivit
ve školní družině. Téma ekologie však provází děti i v jiných volnočasových aktivitách.
Vánoční čas jsme přivítali Adventním zpíváním, které bylo spojeno s lampiónovým průvodem.
A jaké zajímavé akce nás ještě čekají?
V dubnu plánujeme společné tvoření k vítání jara a také návštěvy Kozí farmy v Ratibořicích. Nejen pro rodiče připravujeme školní akademii a připomeneme si Den Země spojený              
s tvořením výrobků z recyklovatelných materiálů. Na konci měsíce navštívíme letiště v Náměšti
nad Oslavou.
V květnu bude pro veřejnost připravena beseda s PaedDr. Zdeňkem Martínkem na téma
Kyberšikana. Toto téma je v dnešní době plné moderní techniky a množství sociálních sítí velice důležité a věříme, že beseda bude pro všechny velikým přínosem. Poslední květnový den
prožijeme na Cestě za zdravím.
V červnu nás opět bude čekat třídenní exkurze tentokrát do Škrdlovic u Velkého Dářka.
Je již zvykem, že školní rok je zakončen Zahradní slavností. Tento rok však bude úplně jiný,
jelikož na děti i rodiče čeká veliké překvapení v podobě jízdy na parníku, zakončené slavnostním předáváním vysvědčení.
Věříme, že to pro všechny zúčastněné bude nezapomenutelný zážitek…
Jana Topilová

Škola vás zve:
16. 4.  
  6. 5.  
21. 5.  
31. 5.  
26. 6.  

na Školní akademii
na besedu o kyberšikaně s PaedDr. Zdeňkem Martínkem
do Vodního ráje v Jihlavě
na Cestu za zdravím
na Zahradní slavnost
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Loď Horácko:
JARNÍ PLAVBY 19. 4. - 27. 6.
19.4.       
21.4.      

první plavba „pod Halířku“
Velikonoční plavba - děvčata za čokoládové vajíčko

11.5.      
  1.6.      
15.6.      
21.6.      

Den matek - ženy, které přijdou se svými dětmi poplují zdarma
Den dětí - děti do 15-ti let zdarma
Den otců - muži, kteří přijdou se svými dětmi poplují zdarma
DEN PLNÝ HER - i s překvapením

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PLAVBY 28. 6. – 31. 8.
28.6.
26.7.        

žáci ZŠ a SŠ se svým vysvědčením plují zdarma¨
MISS pláž

Plavební řády jsou uveřejněny na předposlední straně obálky zpravodaje.
VYSVĚTLIVKY
1 - PLAVBA „POD HALÍŘKU“ – z Koněšína plujeme ještě navíc 2,5km proti proudu do místa, kde spatříte skálu Halířka – jednu z dominant Dalešické přehrady. UPOZORNĚNÍ: V případě, že si u této plavby nezakoupíte lístek s plavbou „Pod Halířku“ budete muset v Koněšíně
vystoupit a chvíli počkat na loď až se bude vracet zpět.
2 - PLAVBA „Kramolín - Koněšín a zpět.“ - v délce 13km s možností nástupu ve všech
přístavištích. Na tuto plavbu vyplujeme vždy v uvedených dnech i když v Kramolíně nikdo
nenastoupí.
3 - PLAVBA „Kramolín - Kemp a zpět“ - s možností nástupu v Dalešicích a v Autocampu Wilsonka. V případě, že v Kramolíně nikdo nenastoupí NEVYPLUJEME. Chcete-li plout z Dalešic
či z Kempu v uvedených časech, zavolejte na  tel. 732190709 - IC Kramolín.
4 - PLAVBA „Kramolín - Kemp a zpět“ - o prázdninách denně, a to v případě, že nastoupí
alespoň  jeden cestující v Kramolíně. Dále platí podmínky jako u plavby 3
5 - PLAVBA „Kramolín - Kemp a zpět“ - na tuto plavbu vyplouváme pouze v pátek, v sobotu
a v neděli. Pondělí až Čtvrtek nevyplouváme! Dále platí podmínky jako u plavby 3
V případě velkého zájmu cestujících může loď připlout do přístaviště se zpožděním. Vyhrazujeme si možnost změny v rozpisu plaveb v PLAVEBNÍM ŘÁDU.
Mimo uvedenou pravidelnou lodní dopravu je možno si pronajmout celou loď na inviduální
plavbu.
CENY všech lodních lístků naleznete na http://www.dalesickaprehrada.cz/cenik/
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JARNÍ PLAVBY
19. 4. - 27. 6.

so, ne a svátky
vèetnì 2.5. a 9.5.

Kramolín
Dalešice
Kemp
Tøesov
Konìšín
Halíøka
Konìšín
Tøesov
Kemp
Dalešice
Kramolín

LETNÍ
PRÁZDNINOVÉ
PLAVBY
28. 6. – 31. 8.

dennì
Kramolín
Dalešice
Kemp
Tøesov
Konìšín
Tøesov
Kemp
Dalešice
Kramolín

1 . 2 . 3 .
9.00 13.00 15.30
9.10 13.10 15.40
9.35 13.35 16.00
9.45 13.45
10.10 14.15

PLUJE
POD HALÍØKU

10.50 14.15
11.15 14.40
11.25 14.50 16.00
11.40 15.05 16.15
11.50 15.15 16.25
5
2
2
2
4
9.00 10.00 13.00 15.30 18.00
9.10 10.10 13.10 15.40 18.10
9.30 10.35 13.35 16.05 18.30
10.45 13.45 16.15
11.15 14.15 16.45
11.40 14.40 17.10
9.30 11.50 14.50 17.20 18.30
9.45 12.05 15.05 17.35 18.45
9.55 12.15 15.15 17.45 18.55

Vydává Obecní úřad Koněšín
Místo a datum vydání: Koněšín 7. 4. 2014
Registrace MKČR E 20158. ZDARMA pro obyvatele obce,
náklad 350 ks. Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
15

