Obnovený masopusní průvod v Koněšíně - více na straně 7.

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT V OBCI A OKOLÍ
04. 04. 2015		
Jarní procházka na Dalešickou přehradu
Již 6. ročník pochodu, který se uskuteční v sobotu 4. dubna 2015. Srdečně zve Sokol Vladislav.
Start je možný od sokolovny ve Vladislavi nebo turistické ubytovny v Koněšíně. Podrobnější
informace před akcí naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz.
06. 04. 2015		
Velikonoční veselice
Taneční zábava od 20.00 hodin v KD Koněšín se skupinou Proměny. Vstupné 80,-- Kč.
11. 04. 2015		
Reprezentační ples „Klapka, prosím!“
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace Třebíč pořádá reprezentační ples ve velkém sále budovy Fórum v Třebíči od 17.00 hodin. Vstupné
150,-- Kč.

Hlavní turistické, sportovní a kulturní akce
připravujeme ve spolupráci
se Skupinou ČEZ.
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11. 04. 2015		
První jarní vycházka z Koněšína na Halířku
Procházka začíná krátkou instruktáží cca 10 minut, při které se naučíte techniku Nordic Walking. Procházky se můžete účastnit i bez hůlek. Sraz u rybníka za družstvem ve 14.00 hodin.
Délka trasy cca 5 km. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
18. 04. 2015 		
Výlet do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách
Základní a mateřská škola Koněšín chystá pro své žáky a jejich rodinné příslušníky návštěvu
Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Doprava bude pro všechny zdarma, vstupné pro žáky
školy také, ostatní si vstup hradí sami. Bližší informace získáte ve škole. V případě nezájmu ze
strany rodičů se výlet neuskuteční.
18. 04. 2015		
Od křížku – ke křížku
12. ročník velikonočního putování „Od křížku – ke křížku“. Start bude od 8.45 do 11.00 hodin
v Náměšti nad Oslavou na náměstí u kostela.
25. 04. 2015		
Druhá jarní vycházka z Koněšína do Práchuvní
Procházka začíná krátkou instruktáží cca 10 minut, při které se naučíte techniku Nordic Walking. Procházky se můžete účastnit i bez hůlek. Sraz u rybníka za družstvem ve 14.00 hodin.
Délka trasy cca 8 km. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
30. 04. 2015		
Pálení čarodějnic
Od 16.00 hodin v areálu Autocampu Borovinka. Odpolednem provází Milan Řezníček, večer se
můžete těšit na kapelu Pekelníci. Čeká na vás bohatý program pro děti, 3. Ročník Koněšínské
rudlované a bohaté občerstvení.
02. 05. 2015 		
Třetí jarní vycházka z Koněšína na Rio de la Plata
Procházka začíná krátkou instruktáží cca 10 minut, při které se naučíte techniku Nordic Walking. Procházky se můžete účastnit i bez hůlek. Sraz na starém hřišti ve 14.00 hodin. Délka
trasy cca 12 km. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
06. 05. 2015		
Besídka ke Dni matek a tvořivé dílny
Zveme Vás všechny zvláště pak maminky na tuto akci, kde vystoupí děti z mateřské i základní
školy s kulturním pásmem. Následovat budou tvořivé dílny, kde se můžete těšit na zdobení
květináčů nebo polštářků, výrobu dekorací či pedig. Začátek akce je v 15.15 hod.
09. 05. 2015		
Na – Bu - Ko
12. 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.
16. 05. 2015		
Dům a zahrada
17. 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. 05. 2015		
Cesta za zdravím
Každoroční akce, kterou pořádá Základní a mateřská škola Koněšín pro rodiny s dětmi. Přijďte
strávit příjemné dopoledne na čerstvém vzduchu, kde budou pro děti připraveny soutěže, opékání špekáčků a jiné atrakce. Bližší informace budou před akcí na stránkách obce.
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29. – 31. 05. 2015
O zlomenou poloosu
Areál Autocampu Borovinka v Koněšíně. Jako obvykle se jedná o soutěž určenou pro vojenská
historická terénní vozidla do roku výroby 1965 včetně. I letošní ročník se pojede podle itineráře
a celá trať bude rozdělena na několik etap. Akce je určena široké veřejnosti, která si může
tuto techniku prohlédnout. Podrobnější informace před akcí naleznete na webových stránkách
www.vvcbreznik.estranky.cz.
06. 06. 2015		
Turnaj starších pánů v malé kopané
Podrobnější informace před akcí naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz
a webových stránkách TJ Koněšín.
07. 06. 2015		
Dětský den SDH Koněšín
Areál Autocampu Borovinka v Koněšíně. Čekají na vás hry a soutěže pro malé i velké.
Bližší informace budou před akcí na stránkách obce.
12. 06. 2015		
Setkání důchodců tří obcí
V pátek 12. 6. 2015 od 14.00 hodin v kulturním domě v Koněšíně. O kulturní program se podělí
žáci ZŠ Koněšín a dechová hudba Malá Doubravěnka s kapelníkem Janem Vítem.
14. 06. 2015		
Vítání občánků
V neděli 14. června 2015 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni OÚ v Koněšíně nové občánky
obce.
25. 06. 2015		
Zahradní slavnost
Slavnostní zakončení školního roku spojené s kulturním vystoupením, předáváním vysvědčení,
šerpováním předškoláků, loučením se s žáky 5. ročníku a v neposlední řadě setkávání dětí,
rodičů, učitelů a široké veřejnosti. To vše na Vás čeká, když za námi přijdete. Více informací se
dozvíte na stránkách obce před samotnou akcí.
03. – 04. 07. 2015
Trebi Open cup
Dvoudenní volejbalový turnaj smíšených družstev v Autocampu Borovinka. V pátek po úvodních zápasech zahraje kapela Šnek, v sobotu dohrávky a vyhlášení. Více informací se dozvíte
na stránkách obce před samotnou akcí.
05. 07. 2015 		
Grilování makrel
Hospůdka Na Staré poště si vás dovoluje pozvat na tradiční grilování makrel od 14.00 hodin.
5. – 10. 7. 2015		
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.: 608 819 945, e-mail:
mech@cmail.cz.
10. 07. 2015 		
Taneční zábava se skupinou Bagr
Taneční zábava se skupinou Bagr v Autocampu Borovinka od 20.00 hodin.
11. 07. 2015 		
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.
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19. 7. – 1. 8. 2015
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.: 608 819 945, e-mail: mech@cmail.cz.
2. – 8. 8. 2015		
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.: 608 819 945, e-mail: mech@cmail.cz.
28. 08. 2015		
Bartolomějská pouť
V pátek 28. 8. 2015 předpouťová taneční zábava se skupinami LIKE-IT a STREET 69 od 20.00
hodin v kulturním domě.
29. 08. 2015 		
Bartolomějská pouť
V sobotu 29. 8. 2015 ve 13.00 hodin stavění máje, večer od 20.00 hodin taneční zábava se
skupinou Fantazie v kulturním domě.
30. 08. 2015		
Bartolomějská pouť
V neděli 30. 8. 2015 od 9.30 hodin mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, koncert dechových
hudeb před kostelem, průvod stárků po mši. Od 17.00 hodin koncert a taneční zábava pod májí
s dechovou hudbou Polanka.
19. 09. 2015		
Pekelníci – 45 let
Taneční zábava a koncert legendární skupiny Pekelníci, která v letošním roce slaví 45 let
od svého založení. Od 20.00 hodin v kulturním domě v Koněšíně. Podrobnější informace před
akcí naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz.
17. 10. 2015		
Zájezd do Brna na show na ledě JEN POČKEJ ZAJÍCI!
Show uvádí Michal Nesvadba, účinkuje Mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner. Jedná se
o originální představení, v němž kromě původní hudby zazní také hity Karla Gotta, skupiny
Kabát nebo Ivety Bartošové, nabízí krasobruslařskou podívanou se slavnými gagy hlavních
postav Vlka a Zajíce. Z Koněšína bude vypraven autobus na představení do Brna v sobotu
17. 10. 2015. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ v Koněšíně u paní Hany Žákové do 10. dubna
2015. Více informací již nyní naleznete na stránkách obce.

Informace Obecního úřadu v Koněšíně
Svoz velkoobjemového odpadu
V pátek 17. dubna 2015 od 12.00 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 svoji nemovitost na místo,
kam dáváte popelnici.
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 2. května 2015 se v době od 9.15 do 9.45 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.
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Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání dne 23. března 2015 schválilo novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Koněšín. Vyhláška je umístěna na úřední desce a na webových
stránkách obce. Též je k dispozici na obecním úřadě. Vyhláška řeší třídění odpadu v naší
obci a to konkrétní popis stanovišť s tříděným odpadem a nádobami. Doporučujeme její
prostudování.
Kompostéry
V budově obecního úřadu jsou stále k dispozici volné kompostéry. Kdo z občanů by měl
zájem získat bezplatně další kompostér, ať se dostaví na OÚ.
Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánky s podrobným programem na níže uvedené termíny naleznete na úřední desce
a webových stránkách obce.
Nejbližší termíny zasedání ZO:
•
čtvrtek 23. dubna 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ,
•
pondělí 11. května 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ – hlavním bodem
programu bude otevřená diskuse s občany nad projektovými a investičními záměry
obce.
Poplatky za odpad a ze psů na rok 2015
Upozorňujeme občany, že do 31. března 2015 se vybírají poplatky za svoz komunálního
odpadu a poplatky ze psů. Kdo tak ještě neučinil, prosíme o brzké uhrazení.
K zakoupení na obecním úřadě:
•
BIO-P1 DO SEPTIKU, přípravek je určen k likvidaci organických nečistot v septicích,
žumpách, suchých záchodech a domovních ČOV. Cena za balení 100g je 75,-- Kč,
•
balíček tří druhů jedu na myši a potkany. Cena za balení 300g je 60,-- Kč.
Webové stránky obce Koněšín
Na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz naleznete spoustu užitečných informací a odkazů. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a i vy můžete být mezi prvními, kteří mají
informace o dění v obci a jejím okolí. Proto neváhejte a zaregistrujte si svoji e-mailovou adresu
pro odběr novinek. Není to nic složitého, případně vám ráda pomohu. Služba vás nic nestojí.
Místním podnikatelům nabízíme bezplatnou prezentaci jejich služeb a to hned v několika sekcích – podnikatelé, fotogalerie podnikatelů a v neposlední řadě odkaz na interaktivní mapě.
I zde nabízím pomocnou ruku s vytvořením vlastní prezentace.
Pozvánky na nejrůznější akce a informace z obecního úřadu
pro Vás připravila Hana Žáková.

Poradní sbor ZO
S potěšením sledujeme narůstající počet občanů účastnících se jednání zastupitelstva
obce. Mimo běžný způsob předávání informací formou úřední desky, jsme v tomto volebním
období zavedli také pozvání na jednání zastupitelstva v obecním rozhlase.
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V nejbližších měsících nás čeká rozhodnutí o plánu investičních akcí na následující 3 roky.
Jedná se o poměrně zásadní krok, poněvadž výsledek bude mít výrazný dopad do rozpočtu
obce.
Pro Vaši představu se jedná např. o rekonstrukci kulturního dům s předpokládaným rozpočtem 10 milionů korun, zateplení budovy školy, rozšíření chodníku na hřbitově (včetně důstojnějších WC) či novou kanalizaci s rozpočtem přes 100 milionů
korun a podobných návrhů máme více. U finančně náročnějších projektů samozřejmě vybíráme varianty s možnou dotací od státu, nicméně stále se jedná o velice nákladné akce.
Pár údajů pro zamyšlení. V současné době žije v naší obci přes 500 obyvatel. Zvolených
zastupitelů je jak sami víte 7. Jednání zastupitelstva se naposledy zúčastnilo 10 spoluobčanů. Bylo by možné zapojit další obyvatele? Z tohoto důvodu nás napadlo zřídit jakýsi „poradní sbor“ zastupitelů, do kterého by byli zapojeni občané s chutí sdělit svůj názor, diskutovat nad otevřenými body a možností většího ovlivnění budoucnosti naší obce.
Představitelé spolků a sdružení, podnikatelé, studenti, aktivní důchodci i Vy ostatní spoluobčané, nemáte chuť zasahovat do dění v obci?
Nechtěli byste být členy „poradního sboru“? Zastupitelé nemají univerzální patent na chytrost a rozum. Každý z nás máme svoji práci, své rozdílní názory, nicméně spojuje nás zájem
o budoucnost obce. Pokud to vidíte podobně, přijďte nám poradit, zkritizovat naše nápady,
podělit se o svůj názor. Pokud při setkáních s kamarády řešíte současné problémy v obci nebo
Vás zajímá budoucnost, zapojte se do „poradního sboru“. Budoucnost obce tvoříme v současnosti. Tvořte ji s námi.
Lenka Komínková, Martin Pazúr

Obnova Masopustního průvodu masek
obce Koněšín 2015
Uplynula již řádka let od doby, kdy se v Koněšíně uskutečnil poslední masopustní průvod.
Dříve se u nás o pořádání této akce staral Svaz žen obce Koněšín, na který však bohužel nikdo
nenavázal. Jak jistě víte, průvod masek je tradice plná veselí a zábavy, proto jsme se my, místní
chasa (resp. mladí lidé), rozhodli tento zajímavý zvyk obnovit. Před uskutečněním maškarního
průvodu nás nejvíce trápily dvě věci. Jednak bylo těžké odhadnout, jestli o tuto událost bude
mezi lidmi zájem. Za druhé nám do karet nehrál fakt, že na samotnou přípravu jsme neměli
mnoho času zejména kvůli zajištění živé kapely.
Ukázalo se však, že naše obavy byly docela zbytečné. Masek se sešlo 26 a živou hudbu
nahradila hudba reprodukovaná elektronickým flašinetem vlastnoruční výroby. Podle ohlasů
nyní navíc můžeme říct, že živá hudba není nezbytnou nutností.
A jelikož letošní Masopustní průvod hodnotíme velmi pozitivně, rozhodli jsme se, že budeme v této tradici pokračovat. Ostatně tradice bychom my všichni měli brát jako jistou formu
dědictví, které nám předávají naši předkové a my bychom je měli chtít předat dalším generacím. Byla by velká škoda, kdyby podobné tradice zanikly, protože s nimi by také zanikal
i duch vesnice.
Závěrem bychom všem chtěli sdělit, že tuto akci neděláme za účelem výdělku. Letos jsme
peníze nevybírali, a pokud je budeme vybírat příští rok, věnujeme je neziskovým organizacím
v obci na rozvoj mládeže.
Děkujeme všem maskám za účast a TJ Koněšín za záštitu akce,
										
Masky z Koněšína
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Co se děje v základní a mateřské škole
Milí spoluobčané,
co nevidět budou Velikonoce a tudíž i čas, kdy bych se s Vámi chtěla podělit o pár slov
z dění v naší základní a mateřské škole. Jak mnozí z Vás vědí, žáci naší školy se během
roku účastní řady výchovných a vzdělávacích programů, exkurzí, tvořivých dílen a dalších
akcí. Velká většina z nich je realizována a financována díky projektu Zdravá škola, do nějž
jsme již několik let zapojeni.
Cílem tohoto projektu je rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho osobnosti. Jak z názvu
vyplývá, děti se učí porozumět pojmům jako zdraví a prevence nemocí. Uvědomují si prioritní hodnotu zdraví, dokážou řešit problémy, jsou zodpovědné za své chování a způsob
života. Posilují svoji duševní odolnost, zvládají komunikaci a spolupráci s vrstevníky i dospělými. V neposlední řadě se aktivně podílejí na tvorbě podmínek a prostředí jak v mateřské, tak i základní škole.
Díky tomuto projektu nás ještě v letošním školním roce čeká návštěva solné jeskyně,
výlet do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, preventivní programy „S předškoláky o návykových látkách“ (MŠ) a „Od první třídy bezpečně a bez rizika“(ZŠ), návštěva Záchranné
stanice Pavlov nebo tradiční Cesta za zdravím. Také proběhne každoroční Spaní ve škole
spojené s návštěvou kina, besídka ke Dni matek a na ni navazující tvořivé dílničky. Kulturní vystoupení na vítání občánků nebo setkání důchodců. Školní rok zakončí Zahradní
slavnost.
Budeme se těšit, že se s Vámi v hojném počtu setkáme při některé z výše jmenovaných
akcí.
Lenka Komínková
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Sbor dobrovolných hasičů Koněšín
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o akcích, které nás v letošním roce čekají a srdečně vás
všechny na tyto akce s vašimi rodinami pozval.
V neděli 7. 6. 2015 uspořádáme pro vás a vaše děti, dětské odpoledne v areálu Borovinka.
Přijďte si s námi zasoutěžit a zahrát hry a poslechnout si naše děti, jaké se v nich skrývají talenty při táboráku. Rád bych vám poděkoval za to, že při rozsvěcení vánočního stromku, jste si
kupovali od nás svařené víno a medovinu, získali jsme tím 3.350,-- Kč. Za tyto peníze bychom
koupili drobné dárky a dobroty na dětský den.
Také bychom vás rádi pozvali na okrskovou soutěž, které se zúčastní naše družstva. Tato
soutěž se bude konat 27. 6. 2015 v obci Studenec. Přijďte nás podpořit.
A jako již tradičně vás srdečně zveme na Bartolomějskou pouť, kterou v letošním roce
pořádáme.
V pátek na předpouťovou zábavu se můžete těšit na skupinu STREET 69 s předkapelou
LIKE – IT.
V sobotu ve 13.00 stavění máje a večerní zábava se skupinou Fantazie. S touto kapelou
jste se mohli setkat na našem hasičském plese.
V neděli nám po celý den bude hrát kapela Polanka.
Jménem hasičského sboru, bychom vám chtěli popřát krásné svátky velikonoční a srdečně
se těšíme na společná setkání s vámi.
Marek Fučík, starosta SDH Koněšín

BIOM – vzdělávací centrum pro biodiverzitu
Mohelský mlýn
Vzdělávací centrum pro BIOdiverzitu - Mohelský mlýn (zkráceně BIOM), je projekt Ústavu
biologie obratlovců AVČR (ÚBO) podpořený z fondů EHP2009-2014. Biom je označením pro
ekosystémy širšího, regionálního až kontinentálního významu. Z této definice vychází i zkrácený název projektu. Studovat a dále šířit informace o změnách, jež se s přírodou dějí, je velmi
důležité pro pochopení, jak a proč toto bohatství života na Zemi chránit.
Mnohdy jsme přesvědčeni, že České republiky se úbytek fauny a flóry netýká. Nicméně
úbytek biodiverzity můžeme pozorovat téměř všude, včetně našeho nejbližšího okolí. Neuvědomujeme si vymírání původních druhů v naší přírodě a jejich nahrazování druhy invazními,
které do naší přírody nepatří a mohou vážně narušit křehkou rovnováhu, která je v přírodě
nastolena.
Cílem vzdělávacího centra je pomocí specializovaných přednášek, seminářů a dalších programů šířit osvětu o smyslu a metodách ochrany biodiverzity (rozmanitosti života) na zemi
a také pomocí prakticky zaměřených exkurzí demonstrovat bohatost naší fauny a flóry, vztahy,
které mezi jednotlivými organismy panují a příčiny jejího ohrožení.
Vzdělávací centrum bude využívat k pořádání těchto akcí prostory nově rekonstruované
terénní stanice ÚBO Mohelský mlýn, v bezprostřední blízkosti Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Připraveny jsou programy pro střední i základní školy i specializované
exkurze pro studenty českých univerzit.
Veřejnost pak může využít nabídku programu „Pojďte s námi za .....“ , tedy soubor komentovaných procházek po Mohelenské hadcové stepi a terénních exkurzí v okolí Mohelského
mlýna. Každá z exkurzí se bude vztahovat ke změnám prostředí během jednotlivých ročních
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období. Odborníci z řad vědeckých pracovníků ÚBO a českých univerzit pro jednotlivé skupiny
organismů se na exkurzích budou snažit vysvětlit, jak příroda jako celek funguje. Můžete se
těšit i na zajímavé přednášky, ukázky práce vědců a zajímavé diskuze. První z exkurzí pro
veřejnost proběhne 1. května 2015 a bude věnována botanice, ornitologii a herpetologii (tedy
rostlinám, ptákům a plazům). Hlásit se na ni můžete již nyní na e-mailové adrese bryjova@ivb.
cz. Letní exkurse zaměřená především na hmyz pak proběhne 27. června 2015 a na začátku
září se můžete těšit na exkursi věnovanou geologii, houbám a malým savcům.
Spolu s partnerem projektu, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, bude v rámci centra
založena národní genetická banka živočichů, v níž budou uchovávány genetické vzorky obratlovců ze všech regionů ČR. Kolekce vzorků by měla být v budoucnu využívána především
pro studium genetické rozmanitosti našich druhů, a napomáhat tak praktické ochraně v ČR.
Významnou finanční pomoc pro založení genetické banky poskytli také Kraj Vysočina a Akademie věd ČR.
Další informace o projektu naleznete na webových stránkách www.biom.ivb.cz.
		
Mgr. Anna Bryjová, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

KERAMIKA JANA FUČÍKOVÁ
KONTAKT:

Jana Fučíková, Koněšín 65, 675 02,

Tel.: 		

604 989 093

e-mail: 		

janinka.fucikova@seznam.cz

E-shop:

www.fler.cz/jatefu

za kostelem, pod starým hřištěm

Webové stránky: www.keramikafucikova.webnode.cz
Přeji všem krásný a pohodový den. Jmenuji se, Jana Fučíková a ráda bych vám představila
svoji tvorbu. Zabývám se hlavně tvorbou keramiky, se kterou pracuji více jak 18 let.
Vystudovala jsem jí i na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, obor - výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.
Tvořím keramiku převážně zahradní, z vysoce páleného hrubého šamotu - koule, plastiky,
krmítka, pítka pro ptáky, nejrůznější tvary keramických nádob, kdy velice oblíbený je třeba
keramický kočárek s kovaným madlem.
Dále tvořím plastiky vhodné jak do zahrad, tak do interiéru.
Například modeluji anděly od 30 cm do 130 cm a jiné bytosti i zvířata.
V mojí tvorbě naleznete:
- vyřezávané lampy a to do cca 65 cm,
- vyřezávané a jiné vázy do 80 cm,
- plastiky modeluji i dle fotografií (jakékoli plastiky s podobou vašich blízkých či dětí, nebo
domácích mazlíčků),
- keramiku tvořím dle vlastních nápadů, kterých je nepřeberné množství a ráda navrhuji keramiku přímo do určeného prostoru dle požadavků zákazníka.
Na mých webových stránkách však nenajdete pouze keramiku, ale i malbu, kresbu, enkaustiku, kterou se též zabývám.
Keramiku mám ve větším množství neustále skladem.
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Přijďte se podívat, či si přímo vybrat. Co pro to udělat?
Stačí předem zavolat či napsat na telefonní číslo 604 989 093, nebo přímo zazvonit u našich
dveří. Kdykoli vám ráda keramiku ukážu.
Kde nás najdete? Přímo pod starým hřištěm. Za kostelem. Kdo by nemohl najít nechť volá,
s cestou k nám ráda poradím.
Moji keramiku bude možno dále vidět zde v Koněšíně na jarní výstavě Dům a zahrada v sobotu 16. května 2015, kde nabídnu nejrůznější nádoby na pěstování rostlin, zahradní plastiky
a jinou mojí tvorbu. Pokud to dovolí počasí, budete si moci i vyzkoušet točení na hrnčířském
kruhu.
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ROZLOSOVÁNÍ - III.TŘÍDA, skupina A - JARO 2015
KOLO

DATUM

DOMÁCÍ - HOSTÉ

DOPRAVA

15.

ne 29.březen 15:00

16.

ne 5.duben 10:15

17.

ne 12.duben 15:30

18.

ne 19.duben 16:00

Valeč - Koněšín

19.

ne 26.duben 16:00

Koněšín - Budišov B

20.

so 2.květen 16:30

Radkovice - Koněšín

auta 15:30

14.

pá 8.květen 17:00

Dukovany B - Koněšín

auta 15:45

21.

ne 10.květen 16:30

Hartvíkovice - Koněšín

auta 15:40

22.

ne 17.květen 16:30

23.

so 23.květen 16:30

24.

ne 31.květen 16:30

25.

ne 7.červen 16:30

26.

ne 14.červen 16:30

Koněšín - Rapotice B
* Náměšť C - Koněšín

auta 9:15

Koněšín - Pyšel
auta 15:00

Koněšín - Hrotovice B
Myslibořice - Koněšín

auta 15:30

Koněšín - Mohelno
Rouchovany - Koněšín

auta 15:30

Koněšín - Svatoslav
Náměšť C - hřiště Náměšť

ROZLOSOVÁNÍ - mladší přípravka 4+1, skupina A - JARO 2015
KOLO

DATUM

DOMÁCÍ - HOSTÉ

11.

pá 10.duben 16:00

Budišov - Koněšín

12.

so 18.duben 10:00

volný los

13.

so 25.duben 10:00

14.

so 2.květen 11:30

15.

so 9.květen 10:00

16.

pá 15.květen 16:30

* Vícenice - Koněšín

17.

pá 22.květen 16:00

Koněšín - Pyšel

18.

ne 31.květen 10:00

Kralice - Koněšín

10.

so 6.červen 10:00

Koněšín - Hrotovice

DOPRAVA
auta 15:00

Koněšín - Valeč
HFK Třebíč - Koněšín

auta 10:30

Koněšín - FŠ Třebíč B

* Vícenice - hřiště Náměšť
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auta 15:30

auta 9:00

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s.
Koněšínský keramický a výtvarný ateliér uspořádal v loňském roce pilotně dva řemeslné
trhy na které navázal letošní masopustní akcí. O víkendu na přelomu července a srpna uspořádá KVAK řemeslný trh s výtvarnými dílnami pro děti i dospělé. Po loňském úspěchu v listopadu
samozřejmě opět proběhnou Trhy tradičních řemesel.
V říjnu se budou konat dny otevřených ateliérů. Tato akce, která se týká ateliérů na Vysočině, ještě není termínově upřesněna – v těchto dnech bude ateliér otevřen pro veřejnost, která
si zde může zkusit vytvořit vlastní výrobky.
Hospůdka je v současnosti otevřena od pátku do pondělí od 17 a v neděli od 14 hodin.
Sezónu venkovní zahrádky a zahájení provozu kuchyně plánujeme naostro od začátku května
2015. V současné době modernizujeme kuchyň, do které bude zabudován nový konvektomat,
v němž budeme vařit a péct především dobře a zdravě.
Budeme vděčni, když nás seznámíte se starými tradičními recepty, podle kterých vařili
a pekli vaši rodiče a prarodiče. Rádi něco z tradiční kuchyně u nás připravíme.
Do naší hospůdky zveme i maminky s dětmi na posezení u kávy a moučníku, nebo na kávu
s sebou
na procházku. Pro děti je na zahradě k dispozici malé pískoviště a posezení. Mohou ale
také tvořit v keramické dílně. Maminkám nabídneme od května tvůrčí dílny, které plánujeme pro
menší skupinky. Informace zveřejníme na webových stránkách.
Nabízíme také další letní aktivity, které najdete v našem z letáku. Pokud by vás některý
z pobytů zaujal (bez ubytování), pak jeho cena bude nižší o 140,- Kč/noc.
Srdečně vás také zveme do třebíčské Galerie KRUH na ulici Leopolda Pokorného 40 v Židovské čtvrti. Galerie je otevřena mimo letní sezónu od pondělí do pátku mezi 14. a 18. hodinou, v sobotu od 10 do 16 hodin.
Kromě vlastních výrobků keramiků z Koněšína zde naleznete práce profesionálních keramiků a výtvarníků spolupracujících s našim ateliérem.
26. března 2015 byl zahájen dlouhodobý projekt, ve kterém hodláme představit výtvarné
umělce Vysočiny. O všech výstavách vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat.
Na první z nich představíme dřevěné plastiky Pavla Tomana a obrazy Františka Dörfla. Jste
srdečně zváni – pamatujte, že výtvarné umění je také jednou z trvalých hodnot života.
Marcela Trumpešová
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Jarní a prázdninové plavby lodě

HORÁCKO

na Dalešické přehradě 2015

JARNÍ PLAVBY
4. 4. – 30. 6.
so, ne a svátky
1

2

3

Kramolín

9.00

13.00

15.30

Dalešice

9.10

13.10

15.40

Autocamp

9.35

13.35

16.00

Třesov

9.45

13.45

10.10

14.15

Koněšín
Halířka

PLUJE POD
HALÍŘKU

Koněšín

10.50

14.15

Třesov

11.15

14.40

Autocamp

11.25

14.50

16.00

Dalešice

11.40

15.05

16.15

Kramolín

11.50

15.15

16.25

4. 4.
6. 4.
1. 5.
8. 5.
10. 5.
1. 6.
21. 6.
29. 6.
30. 6.

Také v roce 2015
se s námi na palubě
lodě HORÁCKO
budete moci vydat na
JARNÍ PLAVBY
POD HALÍŘKU.
Halířka
je dominantní skála
asi 2,5 km proti proudu
z Koněšína, kam můžeme plout pouze na jaře,
pokud neklesne hladina
přehrady pod výšku
377 m. n. m.

První plavba pod Halířku
Velikonoční plavba – děvčata za čokoládové vajíčko
Sváteční plavba v pátek
Sváteční plavba v pátek
Den matek – ženy, které přijdou se svými dětmi, poplují zdarma
Den dětí – děti do 15 let zdarma
Den otců – muži, kteří přijdou se svými dětmi, plují zdarma
Plavby dle jarních plaveb
Plavby dle jarních plaveb

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PLAVBY
1. 7. – 31. 8.
1. 7. až 31. 8. denně
4

2

2

2

5

Kramolín

9.00

10.00

13.00

15.30

18.00

Dalešice

9.10

10.10

13.10

15.40

18.10

Autocamp

9.30

10.35

13.35

16.05

18.30

Třesov

10.45

13.45

16.15

Koněšín

11.15

14.15

16.45

Třesov

11.40

14.40

17.10

Autocamp

9.30

11.50

14.50

17.20

18.30

Dalešice

9.45

12.05

15.05

17.35

18.45

Kramolín

9.55

12.15

15.15

17.45

18.55

1. 7. Žáci ZŠ a SŠ se svým vysvědčením plují zdarma
25. 7. MISS pláž v kempu
31. 8. plavby podle bodu 3 LEGENDY K TABULKÁM
platí pro všechna přístaviště

Při plavbě lodí a návštěvě památek v okolí můžete i ušetřit!
společný lodní lístek na okružní plavbu lodí HORÁCKO
s návštěvou památek UNESCO v Třebíči.
okružní plavbu po přehradě s lodí HORÁCKO a vstupenky do Muzea
rakousko-uherského pivovarnictví v pivovaře v Dalešicích
www.dalesickaprehrada.cz l +420 739 08 58 58 l e-mail: lodni-doprava@aikon.cz

LEGENDA K TABULKÁM
1 - PLAVBA pod Halířku – z Koněšína plujeme ještě navíc 2,5 km proti proudu do místa, kde spatříte skálu Halířku – 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, až se loď bude vracet zpět.
2 - PLAVBA Kramolín – Koněšín a zpět – v délce 13 km s možností nástupu ve všech přístavištích. Na tuto plavbu vyplujeme vždy v uvedených dnech, i když v Kramolíně nikdo nenastoupí. – v Koněšíně se obracíme a plujeme hned zpět.
3 - PLAVBA Kramolín – Autocamp Wilsonka 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 Autocampu Wilsonka v Hartvíkovicích v uvedených časech, zavolejte na tel.: 723 190 709 - IC Kramolín.
k těmto přístavištím neplujeme.
4 - PLAVBA Kramolín – Autocamp Wilsonka 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 – Autocamp Wilsonka a zpět – na tuto plavbu vyplouváme pouze v pátek, v sobotu a v neděli. Dále platí podmínky jako u plavby 3.

Své plány na dobrodružství na vodě nemusíte
omezovat na lodní řád
HORÁCKA. Již od jara si můžete
půjčovat hausbót nebo mořské

kajaky a na nich se plavit naprosto
svobodně.
V informačním centru Kramolín
naleznete pohodlné a levné ubytování hned nad jezerem.

