Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřála požehnané svátky velikonoční
plné jarní pohody a dobré nálady.
							
Hana Žáková, starostka

Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
Zelený čtvrtek			
Velký pátek			
Bílá sobota			
Velikonoční neděle		
Pondělí velikonoční		

17.00 hodin – mše svatá
17.00 hodin – velkopáteční obřady
17.00 hodin – obřady Bílé soboty
11.00 hodin – mše svatá
11.00 hodin – mše svatá

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT V OBCI A OKOLÍ
26. 03. 2016		
Velikonoční veselice
Taneční zábava od 20.00 hodin v KD Koněšín se skupinou Proměny. Vstupné 70,-- Kč.
09. 04. 2016		
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.
15. 04. 2016		
Zoologem v Africe
Poutavé vyprávění a čerstvé zážitky z cest po Tanzánii a Madagaskaru aneb Radosti a strasti
českých výzkumníků v tropických oblastech. Přijďte si poslechnout zajímavé informace a zároveň si rozšířit své povědomí s vedoucím detašovaného pracoviště Ústavu biologie obratlovců AVČR ve Studenci s panem doc. Mgr. et Mgr. Josefm Bryjou, Ph.D. Akce se uskuteční
v pátek 15. dubna 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Koněšíně.
16. 04. 2016		
Od křížku – ke křížku
13. ročník velikonočního putování „Od křížku – ke křížku“. Start bude od 8.45 do 11.00 hodin
v Náměšti nad Oslavou na náměstí u kostela.
23. 04. 2016
Druhá jarní vycházka kolem pozďatínských a studeneckých rybníků
Procházka začíná krátkou instruktáží (cca 10 minut), při které se naučíte techniku Nordic Walking. Procházky se můžete účastnit i bez hůlek. Sraz u vlakového nádraží ve Studenci, délka
trasy cca 8 km. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
30. 04. 2016		
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, 4. ročník Koněšínské rudlované a bohaté občerstvení.
07. 05. 2016		
Dům a zahrada
18. 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 .
14. 05. 2016		
Na – Bu - Ko
13. 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 .
21. 05. 2016 		
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.

Hlavní turistické, sportovní a kulturní akce připravujeme
ve spolupráci se Skupinou ČEZ.
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28. 05. 2016		
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.
03. 06. 2016		
Setkání důchodců tří obcí
V pátek 3. 6. 2016 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.
05. 06. 2016		
Vítání občánků
V neděli 5. června 2016 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni OÚ v Koněšíně nové občánky obce.
18. 06. 2016		
Oslavy 110. výročí založení SDH Koněšín
Pozvánku s předběžným programem na tuto výjimečnou akci naleznete v samostatném článku
na dalších stránkách zpravodaje.
19. 06. 2016		
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.
24. 06. 2016		
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.
3. – 4. 7. 2016		
Trebi Open cup
Dvoudenní volejbalový turnaj smíšených družstev v Autocampu Borovinka. Více informací se
dozvíte na stránkách obce před samotnou akcí.
25. 06. 2016 		
Grilování makrel
Hospůdka Na Staré poště si vás dovoluje pozvat na tradiční grilování makrel od 14.00 hodin.
25. 06. 2016 		
Morava + KISS CZECH COMPANY v Koněšíně
Taneční zábava v kulturním domě se skupinami Morava + Kiss Czech Company. Před taneční
zábavou by se mělo uskutečnit fotbalové utkání, staří páni Koněšín proti těmto kapelám.
05. 07. 2016 		
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.
19. 7. – 30. 7. 2016
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. Tábor se uskuteční až
dle zájmu dětí a vedoucích.
31. 7. – 5. 8. 2016
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. Tábor
se uskuteční až dle zájmu dětí a vedoucích.
26. 08. 2016		
Bartolomějská pouť
V pátek 26. 8. 2016 předpouťová taneční zábava se skupinami STREET 69 a RYBIČKY 48
od 20.00 hodin v kulturním domě.
27. 08. 2016 		
Bartolomějská pouť
V sobotu 27. 8. 2016 ve 13.00 hodin stavění máje, večer od 20.00 hodin taneční zábava se
skupinou Dreams v kulturním domě.
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28. 08. 2016		
Bartolomějská pouť
V neděli 28. 8. 2016 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 Horanka.
12. 11. 2016		
Svatomartinské slavnosti
Chasa Koněšín přišla s nápadem uspořádat v naší obci Svatomartinské slavnosti. Více informací před akcí naleznete i s podrobným programem na webových stránkách obce.
27. 11. 2016		
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Informace Obecního úřadu v Koněšíně
Svoz velkoobjemového odpadu
V úterý 5. dubna 2016 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 7. května 2016 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, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Kamerový systém v Koněšíně
V dnešní době je téměř nezbytné mít pro zabezpečení a ochranu majetku a zdraví nás
všech dobře fungující systém, který může odhalit a zaznamenat trestnou činnost, případně porušování veřejného soužití a pořádku. Neobejde se bez něho už žádné větší město a postupně
se dostává i do malých obcí. Rozhodnutí, že pořídíme do naší obce kamerový systém, bylo
po posledním incidentu téměř jisté.
Ty z vás, kteří mají obavy, aby nebyl narušen jejich soukromý život a kamery nesledovaly
jejich obydlí apod., mohu ujistit, že to ani ze zákona nelze. Kamerový systém bude monitorovat pouze obecní plochy a veřejné budovy. Před samotným spuštěním systému proběhne
v obci za účasti odborné firmy veřejné zasedání i s ukázkou, co kamery zabírají a jaký mají
dosah. Systém na budově školy je pořízen především k ochraně dětí, dalším přínosem bude
bezesporu monitoring větší části návsi: obecní úřad, kostel, prodejna potravin, park, místní komunikace. Od systému si slibujeme větší pocit bezpečí pro děti a jejich rodiče a v neposlední
řadě i nás všech.
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Řidiči, pozor! V Koněšíně dodržujte pravidla silničního provozu
Často jsem slýchala od rodičů dětí, které navštěvují školu v Koněšíně, zda by nebylo možné
vybudovat před školou bezpečný přechod pro děti. Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo, že
požádá odbornou firmu, která navrhne vhodné řešení pro umístění přechodu a zpomalovacích
semaforů. Byla oslovena firma DOSIP Servis s.r.o. z Krahulova. Zástupce firmy obec navštívil
a následně přišel s řešením. Přechod by byl možný, ale v místech, kde nám téměř neposlouží
a děti stejně budou přecházet tam, kde jsou zvyklé. Další problém bylo umístění zpomalovacích
semaforů. Dnes již musí být zpomalovací semafory z obou směrů na jednom místě a jejich rozhledová vzdálenost, aby stačily včas zareagovat, je minimálně 70 m. To opět v situaci, kterou
v Koněšíně u školy máme, nemůžeme dodržet. Dalším řešením bylo posunutí místní komunikace, chodníků, uzavření vedlejší komunikace u školy atd. Tam už jsme se ale dostávali na částku
přibližně kolem 4 milionů korun a ještě zdaleka nám samotný přechod děti neochrání.
Následně nám bylo předloženo řešení, které v sobě zahrnuje mnoho dalších užitečných
výstupů. Jedná se o multifunkční zpomalovací systém s kamerovou verzí. Zařízení má
v sobě umístěn radar, který vám zobrazí vaši aktuální rychlost. Pokud ji překročíte, požádá
vás nápisem zpomalte o zpomalení. Když se svoji rychlostí přiblížíte k povolené normě, tak
vám poděkuje a v opačném případě se zobrazí registrační značka vašeho vozidla. Systém
vyhodnocuje podrobné a přesné statistiky, jako je rychlost, chování vozidel, počty a kategorie - osobní, dodávky, nákladní. A ve spolupráci se státní policií je možná dohledatelnost pirátů silnic, pachatelů trestných činů, odcizených vozidel apod. Zařízení disponuje
plnohodnotným kamerovým systémem pro větší bezpečnost silničního provozu a ochranu
obyvatel a majetku obce. V naší obci se s ním potkáte na dvou místech - a to na příjezdu
od Třebíče a od Kozlan.

Hřbitovní zeď
Hřbitovní zeď je v Koněšíně na několika místech ve velmi špatném stanu. Na ten jste nás
upozornili i vy. Ostatně velmi vám za to děkuji. To bylo impulzem k tomu, aby zastupitelstvo
obce zadalo vypracování projektové dokumentace a připravilo žádost do výzvy o dotační prostředky. Bohužel se zjistilo, že hřbitovní zeď je kulturní památkou, a proto musí být projektová
dokumentace zpracována dle požadavků a rozsahu Národního památkového ústavu. To znamená, že nám celá příprava, než se dostaneme k vydání stavebního povoleni, bude trvat déle.
Teprve potom můžeme žádat o dotaci, ale pouze ze dvou dotačních fondu na opravy kulturních
památek, kde je výsledek nejistý. Pokud by se nám nepodařilo získat dotační prostředky, opravy zajistí obec na své vlastní náklady.

Oprava knihovny, schodiště a chodby v budově obecního úřadu
Kdo z vás je pravidelným návštěvníkem knihovny, tak mi dá jistě za pravdu, že je to jedna
z posledních místností v budově obecního úřadu, která by si již zasloužila pořádnou opravu.
Letošní finanční prostředky z Programu obnovy venkova Vysočina proto využijeme k opravě
omítek a k výměně podlahové krytiny, k zateplení stropu a nové výmalbě. K tomu ještě přidáme opravu schodiště a vstupních prostor do úřadu. Knihovna bude v době oprav od 2. května
do 1. července 2016 uzavřena. Provoz úřadu bude beze změn.
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Prodej pozemků na výstavba rekreačních chat
Do středy 30. března 2016 do 18.00 hodin mohou zájemci o pozemky na výstavbu rekreačních chat v Koněšíně předložit svoje žádosti. Téhož dne zasedne v 18.00 hodin zastupitelstvo
obce, které na svém zasedání provede otevírání obálek s nabídkami. Pozemky se prodávají
obálkovou metodou a veškeré další nezbytné informace naleznete na webových stránkách
obce www.obeckonesin.cz .

Obec občanům
Začátkem března jste obdrželi do svých schránek letáček od firmy Terra Group Investment,
a.s., se kterou obec uzavřela dohodu o součinnosti při uspořádání výběrového řízení domácností na zajištění dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Firma již pro obec v minulosti zajišťovala elektronickou aukci na dodávky energií pro veřejné budovy obce – obecní
úřad a kulturní dům. Elektronickou aukcí se nám podařilo výrazně snížit náklady za energie.
Nyní máte příležitost i vy tuto možnost využít. Do elektronické aukce se můžete zapojit velmi
jednoduše - a to buď elektronickou přihláškou na www.konesin.obecobcanum.cz, nebo osobní
registrací v budově obecního úřadu 30. 3. 2016 od 16.00 do 18.00 hodin, kde bude přítomen
zástupce firmy Terra Group Investment, a.s. Dále je možné se zapsat do nezávazné soupisky
na OÚ u paní Zdeňky Šibůrkové nebo u mne.

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:
• středa 30. března 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ,
• středa 27. dubna 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Pozvánky na nejrůznější akce a informace z obecního úřadu pro Vás připravila
Hana Žáková.

Aktuality ze školy
-

-

První velkou akcí v novém roce 2016 byl pro školu i obec 3. školní ples, který se uskutečnil
v sobotu 23. ledna 2016. Ples byl hodnocen jako velice zdařilý. Děkujeme všem, kteří tuto
akci pomohli uspořádat nebo ji sponzorsky podpořili. Výtěžek
z plesu bude použit
na realizaci aktivit pro děti MŠ a žáky ZŠ.
Poslední lednový školní den dostaly děti dárek k pololetnímu vysvědčení. Navštívil je se
svým programem Pirátské vystoupení Milan Ošmera.
V měsíci únoru se žáci školy zúčastnili již potřetí výukového programu Planeta Země
v Třebíči.
Při zápisu do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2016-2017 bylo zapsáno 9 dětí,
z toho 5 dívek a 4 chlapci.
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Průběžně žáci školy realizují čtenářské dílny, které jsou pokračováním projektu Projekt
2015.
V březnu se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Bylo evidováno 11 přihlášek, z kapacitních důvodů je možné přijmout pouze 9 dětí.
Děti a pedagogové školy děkují všem čertům a čerticím za peněžní dar. Dětem MŠ a žákům ZŠ byly zakoupeny společenské a výukové hry.

Zveme Vás na:
- 23. 3. - Tvořivé dílny nejen pro tatínky a dědečky v 15. 30 hodin
- 23. 4. - Plavání pro rodiče a děti v plaveckém areálu Laguna v Třebíči. Odjezd od budovy školy v 15. 30 hodin
- 20. 4. - Jarní besídku, která proběhne v budově školy od 15. 30 hodin
- 28. 5. - Cestu za zdravím s tematikou třídění odpadů
- 24. 6. - Zahradní slavnost
Veselé Velikonoce plné pohody Vám přejí zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Koněšín.
Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková organizace

MINIŠKOLIČKA
Máte doma budoucího školkáčka?
Nejste si jisti, jak vaše dítě první dny ve školce zvládne?
Přijďte se seznámit s prostředím mateřské školy a pohrát si se staršími
kamarády.
Miniškolička probíhá každou středu od 14:00 do 15:00 hodin
ve třídě mateřské školy.
Těšíme se na vás...
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Zprávy z Chasy Koněšín
První vánoční putování s dětmi
Na Štědrý den loňského roku jsme s dětmi poprvé uskutečnili odpolední procházku
do přírody. Hráli jsme “šipkovanou“ od školy až k přehradě, k tomu ještě spoustu dalších her
po cestě, kromě toho jsme také stihli nechat pár dárků v podobě krmení zvířatům. Naši snahu
rodiče ocenili, neboť měli čas na přípravu štědrého dneJ, proto bychom v tomto trendu rádi
pokračovali i v letošním roce.

Masopust
Přes úspěšný loňský rok s flašinetem jsme se rozhodli letošní rok vylepšit živou kapelou
Hutárek & spol. Po ukončení masopustního průvodu jsme pokračovali veselicí v Hospůdce
na Kopci s živou kapelou U mě dobrý! Průvodu se zúčastnilo 25 masek, za jejichž účast jsme
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moc rádi. Touto cestou děkujeme všem za příspěvky, výtěžek bude použit na kroje našich
malých stárků. Kladné reakce masek, ale zvláště ty Vaše, nás utvrdily v tom, že pokračování
této obnovené tradice má smysl. Masopustní průvod v roce 2017 je naplánovaný na 11. února.

Plány na zbytek roku - připravované akce
Svatomartinské slavnosti
Jelikož nás zavádění (obnovování) tradic v obci baví - a snad se to i daří, chtěli bychom
v letošním roce uskutečnit Svatomartinské slavnosti, které by se konaly dne 12. listopadu.
S konkrétní podobou budete včas seznámeni.
Stárci alias Chasa Koněšín

110 let od založení Hasičského sboru v Koněšíně
1906 - 2016
Vážení spoluobčané,
v letošním roce oslaví náš sbor dobrovolných hasičů 110 let od svého založení. Sbor dobrovolných hasičů jako vůbec první organizace v obci byl založen 6. 6. 1906.
A co vedlo občany Koněšína k tomu, aby v tehdejší rakousko-uherské monarchii udělali
tento krok? Co je k tomu přimělo?
Ano - byl to velký požár v roce 1902. Při tomto požáru shořelo několik stodol s dřevěnými
doškovými střechami. Konkrétně se jednalo o stodoly domů čp. 16 , 17 , 18 , 19 , 20, 21 , 22 ,
49 a 56. Na tehdejší dobu měl požár katastrofální následky, neboť ve stodolách shořelo veškeré seno a sláma potřebná k zaopatření dobytka. Požáry byly celkem častým jevem a zakládání
hasičských spolků se rozšířilo po celém kraji.
Zakladatelem našeho SDH byl tehdejší učitel – František Kaboněk, který se však záhy odstěhoval. Zakládajících členů bylo v roce 1906 jedenáct – Čermák Jan – kočí (čp. 15), Honzák
František - krejčí (čp . 41), Kubiš Josef – rolník (čp. 85), Kubiš František – kočí (čp . 21),
Kratochvíl Matěj – cihlář (čp. 57), Matoušek Rudolf – krejčí (čp. 65), Mitiska Josef – rolník
(čp. 10), Mrňa Jan – kovář (čp. 48), Musil Jan – kočí) čp.13, Vrbka Viktor – domkař (čp. 56).
V roce 1907 se jejich základna rozrostla o dalších 12 členů.
V roce 1909 sbor čítal 29 členů. Většina hasičů zůstala členy až do své smrti. Ženy v tehdejší době členkami nebyly.
V roce 1916 zakoupili hasiči ruční stříkačku na dřevěných kolech. Stříkačku přemisťoval
pár tažných koní. Pumpování vody tehdy bylo velmi fyzicky namáhavé – bylo třeba alespoň
čtyř dvojic, které se při pumpování střídaly. Zdatní jedinci vystačili se svými silami při pumpování 15 - 20 minut. Tato ruční stříkačka sloužila obci až do roku 1947.
První požární zbrojnice byla umístěna v objektu před kostelem vedle márnice. V té každou
noc hlídal ponocný, který měl za úkol dbát na noční pořádek v obci, a v případě požáru vyhlásit poplach. Hasičům tento stísněný prostor nevyhovoval , a proto se po domluvě s obecní radou a kostelním výborem rozhodli pro stavbu nové zbrojnice. Tato zbrojnice se začala budovat
svépomocí v roce 1932. Hasiči podle dobrovolného závazku dodali každý po třech metrech
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kubických lomového kamene a ti, kteří měli les, dodávali i stavební dříví. Na stavbě pracovali
všichni téměř zadarmo. Obecní rada přispěla na tento objekt částkou 4584 Kč a dodala z obecního lesa část stavebního dříví. Na stavbě této zbrojnice se podíleli i členové sboru z Kozlan,
kteří měli v té době již vlastní hasičský sbor.
V roce 1948 byla obci slavnostně předána první motorová dvoukolová stříkačka, nákladní
auto Renault a větší množství hadic. Na zakoupení této výbavy byly využity prostředky především z darů našich občanů. Zbytek byl doplněn prostředky státními. Tato technika sloužila
až do roku 1969.
Nynější motorová stříkačka PPS-12 pomáhá od roku 1969 až dodnes. Tuto stříkačku získalo družstvo dorostenek za vzornou reprezentaci v hasičských soutěžích. Vždyť právě jejich
družstvo vyhrálo krajskou soutěž v požárních sportech ve Strážnici a v republikové soutěži
v Praze pak obsadilo 5. místo.
V roce 1972 bylo zakoupeno starší nákladní auto Avia v ceně 15 000 Kč. Mimo ochrany
a pomoci při požárech byla další činnost sboru velmi bohatá na poli kulturním a sportovním.
Po mnoho let byl sbor jedinou organizovanou společenskou složkou v obci. Ten také spolupracoval s ochotníky a společně uspořádali mnoho poutí, zábav, plesů, zájezdů, maškarních
průvodů a dětských dnů.
I když si sbor v letošním roce připomíná 110 let od svého založení, není možné uvést další
významné události v životě sboru, a tak mi dovolte, abych vás seznámil s novou historií z let
2003-2016 .
Od roku 2003 jsme do soutěží v požárním sportu přihlašovali vždy čtyři soutěžní družstva:
ženy starší
ženy mladší
muže
žáky
Družstva v soutěžích obvykle obsadila první a druhá místa. Starosta se pravidelně zúčastňuje okresních konferencí a velitel sboru školení.
V roce 2007 jsme věnovali 10 000 Kč na rekonstrukci hřiště a odpracovali jsme 215 brigádnických hodin. Uspořádali jsme mnoho brigád, kterých se pravidelně zúčastňovali naši
členové.
V tomto roce jsme do soutěží v požárních sportech již měli 5 družstev. A to – dorostenky, dorostence, žáky mladší, ženy starší a muže do 35 let. Všechna družstva se opět umístila
na předních příčkách.
V roce 2008 jsme si nechali sestavit novou hasičskou stříkačku s patnáctkovým motorem
a také jsme zakoupili nové savice a hadice – 3xB a 4xC na požární útok.
V roce 2010 jsme uspořádali první Floriánkův dětský den v naší obci. V tomto roce jsme
zakoupili šest nových uniforem a získali jsme osm zásahových obleků .
V roce 2011 jsme zorganizovali první hasičský ples.
V roce 2012 jsme pořádali další dětský den, v tradici dětských dnů pokračujeme až dodnes.
V této době jsme jsme také dokoupili dvě hasičské uniformy.
V roce 2013 jsme získali z Nadace ČEZ zaměstnanecký grant, což nám umožnilo zakoupení nového vybavení na požární útok pro naše děti. V tomto roce jsme společně s obcí zakoupili
vozidlo Ford tranzit a přívěsný vozík.
V roce 2014 nám obec zafinancovala nová vrata do hasičské zbrojnice.
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Od roku 2003 jsme společně uspořádali sedm Bartolomějských poutí, 2 hasičské plesy,
6 dětských dnů a třikrát jsme se setkali při rozsvěcování vánočního stromku. Dále jsme se
zúčastnili šesti vyhlášených událostí. To je vše z naší činnosti.
Dovolte mi, abych Vám jménem sboru dobrovolných hasičů popřál požehnané Velikonoce a krásné svátky jara. Závěrem Vás srdečně pozvat na oslavy 110 let založení SDH
Koněšín.

1906

2016

SDH Koněšín si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
OSLAVY 110 LET od svého založení,
které se budou konat 18. 6. 2016 v areálu Borovinka
Předběžný program oslav
V rámci oslav proběhne okrsková soutěž družstev v požárních sportech.
10.00 hodin - mše svatá s poděkováním a požehnáním techniky, poté vystoupí
gymnastky z Náměště nad Oslavou.
11.00 hodin - okrsková soutěž družstev v požárním sportu, ukázka historické
hasičské techniky, ukázka hašení požáru od SDH Pozďatín, historická bitva,
překvapení, ukázky Policie ČR a její techniky, večerní ohňostroj a večerní
zábava.
V průběhu celého dne nás bude provázet profesionální moderátor Pavel Pešek.
Hrát nám bude živá hudba Jirky Hutárka, budete mít také možnost nahlédnout
do vojenského ležení z dob občanské války a prohlédnout si techniku Policie ČR
a hasičského sboru.
Pro děti bude připraven skákací hrad a trampolína. V průběhu celého dne bude
zajištěno občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé
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Mapa regionálních producentů,
květnová exkurze na Mohelenskou step
a další výstupy projektu BIOM
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o projektu BIOM (www.biom.ivb.cz), který v současné době probíhá v Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. Za námi je
řada exkurzí a přednášek jak pro veřejnost, tak pro střední a základní školy, specializovaná
několikadenní cvičení pro vysokoškolské studenty i přestavba další části mohelenského
mlýna na prostory Národní genetické banky živočichů. Projekt bude v létě končit, tak
bychom vás nyní rádi upozornili na zbývající aktivity.
Na konec května (28. 5.) plánujeme poslední exkurzi pro veřejnost. Tentokrát se zaměříme na geologickou jedinečnost hadcovy stepi a na její význam pro ohromnou rozmanitost rostlin i živočichů, kteří zde žijí. V přednáškách, které následují po terénní části
exkurzí, se snažíme upozornit na stále ohroženější „horká místa“ světové biodiverzity.
Po návštěvě Etiopie, Kamerunu a Kostariky nás tentokrát čeká exotický Madagaskar. Exkurze začne v 9 hodin na parkovišti nad stepí a končit bude kolem 15.-16. hodiny. Vzhledem k tomu, že kapacita exkurze je omezená, prosíme zájemce, aby se hlásili na emailové
adrese bryjova@ivb.cz.
V ÚBO se věnujeme také přípravě vzdělávacích materiálů – na plotě našeho pracoviště si můžete prohlédnout informační tabule zaměřené na okolní faunu, na internetových
stránkách ústavu (www.ivb.cz) bude již brzy přístupná řada brožur a prezentací. Pokud
na nás zazvoníte, věnujeme vám i brožuru, kde všechny vzdělávací tabule najdete. Protože jsme zaznamenali o všechny tyto formáty velký zájem, snažíme se i nadále rozšiřovat
jejich nabídku.
Pod hadcovou stepí (v okolí mlýna) jsme na konci roku instalovali novou naučnou
stezku, která doplňuje stezku AOPK a vzdělávací tabule, které jsme připravili již v minulosti. Na všech tabulích jsou QR kódy, pod kterými je možné najít další a podrobnější informace. Během května dokončíme přípravu nových brožur, které budou tentokrát
věnovány procházce po Mohelenské hadcové stepi a přírodě údolí Oslavy a Chvojnice.
Na webové stránky projektu BIOM jsme umístili nové tematické prezentace, které mohou
využít nejen pedagogové, ale i studenti a žáci.
Za součást vztahu k přírodě a k našemu nejbližšímu okolí považujeme také zdravý
regionální patriotismus, k němuž patří podpora regionálních producentů a drobných podnikatelů. Proto jsme připravili mapu regionálních producentů, na kterou postupně umisťujeme kontakty na prodejce medu, drobné pekaře, cukráře, výrobce dalších potravin,
farmáře atd. Pokud byste chtěli upozornit na další šikovné výrobce a producenty v našem
regionu, neváhejte se nám ozvat (na adresu bryjova@ivb.cz).
Mapu najdete zde: http://biom.ivb.cz/mapa-regionalnich-producentu/.
Děkujeme za spolupráci.

12

SOKOL VLADISLAV
srdečně zve
na 7. ročník pochodu

JARNÍ PROCHÁZKA NA DALEŠICKOU PŘEHRADU,
který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016.

start: 6:45 – 11:00, sokolovna, Vladislav 132
10:00 – 12:00, ubytovna, Koněšín 181
9:00 – 18:30, sokolovna, Vladislav 132
cíl:
12:00 – 22:00, ubytovna, Koněšín 181
startovné: Vladislav 20 Kč, s plavbou 40 Kč
Koněšín 20 Kč (platí se ve Vladislavi)
ubytování: ubytovna Koněšín (www.ubytovnakonesin.cz)
pěší trasy z VLADISLAVI:
• 4 km: Vladislav → Číměř → Vladislav
• 11 km: Vladislav → Koněšín → Vladislav
• 16 km: Vladislav → Koněšín → rozcestí Kozlany → Koněšín → Vladislav
• 21 km: Vladislav → Koněšín → přístaviště Koněšín PLAVBA* přístaviště Třesov → Hartvíkovice →
rozcestí Kozlany → Koněšín → Vladislav (nebo obráceně)
• 26 km: Vladislav → rozcestí Holoubek → Hartvíkovice → přístaviště Třesov PLAVBA* přístaviště
Koněšín → Koněšín → Vladislav
• 29 km: Vladislav → rozcestí Holoubek → Hartvíkovice → rozcestí Kozlany → Koněšín → Vladislav
• 48 km: Vladislav → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín → Popůvky →
Hartvíkovice → rozcestí Kozlany → Koněšín → Vladislav
*Podrobnosti o plavbách a časovém rozvržení startů jednotlivých tras jsou uvedeny na internetu.

pěší trasy z KONĚŠÍNA:
• 11 km: Koněšín → Vladislav → Koněšín
• 16 km: Koněšín → rozcestí Kozlany → Koněšín → Vladislav → Koněšín
• 21 km: Koněšín → přístaviště Koněšín PLAVBA* přístaviště Třesov → Hartvíkovice → rozcestí
Kozlany → Koněšín → Vladislav → Koněšín
Zájemci mohou po dohodě absolvovat individuální trasu.

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 předchozí domluvě možno startovat i z Koněšína nebo absolvovat individuální trasu.

odměna: diplom, razítka, dřevený suvenýr, pěkné zážitky
občerstvení:
• sokolovna Vladislav
• zámek Valeč
• ubytovna Koněšín
• výletní loď Horácko
• restaurace Hartvíkovice
kontaktní osoba: Bc. Lukáš Richter
• e-mail: lukrich@seznam.cz
• telefon: +420 775 633 895
internet: http://www.lukrich.wz.cz/pochod/pochod.htm
Změny vyhrazeny. Další informace na internetu.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA přináší peníze pro region
52 mil. Kč na Vaše projektové záměry
Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelů
a veřejné správy. Jejím hlavním cílem je rozvoj území, na kterém působí a to především zajišťováním
finanční podpory právě pro subjekty působící na jejím území. Samotná Oslavka nejen, že tedy realizuje své
projekty dotované EU, ale přináší finanční prostředky, o které si mohou jednotlivé subjekty (obce,
neziskovky, podnikatelé) zažádat a následně realizovat své projekty. Jak celý proces funguje?
Na webových stránkách www.oslavka.cz a dalších najdete výzvu, z níž se dozvíte, jaké oblasti jsou
podporovány, do daného termínu zpracujete žádost o dotaci a tu odevzdáte v kanceláři Oslavky. Celý
proces zpracování žádosti můžete konzultovat s pracovníky. Vaše žádost projde hodnocením a po té se
dozvíte, zda byla schválena či ne. Po té již můžete začít s realizací projektu.
Výhodou čerpání prostředků přes MAS je, že si o dotace mohou zažádat i malé subjekty, nízká hranice
minimálních nákladů projektu a také dosah MAS – žadatelé konzultují své projekty ve svém regionu,
zde také odevzdávají monitorovací a závěrečné zprávy.
Oslavce se podařilo získat téměř 52 milionů korun pro subjekty regionu. A dalších 5 milionů pro realizaci
svých aktivit směřujících k rozvoji regionu. Dotace budou zaměřeny do následujících oblasti:










Zaměstnanost
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: vytváření dotovaných míst – příspěvek zaměstnavatelům na úhradu
mzdy. , rekvalifikace a profesní vzdělávání, jazykové a pc kurzy podpora komunitních center,
„firemní školky“ a dětské skupiny, sociální podnikání, zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných skupin.
Zemědělství a podnikání
Žadatelé: malí a drobní podnikatelé, zemědělští podnikatelé
Podporované aktivity: založení podniků, nákup techniky a softwaru, investice do budov
a zázemí, doprovodná infrastruktura pro turistiku, propagace. Dále: údržba lesního prostředí
investice do polních a lesních cest.
Mateřské a základní školy, vzdělávání
Žadatelé: MŠ a ŽS, vzdělávací organizace
Podporované aktivity: rekonstrukce a vybavení odborných učeben, přístavba tříd ZŠ,
enviromentální výchova, rozšíření a úprava MŠ, vzdělávací akce zaměřené do oblasti
zemědělství
Bezpečnost silnic a doprava:
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: bezpečnostní a bezbariérové prvky, osvětlení přechodů stezky pro
pěší, nadchody a podchody, cyklotrasy Dále investice do polních a lesních cest výstavba
značení a rekonstrukce stezek, údržba lesního prostředí
Sociální bydlení a služby
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: Vybudování sociálních bytů, komunitní centrum efektivnější sociální
služby
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Podporované aktivity: Vybudování sociálních bytů, komunitní centrum efektivnější sociální
služby

Obce spadající území Oslavka, o.p.s. :
(Žadatelé o dotaci musí projekt realizovat na území těchto obcí)
Březník, Budišov, Čikov, Číměř, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kojatín,
Koněšín, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Mohelno,
Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pozďatín, Pucov, Rapotice, Sedlec, Smrk,
Studenec, Sudice, Třesov, Valdíkov, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Více informací:

www.oslavka.cz
Simona Budařová: budarova@oslavka.cz, 724 540 779
Šárka Zedníčková: zednickova@oslavka.cz, 775 560 241

Za společnost OSLAVKA, o.p.s. zakladatelé:
Družstvo LUH, družstvo, Březník

Luboš Pulkrábek, Náměšť nad Oslavou

AGROCHEMA, družstvo, Studenec

Mikroregion Náměšťsko, Náměšť nad Oslavou

Chvojnice - mikroregion, Kralice nad Oslavou

Oslavan, a.s., Náměšť nad Oslavou

CMC Náměšť a.s., Náměšť nad Oslavou

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura
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ROZLOSOVÁNÍ - III.TŘÍDA, skupina A - JARO 2016
KOLO

DATUM

DOMÁCÍ - HOSTÉ

15.

ne 27.březen 15:00

Radkovice - KONĚŠÍN

16.

ne 3.duben 15:30

KONĚŠÍN - Budišov B

17.

ne 10.duben 15:30

18.

ne 17.duben 16:00

KONĚŠÍN - Kralice

19.

so 23.duben 16:00

Třebenice - KONĚŠÍN

20.

ne 1.květen 16:30

KONĚŠÍN - Myslibořice

21.

ne 8.květen 16:30

22.

so 14.květen 16:30

KONĚŠÍN - Rapotice B

23.

ne 22.květen 16:30

Mohelno - KONĚŠÍN

24.

ne 29.květen 16:30

KONĚŠÍN - Hrotovice B

25.

ne 5.červen 16:30

26.

ne 12.červen 16:30
so 18.červen 13:30

Březník - KONĚŠÍN

Pyšel - KONĚŠÍN

* Rudíkov B - KONĚŠÍN

DOPRAVA
auta 14:00

auta 14:30

auta 15:00

auta 15:30

auta 15:30

auta 15:30

KONĚŠÍN - Valeč
50 let fotbalu ve Smrku
* Rudíkov B - hřiště Trnava

ROZLOSOVÁNÍ - OP starší přípravka, skupina A - JARO 2016
KOLO

DATUM

DOMÁCÍ - HOSTÉ
Valeč - KONĚŠÍN

8.

ne 17.duben 11:00

9.

so 23.duben 10:00

10.

pá 29.duben 17:30

Náměšť - KONĚŠÍN

11.

so 7.květen 10:00

KONĚŠÍN - Hartvíkovice

12.

pá 13.květen 16:30

Dukovany - KONĚŠÍN

13.

so 21.květen 10:00

KONĚŠÍN - Hrotovice

14.

so 28.květen 11:00

Rapotice - KONĚŠÍN

DOPRAVA
auta 10:00

KONĚŠÍN - Kralice
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auta 16:30

auta 15:30

auta 10:00


 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ













Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: pátek 29. 4. – sobota 30. 4. 2016
čas: pátek 29. 4. od 18.00 do 19.00, sobota 30. 4. od 10.00
do 11.00 hodin
místo:Kulturní dům v Koněšíně
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 224 316 800
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Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s.
Keramický a výtvarný ateliér Koněšín se čím dál více zaměřuje na výrobu loutek z keramiky a porcelánu. Ale svůj původní výrobní program nadále rozvíjí a zachovává.
Více se ale zaměřujeme na zakázkovou výrobu. Můžeme vám prakticky vyrobit cokoliv
na vaše přání od sochy či reliéfu vašeho mazlíčka, po odlitek vaší tváře, domovního čísla či
rodového znaku, po nádobí a zahradní keramiku jak užitou, tak dekorativní.
Chceme být otevřeným pracovištěm. Každý návštěvník si u nás může vyzkoušet točit
na hrnčířském kruhu, namalovat hrnek, talíř nebo loutku. Vymodelovat nádobu nebo i sochu.
Do léta budeme otevírat několik víkendových dílen. Jednodenních i více denních. Například drátkování, výroba loutky, malování na keramiku apod.
Pro děti pořádáme zájmové kroužky. Pokud budou mít zájem tvořit dospělí, budeme moc
rádi.
Z akcí pro vás Keramický a výtvarný ateliér Koněšín chystá v dubnu Trhy zahradní keramiky a květináčů, spojenou s prodejem sazenic.
Na léto připravujeme první ročník Loutkařského léta v Koněšíně, setkání několika loutkových souborů, které se představí v našem areálu malým i velkým divákům.
Společné víkendové sympozium našich keramiků a cechu dráteníků.
V létě chystáme i několik hudebních večerů pod širým nebem.
Cílem je vytvořit vyhledávané výletní místo jak pro návštěvníky z okolí, tak pro místní.
Místo aktivního odpočinku dětí, mládeže i dospělých. Příjemné posezení ve venkovní restauraci, kde můžete nejen jíst a pít, ale i přímo tvořit. Náš prostor je vhodný pro přátelské či
rodinné setkání, oslavy s možností ubytování.
V létě pořádáme Vesnický tábor pro děti z Koněšína i blízkého okolí, naplněný tvořením
v dílně, sportem, hrami i turistikou. Jde o obdobu příměstského tábora s denním programem
pro děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nebo také jako dopolední program pro děti
na prázdninách.
Nabízíme pro mládež možnost přímo u nás absolvovat kurz animátora a vést o prázdninách soutěže pro děti, zábavná odpoledne nebo pomáhat jako asistenti na pobytovém táboře.
Kurz proběhne v květnu a červnu. Zájemci se mohou informovat a následně přihlásit na tel.:
724 781 800. Kurz je bezplatný a vybraní absolventi mohou mít v létě zajímavou brigádu plnou her. Přihlásit se mohou zájemci starší 15 let.
Konkrétní informace o termínech akcí naleznete na www.kvak.info nebo i na stránkách
obce Koněšín.
Marcela Trumpešová a Xenie Axamitová
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Zoologem v Africe
Čerstvé zážitky z cest po Tanzánii a Madagaskaru aneb
Radosti a strasti českých výzkumníků v tropických oblastech

Josef Bryja

Ústav biologie obratlovců AV ČR, pracoviště Studenec

Pátek 15. dubna, 18.00 hodin
Obecní úřad v Koněšíně
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Plavby na Dalešické přehradě - 2016
JARNÍ

PRÁZDNINOVÉ

25.3. - 30.6.

1.7. - 31.8.

so, ne, sv

denně

PODZIMNÍ
1.9. - 2.10.

3.10. - 31.10.
so, ne, sv

5,6

1,6

3,6

3,6

2

2

2

4,6

5,6

5,6

3,6

5,6

3,6

Kramolín

10:00

13:00

16:00

9:00

10:00

13:00

15:30

18:00

10:00

13:00

15:30

13:00

15:30

Dalešice

10:10

13:10

16:05

9:05

10:10

13:10

15:40

18:05

10:10

13:10

15:40

13:10

15:40

28.9. Vác

Kemp

10:35

13:35

16:30

9:30

10:35

13:35

16:05

18:30

10:35

13:35

16:00

13:35

16:00

28.10. Sv

Třesov

10:45

13:50

l

l

10:45

13:45

16:15

l

10:45

13:45

l

13:45

l

11.11. Sv

Koněšín

11:15

14:10

l

l

11:15

14:15

16:45

l

11:15

14:15

l

14:15

l

17.11. St

Koněšín

11:15

14:50

l

l

11:15

14:15

16:45

l

11:15

14:15

l

14:15

l

4.12. Mik

Třesov

11:40

15:20

l

l

11:40

14:40

17:10

l

11:40

14:40

l

14:40

l

26.12. Št

Kemp

11:50

15:30

16:30

9:30

11:50

14:50

17:20

18:30

11:50

14:50

16:00

14:50

16:00

31.12. Si

Dalešice

12:05

15:50

16:45

9:45

12:05

15:05

17:35

18:45

12:05

15:05

16:15

15:05

16:15

1.1.17 N

Kramolín

12:15

16:00

16:50

9:55

12:15

15:15

17:45

18:50

12:15

15:15

16:25

15:15

16:25

Lodní lístky zakoupíte na lodi. Platba pouze v hotovosti. Podrobnosti, doplnění popř. změny naleznete na www.dalesickaprehrada.cz

Vysvětlivky:

Vydává Obecní úřad Koněšín
Místo
datumkamvydání:
Koněšín
2016
1 - PLAVBA pod Halířku – Halířka je dominantní skála 3 km proti
prouduaz Koněšína,
můžeme plout
pouze na jaře,21.
pokud 3.
neklesne
hladina přehrady pod výšku 377 m. n. m.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že si u této plavby nezakoupíte lístek
s plavbou pod Halířku,
budete muset
v Koněšíně vystoupit
a chvíli počkat,
se loď bude vracetobce,
zpět
Registrace
MKČR
E 20158.
ZDARMA
proažobyvatele
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 ob
náklad
ks. aRealizace:
Petr
Večeřa,
vydavatelství,
Bačice Viz. bod 6
3 - PLAVBA Kramolín – Autocamp Wilsonka a zpět – s možností
nástupu350
v Dalešicích
v Autocampu Wilsonka.
V případě,
že v Kramolíně
nikdo nenastoupí, NEVYPLUJEME.
so - sobota

ne - neděle

sv - svátek

4 - PLAVBA Kramolín – Autocamp Wilsonka a zpět – na tuto plavbu vyplouváme pouze v pátek, v sobotu a v neděli. V případě, že v Kramolíně nikdo nenastoupí, NEVYPLUJEME. Viz. bod 6
5 - PLAVBA Kramolín – Koněšín a zpět – v délce 13 km s možností nástupu ve všech přístavištích. v Koněšíně se obracíme a plujeme hned zpět V případě, že v Kramolíně nikdo nenastoupí, NEVYPLUJEME
6- Chcete-li plout z ostatních přístavišť v uvedených časech, zavolejte před vyplutím lodě z Kramolína na tel.: 723 190 709 - IC Kramolín. Rádi připlujeme.

