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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřála
požehnané svátky velikonoční plné jarní pohody a dobré
nálady.
Hana Žáková, starostka
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Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
25. 3. – Květná neděle
29. 3. – Zelený čtvrtek
30. 3. – Velký pátek
31. 3. – Velikonoční vigilie
1. 4. – Neděle velikonoční
2. 4. – Pondělí velikonoční

11.00 hod.
17.15 hod.
15.00 hod.
19.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT V OBCI A OKOLÍ
31. 03. 2018
03. 04. 2018

07. 04. 2018

14. 04. 2018

21. 04. 2018
28. 04. 2018

30. 04. 2018

12. 05. 2018
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Velikonoční veselice
Taneční zábava od 20.00 hodin v KD Koněšín se skupinou Lazaret.
Cestovatelské úterky v Koněšíně
V posledním cestovatelském úterý nás Matej Dolinay a Václav Gvoždík
zavedou za žábami do Kamerunu. Přednáška se uskuteční v zasedací
místnosti obecního úřadu od 19.00 hodin.
Jarní procházka na Dalešickou přehradu
Sokol Vladislav srdečně zve na 9. ročník pochodu se startem a cílem jak
ve Vladislavi, tak v Koněšíně. Více informací naleznete na pozvánce,
která je součástí zpravodaje.
Čistá Vysočina
V rámci projektu čistá Vysočina proběhne i v Koněšíně úklid podél cest.
Každý, kdo chce přiložit ruku k dílu, přijde ve 13:00 hodin k obecnímu
úřadu.
Grand Opening - otevření nové sezóny
Letecké muzem Koněšín vás zve na otevření nové sezóny.
Folkový večer
Děti z kytarové školy Jiřího Němce a pěvecký sbor Klokočí si vás dovolují pozvat na večer plný folkových písniček. Začátek v 19.00 hodin
v Hospůdce Na Kopci.
Pálení čarodějnic
Od 15.00 hodin v areálu Autocampu Borovinka. Odpolednem provází
Milan Řezníček, večer se můžete těšit na kapelu Šnek. Čeká na vás bohatý
program pro děti, 6. ročník Koněšínské rudlované a bohaté občerstvení.
Na – Bu – Ko
15. ročník cykloturistického dne. Start v Koněšíně od 8.00 do 11.00
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hodin u obecního úřadu. Startovné činí 20,- Kč. Startovat je možné i
v Budišově a v Náměšti nad Oslavou.
19. 05. 2018
Cesta za zdravím
Základní škola a Mateřská škola Koněšín připravila na tento den spoustu soutěží a her pro malé i velké. Bližší informace budou zveřejněny
před akcí na stránkách obce.
19. 05. 2018
40. Jinošovské studánky
ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké a OÚ Krokočín zve přátele přírody na 40. ročník pochodu Jinošovské studánky. Od 8 do 10 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově. Od 12 hodin občerstvení s táborákem u rybníka Bělizna – hry pro
soutěživé děti. Délka trasy: 12 km.
26. 5. 2018
Happy run
Charitativní běh Happy run se ve Valči uskuteční již potřetí. V loňském
roce naše obec přispěla částkou 10.000,- Kč rodině Řezáčových ze Studence. V letošním roce stejnou částkou přispějeme rodině Vávrových
z Chroustova. Každý z vás může též pomoci. Více informací naleznete
na webových stránkách www.happyrun.cz.
01. a 03. 06. 2018 Hudební pohádka Popelka
Přijďte podpořit mladé herce z Koněšína a pohádkově se naladit na Popelku.
02. 06. 2018
Dětský den - Honba za pokladem Radarky
Více informací v samostatném článku.
08. 06. 2018
Setkání důchodců tří obcí
V pátek 8. 6. 2018 od 14.00 hodin se v Kulturním domě v Koněšíně
uskuteční tradiční setkání seniorů z obcí Koněšín, Kozlany a Třesov. O
kulturní program se podělí žáci ZŠ Koněšín a dechová hudba Vonička
Band, kterou určitě znáte z televize Šlágr. Letošní setkání je jubilejní
čtyřicáté, nenechte si je ujít.
08. 06. 2018
Muzejní noc na Radarce
Více informací v samostatném článku.
10. 06. 2018
Vítání občánků
V neděli 10. června 2018 ve 13.30 hodin přivítáme v obřadní síni OÚ
v Koněšíně nové občánky obce.
22. – 23. 06. 2018 Koněšínský Vendelín
Hudební festival v Autocampu Borovinka v Koněšíně. Pozvánku s programem naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
05. 07. 2018
Myslivecký výlet
Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční Myslivecký výlet od
13.00 hodin na chatě v Rakově. Můžete se těšit na známou kapelu Vonička Band, zvěřinové speciality a soutěže pro děti.
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08. – 13. 07. 2018
15. – 28. 07. 2018
29. 7. – 4. 8. 2018
04. 08. 2018
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Tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech (pořádá farnost Valeč)
Letní tábor v Orlických horách (pořádá farnost Valeč)
Tábor pro menší děti ve Štítarech (pořádá farnost Valeč)
Sousedské setkání
V pořadí druhé Sousedské setkání se vzpomínkami na Jihlavku bude
obohaceno o vystoupení kapely Božská Betty, pěveckého sboru Klokočí
a o promítání filmů a fotografií. Jelikož v letošním roce je to 40 roků,
co byla přehrada spuštěna do provozu, dovolila jsem si pozvat i ředitele
Vodní elektrárny v Kramolíně, který nám promítne historické záznamy
ze stavby přehrady.
24. 08. 2018
Bartolomějská pouť
V pátek 24. 8. 2018 předpouťová taneční zábava se skupinami Nejvyšší
čas a Poetika od 20.00 hodin v kulturním domě.
25. 08. 2018
Bartoloměská pouť
V sobotu 25. 8. 2018 ve 13.00 hodin stavění máje, večer od 20.00 hodin
taneční zábava se skupinou Jarda a Roman band v kulturním domě.
26. 08. 2018
Bartoloměská pouť
V neděli 26. 8. 2018 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
Doubravěnka.
27. – 29. 8. 2018 Cyklopouť do Křižanova k paní Zdislavě (farnost Valeč)
31. 8. - 1. 9. 2018 Happy Faces Festival
Rodinný festival pro všechny věkové skupiny v areálu Leteckého muzea
Koněšín. Více informací v samostatném článku.
03. 09. 2018
Ukončení prázdnin
Proběhne ukončení prázdnin pro děti – Piráti aneb cesta za pokladem
– pořádané Chasou Koněšín. Podrobnosti naleznete na internetu nebo
plakátech.
20. – 21. 10. 2018 Memoriál Josefa Venhody
Všestranné zkoušky malých a velkých plemen loveckých psů na chatě
v Rakově ve Studenci.
27. 10. 2018
Sázení stromů svobody
Obec Koněšín, ZŠ a MŠ Koněšín a všechny spolky v obci si vás dovolují
pozvat na sázení stromů svobody od 13.30 hodin. Před akcí budou zveřejněny další informace.
10. 11. 2018
Svatomartinské slavnosti
Chasa Koněšín si vás dovoluje pozvat na druhý ročník Svatomartinských slavností od 20.00 hodin do kulturního domu. Můžete se těšit na
mladá Svatomartinská vína, bohatý kulturní program a občerstvení.
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Informace Obecního úřadu v Koněšíně
Svoz velkoobjemového odpadu
Ve středu 11. dubna 2018 od 13.00 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 28. 4. 2018 v době od 8. 15 do 8.45 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), ledničky,
pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.). Při svozu se nebudou od
občanů vybírat osobní pneumatiky ani traktorové pneumatiky.
Kam s použitými pneumatikami?
Místa, kde můžete bezplatně odevzdat použité pneumatiky, naleznete na webových
stránkách www.eltma.cz v sekci „Sběrná místa“. Seznam je též zveřejněn na elektronické úřední desce naší obce a k nahlédnutí na OÚ v Koněšíně.
2. místo ve sběru tříděného odpadu za rok 2017
Naše obec se v soutěži ve sběru tříděného odpadu (papír, sklo, plast) za rok 2017
v kategorii od 501 do 1000 obyvatel umístila na pěkném 2. místě. Celkem jsme vytřídili 61,9 kg/os/rok. Díky tomuto umístění jsme obdrželi finanční hotovost v hodnotě 4.000,-- Kč na využití v odpadovém hospodářství. Děkuji všem občanům, kteří
poctivě třídí odpad, a tak přispívají ke kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Čím více
vytřídíme, tím méně bude komunálního odpadu, který je nejdražší položkou při
svozu odpadů. Třídění má smysl. Třiďme!
Nádoby na tříděný odpad
Častý problém, který v souvislosti s nádobami na tříděný odpad řešíme, je, že do
kontejnerů ukládáte nesešlápnuté plastové lahve a papírové krabice. Opravdu je nutné plastové odpady sešlápnout a zmenšit jejich objem (totéž u papírových obalů).
Zbytečně v kontejnerech zabírají mnoho místa. Dalším nešvarem je skutečnost, že
někteří občané do nádob umístí odpad, který tam nepatří. Prosím, než vysypete tříděný odpad do kontejneru, pečlivě se podívejte na text a obrázky na příslušné nádobě. Děkuji.
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ESKOKOMPOST
První březnové sluneční paprsky vylákaly zahrádkáře na jejich zahrádky. Kompostárna v Petrůvkách je
připravena. Přijďte si zakoupit kvalitní registrovaný ESKOKOMPOST.
Provozní doba Odpadového centra
Petrůvky, kde můžete kvalitní hnojivo zakoupit, je každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Rozkvetlá obec
V loňském roce vás paní Radka Remarová žádala o pomoc v rámci zlepšení vzhledu
obce. Především pak o přebytky květin z vašich zahrádek. Děkuji všem dárcům sazenic a jarních cibulovin, které v letošním roce, až rozkvetou, udělají zajisté radost
nám všem. I nadále rádi přijmeme vaše květiny.
Hana Žáková, starostka
Úhrada poplatků za odpad a psy
Poplatky za odpad a psy se letos hradí opět do 31. března.
Pokud budete poplatky hradit v hotovosti, můžete tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Dále je možné také zaplatit dané částky bankovním převodem na účet číslo
2200512122/2010 vedený u FIO BANKY v Třebíči. V příkazu k úhradě uveďte jako variabilní
symbol popisné číslo domu.
Výše poplatku za odpad činí 550,- Kč osoba/rok, chalupáři hradí částku 650,- Kč chalupa/rok.
Poplatek za psa je 150,- Kč za rok, za každého dalšího psa je třeba zaplatit 300,- Kč. V případě
dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 601 581 525, e-mail: podatelna@obeckonesinc.cz
Zdeňka Šibůrková, účetní

Jaro 2018
Vážení spoluobčané,
letošnímu roku se též často říká rok významných osmiček, ráda bych se s vámi podělila
o některé z nich. V roce 1918 byl položen základ naší republiky a vznikl samostatný stát
Československo. Poměrně mladým státem a ještě ne zcela ukotvenou politickou situací
byli naši předkové vystaveni rodící se síle lidské demagogie, která vyústila v druhou světovou válku. Jako by toho zla nebylo málo, přišel únor 1948, pro venkov a hospodařící
rolníky naprosto skličující padesátá léta. Další ranou osudu byl pro nás rok 1968. Je velmi
smutné, že záznamy z těchto historických významných událostí se objevují ve větší míře
až po roce 1989. Strach, který byl celá nesvobodná léta v lidech pěstován a utvrzován,
bohužel změnil vnímání slov „svoboda“, „právo“, „demokracie“ v naprosté nepochopení.
6
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Každý si tato slova vykládá po svém. Je všeobecně známo, že všichni znají svá práva, ale
je jen málo těch, kteří si připustí, že k právu jsou i povinnosti. Rovnice významu obou
slov musí být v rovnováze. Historie nám ukazuje nemálo smutných příkladů toho, když
rovnováha selže. Když se potlačuje svoboda na úkor osobních zájmů, když chybí právo
na straně utiskovaných. Jelikož je mým osobním i politickým vzorem T. G. Masaryk,
dovolím si použít jednu z jeho obohacujících myšlenek.
„Být samostatný, být samosprávný a soběstačný, to právě znamená nežádat od druhého,
aby ti dával, co můžeš a máš dělat pro sebe sám. Není jen žebrota podomní, je i žebrota
mravní. Já vždycky chtěl, aby každý byl sám sobě pánem. To platí politicky, sociálně i
mravně. Být si pánem: to zahrnuje svobodu i kázeň.“
Na podzim půjdete svobodně volit nové vedení obce. Každý nový začátek vzbuzuje v člověku velká očekávání. Přeji vám, ať jsou naplněna pozitivní energií a vědomím, že jste
vybrali správně. Zároveň vás chci motivovat k osobnímu rozhodnutí kandidovat a tím i
aktivně přispívat k dalšímu rozvoji naší obce.
Závěrem mi dovolte poděkovat za vaši přízeň, ochotu, vstřícnost, obětavost a podporu,
které se mi po dvacet roků dostávalo.
K blížícím se velikonočním svátkům vám chci popřát hodně radosti, příjemných setkání
a lásky.
Hana Žáková, starostka

Aktuality ze školy
Rozšíření kapacity MŠ
Mateřská škola Koněšín jako jedna ze součástí Základní
školy a Mateřské školy Koněšín, příspěvkové organizace, má v současnosti kapacitu 25 míst, ale z prostorových důvodů může naplňovat třídu pouze do počtu
23. Tato kapacita je již několik let nedostačující a ve
školním roce 2018/2019 by byla naprosto nevyhovující,
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neboť škola má od tohoto data povinnost přijímat
i děti tříleté a současně by svoji docházku do mateřské školy měly zahájit populačně silné ročníky.
Řešením této situace je rozšíření kapacity. To je
podmíněno vytvořením prostorových, personálních a administrativních podmínek.
Prostorové podmínky – nynější tělocvična bude
propojena se stávající třídou mateřské školy a
vhodně upravena pro činnosti dětí mladšího školního věku. Současně bude zachován její původní
způsob využití. Rozšířeny budou toalety, umývárna a šatna pro děti MŠ. Financování této akce
schválilo na svém jednání Zastupitelstvo obce
Koněšín v únoru 2018.
Personální podmínky a administrativní podmínky – ředitelka školy vstoupila do jednání s
Krajským úřadem Kraje Vysočina o rozšíření kapacity mateřské školy ze stávajících 25 na 35 děti.
Současně řeší i personální posílení pedagogických pracovníků MŠ.
Stavební práce na úpravě jednotlivých prostor budou realizovány v měsíci červenci a
srpnu, z tohoto důvodu bude mateřská škola v době hlavních prázdnin uzavřena.
Od 1. září bude mateřská škola fungovat v novém režimu a předpokládáme, že uspokojíme zájem všech místních rodičů i rodičů ze spádové obce Kozlany.
Mgr. Jitka Rychlá, ředitelka školy

Srdečně Vás zveme na:
11. 4. 2018
2. 5. 2018
19. 5. 2018
28. 6. 2018
18. 4. 2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019
Komunitní dílny
Cestu za zdravím
Zahradní slavnost
Jedeme plavat na Lagunu Třebíče

Divadelní sezona ještě nekončí!
V únoru letošního roku náš divadelní spolek potěšil své příznivce komedií Brouk v hlavě. V
této hře se ale prezentovali pouze dospělí herci. V obci však máme i spoustu mladších talentovaných hereckých kolegů a kolegyň, kteří sice ještě navštěvují základní školu, ale mohou
směle konkurovat dospělákům.
8
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Připravili jsme pro ně hudební pohádkovou hru Popelka, kterou už pilně nacvičujeme. Předpokládáme, že pohádku uvedeme na jevišti Kulturního domu v Koněšíně v pátek 1. června v
18 hodin a v neděli 3. června v 16 hodin. Doufáme, že bude mít alespoň takový úspěch jako
předloňská Sněhurka.
Držte nám palce, abychom nácvik divadelního představení zdárně dokončili. Budeme se těšit, že naše mladé herce přijdete v hojném počtu podpořit.
Vlasta Komárková

Velikonoční zamyšlení
Velikonoce mám velice rád. Raději než Vánoce. Těžko se to zdůvodňuje – prostě je to tak,
bez ohledu na to, že z „úředního“, církevního pohledu jsou právě Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce. Podle nich se řídí celý kalendář.
Velikonoce – to je několik dní, po sobě následujících, k nimž patří ještě předcházejících
čtyřicet dní postní doby a následujících padesát dní doby velikonoční. Dva z těch dnů,
Velký pátek a Pondělí velikonoční, jsou dokonce státními svátky. V případě toho pondělí jsou ovšem důvody folklorní, nikoli náboženské. Stejně ale stojí za úvahu, který den
z nich je nejvýznamnější: pátek či neděle? Ukřižování nebo Vzkříšení? Protože symbolem křesťanství je kříž, svádělo by to k rychlému závěru, že nejdůležitější je Velký pátek.
Ale protože jde o život, tak nemůže být sporu o tom, že nejdůležitější je oslava Kristova
vzkříšení, tedy neděle Zmrtvýchvstání. Proč? Protože víc je život než smrt, protože i my
jsme povoláni k životu.
Na začátku svého kázání Kristus stanovil mimo jiné tzv. zlaté pravidlo: „jak byste chtěli,
aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci“ (Mt
7, 12). Tento výrok má řadu paralel v židovství, v řecké i římské antice, zoroastrismu,
konfucianismu, buddhismu. Někde je to vyjádřeno stejně, jinde je formulace negativní
(co nechceš, nedělej) – to je ale nepodstatné. Podstatné je to, co chci. A chtít mohu ledacos, i sobeckého… Záleží na okolnostech: „v tom je celý Zákon i Proroci“. To je třeba
znát, to je třeba se naučit – tedy nikoli naučit se nazpaměť Bibli, ale naučit se ji prakticky
aplikovat, jinak řečeno: naučit se žít. Život – to je jediný srozumitelný a správný výklad
zlatého pravidla.
Pravidlo (a nejen tohle) je klíčem. Možná nebude tak násilné přirovnání, že klíč, alespoň
ten klasický, svým tvarem připomíná kříž. Klíč – právě tak jako kříž – není na ozdobu.
Je to praktická věc. Klíčem se něco odemyká. Klíč bez zámku a bez dveří je k ničemu.
Každý z nás potřebuje klíč – k srdci vlastnímu i k srdci druhého člověka, k domovu, k životu. Klíčem – křížem otočíme, dostaneme se kousek dál (lepší by bylo dostat se blíž) - a
pak musíme žít. Každý svůj vlastní život, ale společně s druhými lidmi. Tady a teď začíná
život. I ten věčný.
Velikonoce mám velice rád. Proč? To se těžko zdůvodňuje …
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem.
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Koněšín roste do krásy
„Koněšín je moc pěkná obec, líbí se mi malebné domy a zahrádky,“ vítá mě na konci léta
kolegyně poté, když po patnácti letech zavítala do naší obce. „U vás máte paní starostku, že?“
„Podle čeho tak usuzuješ?“ divím se. „Všude vládne čistota a pořádek, obecní prostory jsou
upravené,“ reaguje švagrová z Břeclavska. Často slýchávám od svých známých chválu na naši
obec, což ve mně vyvolává hrdost i vděčnost.
My, kteří žijeme v Koněšíně každodenní život, si mnohdy neuvědomujeme, jak se naše obec
mění, přetváří, zvelebuje, jak nabírá dech do moderního života 21. století. Všechna lichotivá
slova mě přiměla zamyslet se nad tím, co a především kdo má zásluhu na tom, že Koněšín
obdivují návštěvníci i turisté.
Krásu a malebnost sice umocňuje členitý terén, ale bez usilovné práce jednotlivých občanů,
kteří se s velkou láskou a péčí starají o své příbytky a zahrádky, kteří se dobrovolně podílejí na bohatém společenském a kulturním životě, by cizí lidé sotva vyjádřili naší obci obdiv
a uznání.
Zamyslím-li se nad tím, co se za posledních dvacet let změnilo, co se vybudovalo, renovovalo,
čím se obec zviditelnila, uvědomuji si, že za vším stojí nejen obyvatelé obce jako celek, ale i
jednotlivec, jenž musí mnohému dát řád, nápad, směr a vzbudit zapálení.
Zavzpomínejte se mnou – pravidelná lodní doprava na Dalešické přehradě, výstava Dům
a zahrada, finanční podpora od skupiny ČEZ v rámci mikroregionu Horácko, vodovod (což
mnozí oceňujeme především v posledních suchých létech), renovace školy, obecního úřadu, knihovny a hřbitova, vybudování nové čekárny, tří dětských hřišť a chodníku vedoucího k hřišti, rekultivace skládky, úprava veřejných prostor a jejich osázení zelení, zpevnění
potoka zachytávajícího případné přívalové deště, zavedení kamerového systému, otevření
Czechpointu a Informačního centra, koupě bývalého vojenského prostoru za symbolickou
jednu korunu, který v současné době slouží leteckému muzeu. Určitě jsem mnohé opomněla.
Předcházející výčet je spojen s jedinou osobou, a to se starostkou obce paní Hanou Žákovou.
Paní starostka má zásluhy i na veřejném a společenském životě. Stála u zrodu pěveckého
sboru Klokočí, hraje ochotnicky divadlo, na putování se starostkou se těší děti ze základní
školy, její zájezdy do divadel, poznávací zájezdy do Rakouska spojené s turistikou pěší či na
kole, výlety na Slovensko a do Polska jsou známy po celém okrese. Odborné přednášky vedené vzdělanými lidmi, mnohdy i z řad spoluobčanů, si našly díky paní starostce publikum.
Rozsvěcováním vánočního stromku a stavěním betlému v adventním čase započala tradici,
ve které by se mělo pokračovat.
Nechce se věřit, že vše, co jsem zmínila, nese na svých bedrech jedna jediná žena, žena pracovitá, energická, nápaditá, paní Hana Žáková, starostka naší obce. Proto jí chci vyjádřit poděkování za záslužnou práci, kterou pro naši obec dělá, a doufám, že bude dělat i nadále, a bude
tak moci uvést do života připravované plány pro zvelebování obce.
Lidé s bohatými zkušenostmi v regionální politice, kteří se vyznají v legislativě, v předpisech,
nařízeních a zákonech, kteří vědí, co trápí občany v malých obcích, by nás měli zastupovat
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v celostátní politice, a ne ti, za kterými není vidět práce, ale jen známé jméno. Právě tito
pracovití starostové a zapálené starostky, tito slušní a zanícení lidé mohou prosazovat zájmy
venkova, aby nedocházelo k jeho vylidňování. V krásné obci, ve které je škola, dopravní obslužnost, společenský, sportovní a kulturní život, se jistě rádi usadí mladí lidé a založí v ní
rodinu. Vždyť o to naši předkové usilovali a o to se i zasloužili. Pamatujme v rozhodných
chvílích na tato slova.
Mgr. Jarmila Abrahamová

Zprávy Koněšínské Chasy
Příprava fotokoutku na rozsvěcení vánočního
stromu
Na malování plátna jsme se sešli jednoho zimního večera v docela hojném počtu. Předlohou nám byly obrázky od
Josefa Lady se zimní krajinou a fotky naší malebné vísky.
Možná vám může být kostelík na plátně poněkud povědomý, byl malován právě podle toho koněšínského. Za značného úsilí všech zúčastněných a za použití různých technik se nám podařilo malbu dokončit ještě tentýž večer.
Těší nás, že jsme při focení mohli vykouzlit úsměv ve tvářích
malých dětí i dospěláků.
Petr Chalupa
Ohlédnutí za vánoční procházkou roku 2017
Vánoční procházku jsme pro děti uskutečnili již potřetí. Můžeme říct, že se pomalu
stává tradicí a neodmyslitelnou součástí vánočních svátku. Na Štědrý den v odpoledních hodinách jsme se sešli u obecního úřadu v naší klubovně. Prvním úkolem dětí bylo
vytvoření vlastního přáníčka. Všechny děti dostaly lísteček a pastelku, poté už záleželo
pouze na dětech, co vytvořily.
Každé přáníčko bylo ozdobeno přívěskem v podobě malé podkovy, která je znakem
koněšínské Chasy. Když už jsme měli všichni „štěstí“ připevněné na bundách, mohli
jsme vyrazit směrem ke koněšínské pláži. Po cestě byly pro děti připraveny různé úkoly,
soutěže a hádanky. K tradici vánoční procházky patří i zdobení stromečku pro zvířata pochoutkami,
které měly děti připraveny a nesly s
sebou. V cíli čekalo na děti překvapení v podobě balónků naplněných
heliem. Kdo z dětí chtěl, mohl si
vysněné přání poslat do nebe. Jak
se nám balonky ztrácely z dohledu,
bylo načase vydat se zpět k domovu.
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Závěrem procházky jsme si u klubovny v kroužku zapálili prskavky a zazpívali koledy.
Pak už jen zbývalo si popřát štědré a pokojné svátky vánoční a dětem bohatého Ježíška.
Společně prožité chvíle potěšily nás všechny.
„A tak kouzlo Vánoc žije v úsměvech těch nejmenších, které nám radost nevědomky
rozdávají...“
Jiří Chalupa
Taneční vystoupení
Po krátkém odpočinku po svatomartinské zábavě jsme se vrhli do nácviku vystoupení na ples. Tentokrát jsme se rozhodli pro taneční vystoupení na téma
„Rebelové“. Poctivě jsme snad každý víkend trénovali taneční kroky, abychom
své publikum nezklamali. 20. ledna jsme
měli poprvé možnost předvést, co jsme
nacvičili, na plese sportovců v KD Koněšín. Soudě podle potlesku a zpětných reakcí od diváků, se nám taneční kreace podařily.
Stejně jako loni jsme i letos byli požádáni, zda vystoupíme také na plese SDH Studenec.
9. února jsme tedy zopakovali vystoupení, čímž jsme se s „Rebely“ definitivně rozloučili.
Nyní nastává pro nás klidnější období – a to až do chvíle, kdy začneme opět trénovat na
svatomartinskou zábavu.
Klára Konečná
Masopust v Koněšíně
Dne 17. 2. 2018 proběhl již 4. ročník tradiční masopustní veselice. Celým dnem a později
i večerem nás provázela kapela Hutárek a spol., která zahrála písničky na přání k poslechu
i k tanci. Kapelu doprovázel pestrý průvod masek, který byl složený převážně z místních
chasníků. K vidění byly spousty různých kostýmů. Některé okouzlily svou krásou, z jiných
šel strach.
Jen díky štědrosti obyvatel Koněšína, kterým patří velký dík, nikdo neumrzl, jelikož v každém
domě přispěli něčím dobrým. Někteří naplnili naše žaludky, jiní zahřáli naše hrdla. V neposlední řadě také nelze opomenout finanční příspěvek na další aktivity Chasy. Na oplátku byli
místní pozváni na živou muziku v podání již jmenované kapely do Hospůdky Na Kopci,
která probíhala od osmé hodiny večer a končila v brzkých ranních hodinách dalšího dne.
Závěrem bych chtěl dodat, že je naprosto
úchvatné, jak se v Koněšíně drží tradice staré
stovky let a jaká tu panuje přátelská atmosféra,
která z této akce činí nezapomenutelný zážitek.
Velký dík patří kapele, Chase a všem obyvatelům této malebné a krásné vesničky.
Jan Franěk
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Senioři by měli dodržovat základní zásady bezpečného chování
KRAJ VYSOČINA - Senioři patří mezi nejzranitelnější oběti trestné činnosti a statistika kriminality nám ukazuje, že případů trestných činy, kdy se obětí stane senior, nijak výrazně
neubývá.
Proto je žádoucí věnovat se této skupině obyvatelstva ve zvýšené míře v oblasti prevence.
Samota a mnohdy obrovská důvěřivost důchodců v Kraji Vysočina způsobuje, že se mnozí z
nich stávají snadnou obětí podvodů. Kraj Vysočina je charakterizován velkým počtem malých obcí. A právě malé obce jsou v průběhu dne zcela vylidněny, neboť školáci, studenti a
produktivní lidé odjíždějí o školy a zaměstnání. I tato situace výrazně nahrává pachatelům
trestné činnosti, neboť se tak v malé vesnici mohou pohybovat, aniž by si jich někdo všiml.
Stejně tak se v obci může pohybovat jejich motorové vozidlo, aniž by zaujalo něčí pozornost.
Předností zralého věku jsou sice drahocenné životní zkušenosti a jiný, moudřejší pohled na
svět a životní hodnoty, ale bohužel velkou nevýhodou je zhoršená tělesná kondice, mnohdy
zdravotní či tělesný handicap, větší důvěřivost a menší obezřetnost. Toho velmi často, velmi
obratně a až překvapivě úspěšně využívají lidské hyeny – pachatelé majetkové trestné činnosti. Nezřídka se setkáváme bohužel i s násilím páchaným na seniorech. Velký problém je,
že je zloději obírají o všechny jejich úspory a navíc často je okrádají je přímo v jejich bytech.
Senioři se ale této trestné činnosti mohou velmi účinně bránit, pokud budou opatrní a budou
dodržovat základní zásady bezpečného chování.
Základní seniorské desatero:
1. Telefonický kontakt cizí osobou
Dotyčný se vydává za někoho z příbuzenstva a pod různými záminkami žádá vydání
peněz, pro které si má přijít někdo z okruhu kamarádů.
Rada: Zavolejte příbuzným a ověřte si, jestli opravdu volali.
2. Podomní prodej a různé nabídky v místě bydliště
Pachatelé se vydávají za dealery společností s elektřinou atd. s jediným cílem, a to upoutat pozornost a následně odcizit co půjde.
Rada: Dejte si na dveře i schránku upozornění, že o podomní prodej zboží a služeb nemáte zájem.
3. Přeplatky v místě bydliště
Častý způsob podvodníků, jak se dostat k oběti. Navštíví seniora s tím, že jdou vracet
přeplatek za elektřinu, sociální pojištění, plyn apod. Seniorovi následně vysvětlují, že
mají bankovku vysoké hodnoty a potřebují ji rozměnit.
Rada: Nevěřte. Žádná instituce u nás neroznáší přeplatky tímto způsobem.
4. Před cestou mimo byt
Rada: Zvažte, kam jdete, co tam budete dělat, jak se tam dopravíte a jaká zavazadla jsou
nezbytná. Např. taška na kolečkách pachatele nezaujme tolik jako kabelka. Osobní doklady, peníze, platební karty, telefon a léky umístěte nejlépe do ledvinky, případně malých taštiček pod oblečením.
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5. Cesta na poštu či do banky pro peníze
Mnoho seniorů dává přednost osobním výběrům důchodů na těchto místech. Zloději si
pak vyhlížejí seniory a po cestě zaútočí.
Rada: Domluvte se na této cestě s příbuznými či sousedy, ať vás doprovodí.
6. Výběr z bankomatu
Rada: Nepište si na kartu osobní identifikační číslo a nenechávejte ani lísteček s číselnou
kombinací poblíž karty.
7. Senior na nákupu
Především v nákupních centrech si nejenom senioři ukládají své kabelky a tašky do nákupních košíků. Často je ještě ukrývají pod své bundy, které na ně pokládají, aby nebyly
vidět.
Rada: Buďte obezřetní a mějte své věci neustále pod kontrolou! Zloději stačí opravdu jen
okamžik.
8. Po nákupu
Často senioři chodí do různých cukráren či restaurací. Zde dochází k častým krádežím
odložených věcí.
Rada: Nenechávejte cenné věci v kapsách bund přehozených přes židli. Pozor i na odložené kabelky vedle židle. Nejlepší je uložit si zavazadlo na klín.
9. Cesta domů
Nejčastějším místem útoku při přepadení je okamžik, kdy člověk vstupuje do domu.
Rada: Sledujte před bydlištěm vaše okolí, zdali se k vám někdo nepřidal a nesleduje Vás.
10. Nabídka pomoci s taškou na schodech
Jedná se o častou fintu zlodějů, kteří nabídnou pomoc s taškou a rychle ji vynesou do
vyšších pater, kam není vidět, přičemž při cestě tašku prohledají a odcizí například peněženku.
Rada: Nedávejte svou tašku z ruky.
Samozřejmě existuje mnoho dalších situací, do kterých se můžete dostat. V tu chvíli
záleží pouze na vaší adekvátní reakci. Je důležité mít na mysli, že vaše zdraví a život jsou
přednější. Důležitá telefonní čísla mějte vždy v blízkosti telefonu. Nezapomeňte, že vždy
můžete kontaktovat Policii ČR na bezplatné lince 158.
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnická záchranná služba
Hasiči
Život 90 - senior telefon
Zlatá linka seniorů
Bílý kruh bezpečí

14

158
156
155
150
800 157 157
800 200 007
257 371 110

1/2018

Koněšínský

zpravodaj

Rodiče by měli vědět, jak jejich dítě využívá sociální sítě
KRAJ VYSOČINA - Za používáním sociálních síti dětmi se může skrývat velké
nebezpečí. V dnešní době internetu a virtuálního světa je kontakt s druhým člověkem neosobní, děti mu nevidíte mu do tváře, a proto si nikdy nemohou být jisti,
kdo se na druhém konci opravdu skrývá. Kdokoliv si může založit profil s falešným
jménem, fotografií a údaji a vytvořit si tak zcela novou identitu. Nejvíce ohroženou
skupinou, která by se mohla stát obětí podvodníka nebo násilníka jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let.
Z pohledu Policie České republiky je důležitá osvěta a důsledná prevence. Zde hraje nezastupitelnou roli škola a rodina. Rodiče by vždy měli své děti před takovými
případy varovat a poučit je jaké nebezpečí jim na internetu může reálně hrozí.
Musí platit zásady, aby dítě nekomunikovalo s cizí osobou, která ho na sociální síti
vyhledá, pokud osobu nezná. Aby nedůvěřovalo osobám, se kterými se na internetu setkalo a nikdy cizímu člověku nesdělovalo důvěrné informace o sobě a své rodině včetně svého jméno, hesla na internetu, adresy, adresy svojí školy, místa, kde
se běžně zdržuje, telefonního čísla. Dítě by nemělo posílat nikomu svoje fotografie,
ani je neukládat na sociální sítě. Poučme dítě, aby nikdy nereagovalo na obtěžující a neslušné zprávy a výzvy, zaslání svých fotografií. Pokud k něčemu takovému
dojde, je nezbytné poučit dítě, aby v takových případech vždy všechny skutečnosti
nahlásilo rodičům, učitelům ve škole nebo jiným dospělým osobám.
Do prostředí internetu se přesouvají stále častěji různí pedofilové. Ve virtuálním
světě tak mohou za malou chvíli dosáhnout toho, že mu dítě o sobě sdělí osobní
informace, anebo pošle své fotografie.
V prostředí internetu se stále častěji objevuje kyberšikana - jde o šikanu pomocí
elektronických prostředků a jejím cílem je někoho úmyslně zesměšnit a ublížit
mu, například prostřednictvím internetu, anebo mobilního telefonu (SMS, MMS,
videa). V současné době jde o poměrně častý problém, proto je potřeba o něm
s dítětem cíleně mluvit. Dítě musí vědět a musí vnímat, že si žádný druh šikany
nesmí nechat líbit a je nezbytné vždy neprodleně upozornit rodiče nebo učitele ve
škole. Ti by pak měli bezodkladně kontaktovat Policii České republiky a mohou
k tomu využít linku 158.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
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Holky a kluci nad šedesát!
Život je moc krátký na to, abychom ho proseděli doma!
Chcete chodit na vycházky a nemáte parťáka? Přijďte mezi nás!
Chcete jezdit na výlety a zájezdy, ale nemáte s kým? Přijďte mezi nás!
Chcete se aktivně účastnit dění v obci a své zkušenosti předávat mladším? Přijďte mezi nás!
A hlavně, jestli si chcete jenom normálně posedět a popovídat při kávičce, přijďte také mezi
nás!
Zveme vás na první klubové setkání seniorů, které se bude konat v sobotu 7. dubna v 18
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Koněšíně.
Srdečně zveme i kamarádky a kamarády z Kozlan a Třesova!
Holky 60 + z Koněšína

Létající legendy
Letecké muzeum Koněšín se aktivně podílí na projektu létající legendy MiG-15UTI,
který provozuje Czech Flying Legends v
Hradci Králové.
Restaurátoři z muzea v Koněšíně se v zimním období zapojili do několikaměsíční kontroly a přípravy letounu pro zálet, který se
uskutečnil v sobotu 10. 3. 2018. Letoun je starý téměř 70 let a bude možno ho pravděpodobně vidět ve vzduchu na Dni otevřených dveří na letišti v Náměšti nad Oslavou dne
26. května 2018.
Zdeněk Svobodník

16

1/2018

Koněšínský

zpravodaj

Letecké muzeum v Koněšíne
láká v nové sezóně na spoustu akcí
včetně festivalu plného hvězd
Letecké muzeum v Koněšíně je poněkud novým lákadlem na Vysočině, avšak během
prvního roku svého provozu si získalo spoustu příznivců a navštívily ho tisíce nadšenců letectví. Novou sezónu začíná již 21. dubna a během dne bude připraven rozsáhlejší
kulturní program. Mimo možnosti vidět naživo historické exponáty nebo využít letecký
trenažér nabídne muzeum během své nové sezóny také spoustu kulturních akcí a zábavných programů pro všechny věkové kategorie.
Jednou z těchto akcí bude dětský den s podtitulem Honba za pokladem Radarky, který
se uskuteční 2. června 2018 od 11 hodin a nabídne spoustu atrakcí, aktivit a kulturního
vyžití nejen pro ty nejmenší, ale i pro jejich rodiče. Děti si užijí různé workshopy, bojovou hru s úkoly a hledáním pokladu, jízdu na koni, skákací hrad, aqua-zorbing, rýžování
zlata, hrnčířskou dílnu, dovádění v pěně, stezku odvahy nebo dětskou diskotéku. Pro
rodiče bude připravena večerní taneční zábava. V rámci této akce se návštěvníci mohou těšit na několik hostů. Prvním z nich bude finalista SuperStar Martin Šafařík, který
představí svůj bohatý hudební program. Se zpíváním pro děti a teenagery má již bohaté
zkušenosti. V minulém roce vystupoval v rámci svého turné VIVA La School pro několik
tisíc žáků základních a středních škol po celé Moravě a zaznamenal tak velký úspěch.
Dětský den však letos nebude jedinou kulturní akcí v areálu Leteckého muzea.
Hned v dalším týdnu se chystá pro návštěvníky Muzejní noc. Ta nabídne komentovanou
prohlídku v netradiční formě, ohňostroj, večerní zábavu s místní kapelou a spoustu občerstvení.
Milan Papežík

Rodinný festival Happy Faces
přiveze prvotřídní hvězdy
Poslední prázdninový víkend se v areálu Radarka odehraje druhý ročník putovního festivalu Happy Faces, který se ponese v duchu hudebních legend, ale i hvězd současnosti.
Jedním z headlinerů bude John Kelly, člen legednárních Kelly Family, která nedávno zaplnila největší českou arénu v Praze. John vystoupí s manželkou Maite Itoiz, slavnou španělskou operní pěvkyní, a představí tak premiéru své zbrusu nové show „A Thousand Years“.
Pro milovníky devadesátek je připraveno vystoupení nejslavnějšího českého boybandu
Lunetic.
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Své si však najdou všechny
generace hudebních příznivců. Pro ty nejmladší vystoupí snad největší hvězda
současnosti – skupina Slza
nebo mladý a charizmatický
zpěvák Jakub Ondra, který
zaznamenal úspěch také v
zahraničí.
Pro ty starší je připraveno vystoupení nestárnoucí hudební legendy Marie
Rottrové, která vyráží dech
svou vitalitou. Dále zazpívá
Jaroslav Hutka a herec a písničkář Jiří Schmitzer.
Pořadatelé také mysleli na místní umělce, a tak fanoušci uvidí oblíbeného Petra Bendeho s kapelou nebo třebíčskou kapelu Bagr.
Program doplní finalista SuperStar Martin Šafařík s kapelou, vítězka Hlasu ČeskoSlovenska Lo Hrůzová, nebo kapela Public Relations, která předskakovala během pár
měsíců dvěma světovým legendám - v Brně kapele Europe a v Ostravě kapele Sweet.
Těšit se také můžete na vystoupení dvou různých mladých „elementů“ - opavské kapely Element a uničovské punk-popové kapely The Four Elements.
Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketstream a GoOut, v prodejně Hudební nástroje
Mijovič v Třebíčí nebo na Obecním úřadě v Koněšíně.
Milan Papežík
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Akce Leteckého muzea Koněšín
21. 4. 2018
2. 6. 2018
8. 6. 2018
31. 8. - 1. 9. 2018

Grand Opening - otevření nové sezóny
Dětský den - Honba za pokladem Radarky
Muzejní noc
Happy Faces Festival

Kulturní akce pro Letecké muzeum zajišťuje profesionální agentura M. P. Production.

Jinošovské studánky
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen…“
Vážení návštěvníci,
zveme vás do kraje Otokara Březiny, Jakuba Demla, Františka Bílka a dalších význačných osobností. Zveme vás do kraje hlubokých lesů, rybníků, krásné přírody a řady významných pamětihodností. Přátelé přírody se v Jinošově každoročně v květnu scházejí
na akci, kterou organizuje Český zahrádkářský svaz společně s chatovou osadou Bělizna,
obcí Jinošov a obcí Pucov, putování jinošovským okolím s názvem Jinošovské studánky.
Počátek této akce je datován rokem 1978, kdy se konal oficiálně 1. ročník.
Ptáte se na délku trasy? Je to asi 12 km.
Každá studánka jako narozené děťátko má své jméno podle místa,
polohy apod. Všechny jsou zakresleny na plánku dvouhodinové trasy. Na trase je devět studánek, které mají v křestním listu zapsána
následující jména:
1. Dolíhalova – je první studánkou na trase z Jinošova na okraji lesa
Rakovce. Tuto studánku si našla a upravila rodina Dolíhalova v roce
1996 a stará se o ni dodnes.
2. Hraběcí – nazvaná podle louky mezi lesy v trati Rakovce a patřící
k bývalému panství rodu Hauqwitzů. Dlouhá léta byl jejím správcem
pan Bojanovský, milovník humoru a dobré nálady. Po jeho smrti se
o studánku starají vnuci Blovští. V roce 2008 byla studánka nově zastřešena.
3. Karlova – až do své smrti míval u ní službu pan Ludvík Chalupa
z Hlubokého, u něhož se nezapomněli zastavit na kus řeči, kousek
slaniny a hlt ohnivé vody jeho přátelé a známí, kterých jako člověk
společenský měl vždycky dostatek. Podle něho se studánce někdy říkalo i Ludvíkova. Studánka byla obcí Hluboké obnovena v roce 2008.
Starají se o ni pan Svoboda a pan Chalupa z Hlubokého.
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4. Kalinova – najdeme ji blízko hájenky č. 43 na okraji lesa. Žily v ní
a sloužily lesu a přírodě tři generace rodiny, podle nichž je studánka
pojmenovaná. Pečují o ni dodnes. V roce 2008 byla zrenovována a
nově zastřešena. V roce 2004 se zde konal jarní koncert vážné hudby,
který připravil jako holt svému rodnému kraji houslista olomoucké
filharmonie a újezdský rodák pan Jan Duda. V roce 2008 byla studánka vyhlášena nejhezčí studánkou Vysočiny v soutěži Zelené srdce.
5. Panská – křtěná tak od nepaměti, hluboko v lese blízko křižovatky
lesních cest a památníčku hajného Kaliny, který zde tragicky zahynul
rukou pytláka. Garantem studánky bývala rodina Němčanských, pan
Jirků z chatové osady Bělizna, později i některý z členů bývalé jinošovské tělovýchovně organizace.
6. U Korbele – dříve V Pastýřce – pojmenovaná podle názvu lesa pro
blízkost obce Krokočína mívali u ní službu přátelé z této vsi. Střídali
se u ní např. pan Jedlička, paní Hedejová, paní Burianová. V roce
2008 studánku nově zastřešili a opravili bratři Kalinové. Nyní se o
studánku stará pan Preisner z Jinošova.
7. V Olších – samotný název napovídá, že ji najdeme na vlhkém lesním místě, když jsme cestou k ní od studánky U Korbele překročili silnici Náměšt´- Jinošov - Velká Bíteš a začali scházet po svažité
stezce k níže vyvěrající studánce. Od samého počátku patří k nejpěknějším. Jejími zřizovateli, udržovateli a zvelebovateli vždycky byli
chataři ing. Rybníček, ing. Adam a Milan Svoboda, autor na dřevě
psané prosby putujícím: „ Je stále méně čisté vody na světě - proto tě
snažně prosím, člověče - nenič mě, ale více udržuj – vždyť bez vody
bys zahynul.“ Studánka je též pramenem Pucovského potoka, přítoku
řeky Oslavy.
8. Holubí – od studánky V Olších dojdeme k ní docela brzy. Vyvěrá z
nitra země pod Budišovským kopcem (za jasného dne lze odtud dohlédnout k městečku Budišovu) a současně pod rybníkem „Na sklepích“. V těchto místech všechny své hosty vítával p. Josef Bárta chlebem
a solí a jako člen myslivecké společnosti přidával povídání o životě v
přírodě a lesní zvěři zvláště. Střídali ho i další přátelé od Bělizny např. p.
Radek Kalouda. Oba patří k prvním a nejstarším osadníkům rekreační
oblasti. Nedávno byla studánka opravena a zastřešena za přispění Lesů
České republiky. Již několik let vás u studánky vítají pan ing. Vrba a
paní Pavlíčková z Pucova a jejich perníkové holubičky.
9. V Hrdle – je poslední, ale i první svým významem ze všech jmenovaných a lehce si jí
všimneme při vstupu do rekreačního prostoru, který nezávadnou vodou zásobuje osadníky. Její pramen napájí blízký rybník Běliznu. Pojmenovaná je podle tvaru a podoby jejího
okolí. Tuto studánku udržuje pan Radek Kalouda.
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Nedaleko studánky V Hrdle najdeme pod stříškou Prosbu lesa, která svými slovy vybízí k
zamyšlení o významu lesa pro život člověka:
„Milý člověče!
Jsem dárcem tepla ve Tvém krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu,
ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleč Tvého rádla.
Já jsem dodal topůrko do Tvé sekyrky, ze mne je dřevo
Tvé kolébky i Tvé rakve. Jsem tím, čím pro blahobyt
je chléb a pro lásku květ.
Slyš proto moji prosbu : NEPUSTOŠ MNE!“

Plavby lodí na Dalešické přehradě
Připravujete firemní poradu nebo večírek? Rodinnou nebo dětskou oslavu, svatbu,
oslavu narozenin? Abiturientský večírek nebo setkání s přáteli? A co výlet, při kterém poznáváte krásy této části Vysočiny? Přejete si připravit nevšední zážitek? Chcete si vytvořit vzpomínku, na kterou se jen tak nezapomene? Pak se obraťte právě
na nás! Nezapomenutelné vzpomínky pro různé věkové i zájmové skupiny, skvělá
atmosféra, krásné okolí, celoroční aktivity, kulinářské zážitky našeho cateringu v
klidném a útulném prostředí lodi Horácko pohladí na duši. Profesionální přístup a
vysoká kvalita nabízených služeb je pro nás prioritou.
- Zorganizujeme vám celý výlet na klíč.
- Nabízíme atraktivní plavbu lodí po Dalešické přehradě.
- Vaši exkurzi v Jaderné elektrárně Dukovany nebo Vodní elektrárně Dalešice můžete spojit s plavbou.
- Na přání pro vás připravíme nabídku občerstvení/cateringu dle vašich představ
nebo doporučíme stravování či ubytování v nedalekém okolí.
- Poradíme s výběrem turisticky zajímavých cílů v blízkém i vzdálenějším okolí.
- Dle vašich přání a požadavků vám uzpůsobíme individuální nabídku.
Neváhejte se na nás obrátit, budeme se vždy naplno snažit vašim požadavkům vyhovět a dospět tak k vaší úplné spokojenosti. Napište si na info@dalesickaprehrada.
cz o vypracování konkrétní nabídky. Podrobnější informace naleznete nás také na
internetových stránkách www.dalesickaprehrada.cz, na facebookové stránce Lodní
doprava Dalešická přehrada a ukázky našeho pohoštění objevíte na facebookovém
profilu Catering Eva. Vše je pravidelně aktualizované.
Těší se na vás!
Ing. Eva Pavlíková,
RNDr. Milan Jahoda
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