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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál pokorně a klidně prožité velikonoční
svátky a dostatek radosti ve Vašich srdcích.
Za zastupitelstvo obce Jiří Chalupa, starosta1
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Velikonoční bohoslužby v Koněšíně
18. 4.

Zelený čtvrtek

17.15 hod.

19. 4.

Velký pátek

15.00 hod.

20. 4.

Bílá sobota

19.00 hod.

21. 4.

Boží hod velikonoční

11.00 hod.

22. 4.

Pondělí velikonoční

11.00 hod.

Kalendář akcí
20. 04. 2019
Velikonoční veselice
24. 04. 2019
Studenec, Světový den laboratorních zvířat
30. 04. 2019
Pálení čarodějnic
04. 05. 2019
Jarní zpívání v Hospůdce Na kopci
21. 05. 2019
Zájezd do Olomouckého kraje
22. 05. 2019
Turnaj Barevný minivolejbal
24. – 26. 05. 2019 O zlomenou poloosu
25. 05. 2019
Happy run
26. 05. 2019
Májový koncert
31. 05. 2019
Námětové cvičení SDH v Okarci
07. 06. 2019
Setkání důchodců
08. 06. 2019
Okrsková soutěž SDH v Okarci
08. 06. 2019
Cesta za zdravím
09. 06. 2019
Vítání občánků
22. 06. 2019
Turnaj o Pohár starosty
30. – 10. 07. 2019 Letní tábor Borovinka
05. 07. 2019
Myslivecký výlet
14. – 27. 07. 2019 Letní tábor v Orlických horách
23. 08. 2019
Páteční pouťová zábava
24. 08. 2019
Sobotní pouťová zábava
25. 08. 2019
Pouť sv. Bartoloměje
26. 10. 2019
Obnova alejí II. etapa
09. 11. 2019
Svatomartinská zábava
30. 11. 2019
Rozsvícení vánočního stromu
2
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Informace Obecního úřadu v Koněšíně
Vážení občané,
letošní rok bude velmi náročný. Chystá se několik akcí v oblasti rozvoje obce, ale také
rozmanité kulturní akce, které pro nás chystají místní spolky a organizace. Byla by škoda
se jich nezúčastnit.
Mezi plánované investiční akce patří především příprava realizace kanalizace, dále byla
podána žádost o dotaci na výstavbu I. etapy optické sítě v obci, seniorských bytů.
V budově ZŠ a MŠ Koněšín, příspěvkové organizaci, připravujeme ve spolupráci s paní
ředitelkou kompletní rekonstrukci školní kuchyně.
Určitě další prioritou je dokončení 1. změny územního plánu obce Koněšín, s ní je spojena
příprava pozemků k výstavbě rodinných domů.
Další plánovanou investicí je zakoupení obecního traktoru k údržbě chodníků, komunikací a travnatých ploch.
Po loňské opravě hřbitovní zdi, přestavbě tělocvičny na školní třídu a výstavbě křížů nás
čekají další opravy a přestavby budov obecního úřadu a kulturního domu.
Samozřejmě budeme opět usilovat o získání dotačních titulů v co nejvyšší možné míře,
abychom nezatížili rozpočet obce. Společně budeme i nadále velmi zodpovědně plánovat
další akce pro modernizaci naší obce.
Bc. Jiří Chalupa, Ing. Pavel Zahradníček

Termíny svozu komunálního odpadu pro rok 2019
24. dubna 2019

17. července 2019

9. října 2019

8. května 2019

31. července 2019

23. října 2019

22. května 2019

14. srpna 2019

6. listopadu 2019

5. června 2019

28. srpna 2019

20. listopadu 2019

19. června 2019

11. září 2019

4. prosince 2019

3. července 2019

25. září 2019

18. prosince 2019

Svoz nebezpečných odpadů
Dne 4. května 2019 v době od 8:15 hod. do 8:45 hod. se u autobusové zastávky u kostela
uskuteční svoz nebezpečných odpadů. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto
druhy odpadů: akumulátory; znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií; zářivky; výbojky; televizory; rádia; ledničky; pračky; sporáky; vysavače; mikrovlnné trouby; fritovací
hrnce; drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)
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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ KONĚŠÍN (od 1. května 2019)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od 8:00 do 11:00
od 8:00 do 11:00
od 8:00 do 11:00
od 8:00 do 11:00
od 8:00 do 11:00

od 14:00 do 18:00

UMÍSTĚNÍ OBCE KONĚŠÍN
Ve sběru odpadu za rok 2018 v kategorii od 501 do 1000 obyvatel se Obec Koněšín umístila na 3. místě a obdržela finanční odměnu 3 000,- Kč.

Společenská kronika
Děti narozené v roce 2018
8
- Mia Neumannová
- David Řezáč
- Tereza Outulná
- Ondřej Doležal

Velikonoční zamyšlení
V průběhu kalendářního roku, občanského i církevního, mají své místo Vánoce i Velikonoce. V životě každého člověka se podobně objevují dva momenty, narození a smrt.
Nestojí vedle sebe. A už vůbec ne proti sobě ani v kalendáři, ale ani v životě, naopak, patří
k sobě a spojnici mezi nimi vytváří běh života jednoho každého člověka. Lidem je – jaksi
přirozeně – bližší oslava narození, počátku života. Zdá se, že je to pro naději, kterou v sobě
nový život přináší. Myslím ale, že je to trošku jinak: živé dítě v náručí je něco konkrétního,
hmatatelného, představuje jistotu. Naproti tomu smrt je nejen konec života smysly vnímatelného (a v tomto smyslu je také jistotou), ale zároveň počátek života věčného (a v tomto
smyslu je velkou nadějí). Jenže tato budoucnost není přístupná našim smyslům (ale není
nesmyslná!), prázdný hrob, z něhož ukřižovaný Kristus vstal, je pro člověka spíš velkou
neznámou než jistotou. Nám jsou bližší pečetě, zámky, kámen kryjící hrob: to je jistota.
Možná – ale není to život. Ten vyžaduje volnost, svobodu, světlo. Život - ten skutečný
– není nikdy bez bolesti, bez ran, bez křížů. Podle evangelních zpráv Kristus vzkříšený
5
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sice žije, ale dál na svém těle nese rány na rukou, na nohou a v boku. To je jistota, která
mnoho lidí děsí, protože kdo z nás nikdy nikomu žádnou ránu nezpůsobil? Člověk se
bojí odplaty. Omyl. Vzkříšení (a život) není popřením ani zapomenutím starých ran, není
totálním uzdravením a už vůbec ne příležitostí k pomstě, ale naopak je velkou proměnou,
proměněnou zraněností. Kristus – a člověk samozřejmě také – si dál nese své jizvy jako
poselství a připomínku. Stále bolí – a právě to nás udržuje bdělé a pokorné, nedovoluje už
dál ubližovat druhým. Proměněná bolest není bolestí přenášenou na jiné. Snad ji můžeme
přirovnat k bolesti ženy, která rodí. Na svět přichází nový život. Radost. Velká proměna.
Nový začátek. Naděje.
Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný Vítěz, z mrtvých vstal. Žije a nás zve k životu.
Skutečnému, odvážnému, smysluplnému, který začíná tady a teď.
P. Jindřich Zdeněk Charouz O. Praem.

Ze života školní družiny
Školní družina jako součást ZŠ nabízí mimoškolní zájmové aktivity. Ve dnech školního
vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Činnost školní
družiny navazuje na vzdělávací činnost v ZŠ. Není však přímým pokračováním vyučování,
ani jej nenahrazuje. Týdenní a denní rozvrh je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům
duševní hygieny (střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku,
organizovaných a spontánních činností apod.). V době školní družiny probíhají kroužky
– v letošním roce sportovní kroužek, náboženství, čtenářský klub pro starší děti, angličtina pro mladší. Po vyučování děti relaxují v hracím koutku, věnují se společným hrám
ve třídě, v bazénku s kuličkami, výtvarným i rukodělným činnostem, hrajeme na drumbeny a boomwhackers, posloucháme hudbu, tančíme. S dětmi připravujeme projektové
dny, např. Drakiádu, Halloween, Vánoční výstavu ozdob, Masopustní veselici a další. Pro
aktivní odpočinek máme k dispozici tělocvičnu, kterou často využíváme při pohybových
i míčových hrách. Mezi nejoblíbenější činnosti naší družiny patří pobyt venku. Děti velice rády využívají blízké vícegenerační hřiště i travnatou plochu. Rádi trávíme čas v lese,
kde pozorujeme rostliny i drobné živočichy. Děti jsou s přírodou spjaté, a proto se velice
pěkně zapojily do projektu Recyklohraní. V tomto projektu se hravou formou hlouběji
věnujeme ochraně přírody. Děti plní zadané úkoly – např. výrobu Baterkožrouta, vymýšleli jsme příběhy, povídky i básničky na téma vysloužilé elektro. V rámci Recyklohraní se
také pravidelně účastníme sběrové akce „Ukliďme si Česko“. Nejprve společně vytipujeme
místo, kde sběr proběhne, poté se oblečeme do pracovního a vyrazíme do akce. Sesbíraný
a vytříděný odpad nashromáždíme na jedno místo, odkud jej pracovníci obce odvezou.
V rámci Recyklohraní se také věnujeme sběru drobného vysloužilého elektra, mobilů, baterií a náplní do tiskáren. Za odpad i splnění úkolů získává škola body, které může vyměnit
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za různé drobnější i hodnotnější ceny. Po dohodě a dvouletém šetření bodů si děti vybraly
dřevěný stolní fotbal, který je denně využíván… Pokud se vám doma povalují nepotřebné
elektrospotřebiče, pojďte je vyhodit k nám do školy…
Bc. Blanka Dobrovolná

KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY:
15. 4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
17. 4. Občanské sdružení Střed – program primární prevence pro děti MŠ
18.-22. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky ZŠ
30. 4. Čarodějnický týden v MŠ
6.-7. 5. Zápis dětí do MŠ (15.30 – 16.30 hod)
30. 5. Sférické kino ve škole
31. 5. Pětiboj Studenec
8. 6.
Cesta za zdravím
11. 6. Dopravní výchova
26. 6. Jednodenní výlet žáků ZŠ – Resort Březová
27. 6. Zahradní slavnost
Děti MŠ pojedou na výlet do ZOO v Praze.
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Stavba bunkru v lese

Příšerky
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Návštěva u ježečků

Zimní radovánky
Na další fotografie dětí ze školky a školy se můžete podívat na http://www.skolakonesin.tode.cz
10
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SDH Koněšín
Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši účast na našem společném setkání
při rozsvěcení vánočního stromku, kde tím, že jste si zakoupili občerstvení, jste přispěli
na dobrou věc. Výtěžek z této akce byl věnován Oblastní charitě Třebíč. Mnohokrát vám
děkuji.
V letošním roce jsme uspořádali výroční valnou hromadu okrsku číslo 14 u nás
v Koněšíně. Akce se uskutečnila v hospůdce Na Kopci, kde jsme také o 14 dní později
pro náš okrsek připravili zdravotní přípravu našich členů. Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat Míši Široké za její vstřícnost a vynikající občerstvení, které pro nás připravila,
a zázemí, které nám poskytla.
V současné době probíhá oprava čerpadla na soutěžní stříkačce PP15, které částečně
generálkujeme. Tuto stříkačku pro nás opravil opět jeden z našich spoluobčanů - a to Ivoš
Konečný, kterému děkujeme za kvalitně odvedenou práci.
Před Velikonocemi začneme s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, na které se budeme
podílet společně s obcí. Začneme 15. 4. v 17.30 hod vyklizením hasičské zbrojnice. Dále
potom 19. 4. v 8.00 hod ráno opravou omítek a dalšími pracemi. Již nyní pro nás Truhlářství Mareš začíná vyrábět stěnu na hadice a ostatní materiál, novou podlahu nám udělá
Tomáš Herodek.
Dovolte, abych vás touto cestou poprosil o pomoc. Přijďte přiložit ruku k dílu v uvedené termíny!
A teď něco z hasičské činnosti.
- V letošním roce nás čeká Okrsková soutěž v Okarci. Tato soutěž bude 8. 6. ve 12.00
hodin. Nacvičovat na okrskovou soutěž bychom začali v květnu vždy v neděli dopoledne na Borovince. Pokud by někteří rodiče měli zájem, aby jejich děti chodily do hasičů,
ozvěte se Martinu Ošmerovi nebo Marku Fučíkovi.
- Námětové cvičení se uskuteční 31. 5. v 18.00 hodin opět v Okarci
- Dále nás čeká tradiční Bartolomějská pouť, kde v pátek budou hrát tyto kapely - Bez
kofeinu a Morava, v sobotu Bend yak pes a v neděli dechová hudba Polanka
Budeme se těšit na vaši přízeň!
S pozdravem a s přáním příjemně prožitých svátků jara
za SDH Koněšín
starosta Marek Fučík
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TJ Koněšín z. s.
Vážení fotbaloví fanoušci,
dne 24. března 2019 byla pro náš tým zahájená jarní část sezóny 2018/2019.
Během zimní přestávky jsme nezaháleli
a připravovali se, jak v rámci tréninků, tak
i během přátelských utkání. Nyní už však
budeme potřebovat Vaší podporu při mistrovských zápasech. Na jarní část sezóny
jsme si pro Vás připravili novinku. Spouštíme nové webové stránky, které budou přehledné a plné informací.
Budeme se na Vás těšit.
Váš tým
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Kurzy sebeobrany
Po vzoru našich malých fotbalistů z přípravky, kteří na jaře úspěšně a s velkým nadšením absolvovali v tělocvičně kurzy Aikido, by byla možnost na podzim tohoto roku
(popř. v zimě) uspořádat v Koněšíně pro zájemkyně i kurz sebeobrany pro ženy všech
věkových kategorií. Kurz by pro ženy připravil pan René Novotný (učitel aikido, kondiční trenér a lektor sebeobrany, který má v tomto oboru dlouholetou praxi). Kurz obsahuje teoretickou část, tedy něco málo z právní problematiky sebeobrany, používání
prostředků k obraně a prevenci, a praktickou část, jako jsou základní údery, kopy, vyprošťovací techniky atd. Počet míst je omezen na cca 12 osob. Cena za kurz o 5 lekcích
je 590,- Kč/ za osobu. Kurz je určen pro ženy všech věkových kategorií i rozdílné fyzické
kondice. Se zájemkyněmi se budu domlouvat na čase (zda budete upřednostňovat pracovní dny nebo víkendy). Přihlásit se můžete na mail: sebeobranakonesin@seznam.cz
nebo mě můžete kontaktovat také osobně. Tak neváhejte, všechno je jednou poprvé
a naším mottem je: Pobavit se a k tomu se ještě něco naučit. Na všechny dotazy ráda
odpovím.
Budu se na vás těšit
Simona Ondráková

A pohádky je konec...
Tak naši mladí herci mají sezonu za sebou. Letos se představili na koněšínském jevišti
v pohádkové hře Zlatovláska a myslím, že velice úspěšně. Svědčí o tom příznivé ohlasy
a chvála ze všech stran. Také kulturní dům zaplněný nadšenými diváky, kteří nešetřili potleskem, vypovídá o zdařilém představení. Musím konstatovat, že v současné době máme
v dětském hereckém souboru velmi šikovné herce. Byla bych proto ráda, kdyby se tradice
dětského divadelnictví v Koněšíně nadále udržela. Nejsem si však jistá, zda to bude možné. Je totiž velmi těžké skloubit nácvik divadla se zájmovými kroužky dětí a s aktivitami
jejich rodin. Pokud chybí na zkouškách vždy několik herců, je opravdu problém hru kvalitně nacvičit. Nehledě na to, že většina zkoušek připomínala bojové cvičení. Velitel se
může ztrhat a vojáci si stejně dělají, co chtějí. Navzdory tomu dokázaly děti předvést velmi
solidní výkon. A tak mě znovu dobily energií.Snad bude ještě nějaké příště...Děkuji všem,
kteří pomáhali při realizaci představení.
Rodičům herců vzkazuji: Jsem pyšná na vaše děti!
Vlasta Komárková
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Pěvecký sbor Klokočí
Začnu krátkým ohlédnutím. V loňském roce se koněšínský pěvecký sbor Klokočí
účastnil mnoha pěkných akcí. Z nich nejvýznamnější byly charitativní koncert ve Valči,
adventní koncert v Hrotovicích a vánoční koncert v kostele v Koněšíně společný s dětským pěveckým sborem Ptáčata. S hudební skupinou mladých Moonray jsme společně
zazpívali na jarním a podzimním hudebním večeru v Hospůdce Na kopci. Kromě toho
pravidelně zpíváme ve zdejším kostele při mších u příležitosti významných církevních
svátků, na Velikonoce, na Štědrý den, při prvním přijímání apod.
A co nás čeká v nejbližší době? Opět zpívání v kostele na velikonoční neděli. Krátce nato – 4. 5. 2019 se bude konat již tradiční Jarní zpívání v Hospůdce Na kopci, kde
se kromě sboru Klokočí představí zejména koněšínská muzikantská mládež. Hlavní akcí
v tomto pololetí pak bude Májový koncert dne 26. 5. 2019 v 17 hodin v místním kostele.
Sbor Klokočí na něm zazpívá společně s třebíčským sborem Fénix.
No a po letních prázdninách už zase začneme nacvičovat repertoár na vánoční koncerty. Po loňském úspěchu zřejmě zase i s dětským sborem Ptáčata.
Všechny příznivce hudby a zpěvu srdečně zveme na plánované koncerty, ale i k aktivní
účasti. Vždyť kdo si zpívá – mládne.
Jiří Němec, vedoucí sboru Klokočí

Chasa Koněšín
Vánoční tvoření
Před Vánoci proběhla v klubovně čtyři
tvořivá odpoledne pro děti, během kterých si
naši nejmenší mohli vyzkoušet různé techniky
a také práci s rozdílnými materiály. Vyráběli
čertovské postavičky z papíru, sněhuláky z polystyrenových koulí, zdobili baňky, dřevěné
svícny a společně také vytvářeli další vánoční
dekorace. Největší zábavu si však děti užily při
kreslení barvami na textil, při které si každý
pomaloval svůj batoh. Atmosféru dotvářely
melodie vánočních koled a při posledním setkání také vůně z právě zdobených perníčků.
Kateřina Studená
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Vánoční procházka 2018
O Štědrém dni jsme se vydali s našimi nejmenšími na tradiční procházku.
Navzdory nepřízni počasí se nás sešel
hojný počet. Foukalo náramně, a tak
jsme trasu směrem k přehradě nakonec
změnili. Naše kroky vedly koněšínskými ulicemi, žlebem, až ke krmelci nad
Jandůvkou, kde děti připravily zvířátkům krmení. Cestou jsme soutěžili,
zdolávali potok a nejeden kopec. Na
závěr jsme si rozsvítili prskavky a zazpívali koledy. Děti dostaly balíčky s dobrotami a radostně se rozutekly k domovům, aby mohly očekávat příchod Ježíška.
Lucie Ošmerová

Masopust
Také letos jsme v Koněšíně pokračovali v obnovené tradici masopustního průvodu.
I přes chladné únorové počasí panovala dobrá nálada. Sešlo se třináct masek a společně s osvědčenou kapelou pana Hutárka byl průvod
kompletní. Podle mého názoru je škoda, že se nepřidalo ještě více lidí. Kolikrát do roka se místním podaří obejít celou vesnici, broukat si do rytmu hudby,
potkávat spoluobčany a ochutnávat dobroty, které
ostatní připravili právě pro tento den?
Po náročném průvodu skoro celou obcí (mrzelo
nás to, ale v tak nízkém počtu zkrátka už na některá
místa nezbyla síla) byla krátká pauza a večer následovala zábava s kapelou Hutárek a spol. v hospůdce
Na Kopci, kde byla účast obyvatel o poznání vyšší. S
panem Hutárkem jsme se domluvili i na příští rok.
Budeme se těšit!
Pavel Zahradníček

Obnova aleje V Rovinách - II. etapa
V loňském roce jsme se rozhodli začít s prospěšnou ekologickou akcí – Obnovu alejí
v Koněšíně. Po zdařilé I. etapě, kdy jsme společnými silami vysadili 42 nových stromů,
nás nadšení neopouští a rádi bychom pokračovali i letos. Doufáme, že i nadále můžeme
počítat s vaší podporou, bez které by se tato akce neobešla.
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Jak můžete pomoci:
• finančním příspěvkem na nákup stromků (finanční hotovost můžete přinést na obecní
úřad nebo rodině Balážových, kde budou všechny prostředky řádně vedeny)
• pomocí při výsadbě
Samotná výsadba proběhne v sobotu 26. 10. 2019 v 9,30 hod na cestě V Rovinách.
Za každou pomoc předem děkujeme!
Chasa Koněšín
KERAMICKÝ A VÝTVARNÝ ATELIÉR KONĚŠÍN
VÁS ZVE KAŽDÝ POSLEDNÍ VÍKEND V MĚSÍCI NA

PÁLENÍ KERAMIKY V OHNI
První akce proběhne ve dnech 26.–28. 4.2019
Jde o setkání keramiků, výtvarníků a veřejnosti v areálu ateliéru.
Program začíná už v pátek 26.4. 2019 odpoledne. Zájemci si mohou přijít vytvořit vlastní dílo, naglazovat některý z výrobků z naší dílny, nebo donést výrobek vlastní (už po prvním výpalu) a u nás si ho
dokončit glazováním.
V sobotu je možné od 9 do 11 hodin ještě glazovat. Poté budeme nakládat pec a výrobky pálit ohněm.
Můžete se aktivně podílet na pálení, nebo v průběhu dne tvořit a vyzkoušet si točení na kruhu.
V ateliéru proběhnou v sobotu v 11, 13 a 15 hodin také prohlídky s komentářem o výrobě a tvorbě
keramiky.

Doprovodný program v sobotu 27. 4. 2019:
Opékání špekáčků a vegetariánských hadů v průběhu dne.
Občerstvení je zajištěno v KVAK klubu, v útulné vnitřní hospůdce a na zahradě v areálu.
Proběhne také turnaj v pétanque – může se přihlásit kdokoliv od 10 let.
V 16 hodin začne ochutnávka a vyhodnocení soutěže o nejlepší guláš.
Od 18 hodin bude hrát živá hudba.

Neděle 28. 4. 2019
Dopoledne máte možnost tvořit v dílně. A spolupracovat na vykládání pece.
Akce je v sobotu vhodná i pro děti, bude o ně postaráno odborným lektorem.
Další akce, které budou ve stejném duchu, proběhnou 24. –26. 5. a 28. –30.6.
Červnové pálení bude zaměřeno na japonské Rakku pálení keramiky v exteriéru,
ale také na program pro děti.
Jsou zváni keramici z blízkého i širokého okolí, veřejnost i s dětmi.
S programem dalších setkání a akcí se můžete seznámit na našich webových stránkách www.kvak.info
Aktuální informace budeme také zveřejňovat i na webových stránkách obce Koněšín.
Na jarní setkání v KVAKu se těší
Mgr. Marcela Trumpešová
Lucie a Christopher Gaston
Šafář Josef Mikoláš
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Co nového v obci Kozlany
Po provedené rekonstrukci vedení NN v celé obci (včetně rekonstrukce vedení místního rozhlasu) a kompletní výměně osvětlení v obci v roce 2017 a nutné opravě místních komunikací v roce 2018, je činnost v letošním roce zaměřená na údržbu obecního majetku.
Po výběru dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou bude v letošním roce realizována kompletní výměna všech oken, venkovních dveří budovy obecního úřadu a vrat do
hasičské zbrojnice. Dodavatelem uvedené akce je společnost BOHEMIO CZ s.r.o. Třebíč,
se kterou je již uzavřena smlouva. Termín realizace je dohodnut na květen letošního roku.
Hodnota akce je 260 000,- Kč, z toho část ve výši 127 000,- Kč pokryje dotace v rámci POV
Kraje Vysočina, kam jsme podali žádost.
Dále jsme podali na krajský úřad žádost o přidělení dotace na vypracování dokumentace pro územní řízení akce „Kanalizace v obci a tlakový výtlak na ČOV v obci Koněšín“.
Nelze opomenout činnost místních dobrovolných hasičů, kteří v zimním období vyráběli zařízení pro obnovu a výměnu atrakcí dětského hřiště. V současné době probíhá jejich
výměna. Odpracovali opravdu značné množství hodin a za to jim patří velký dík.
Současně hasiči vyrobili nový sušák hadic, který bude namontován v měsíci červnu.
Po provedené instalaci bude demontován současný sušák, který je v havarijním stavu.
Za zmínku stojí také činnost místních žen. Po vydařených ostatcích se koná pravidelně
v místním sále budovy OÚ setkávání s místními dětmi. Letos již proběhlo ostatkové a velikonoční tvoření, připravuje se velikonoční hrkání a pálení čarodějnic.
Ing. Jaroslav Mrňa, starosta

Kozlany
V loňském roce byla v obci Kozlany zřízena Místní knihovna Kozlany. Ta funguje na základě výměnných souborů z třebíčské knihovny. Knihy se tak obnovují cca čtyřikrát do roka.
Knihovnu vede paní Hana Mrňová, která se společně s dalšími členkami SDH Kozlany podílí na přípravě kulturních akcí v podobě zajímavých přednášek, tvůrčích dílniček pro děti
a dalších akcí pro děti. Tvůrčí dílničky jsou spojené s určitým obdobím roku, např. Velikonoce, Čarodějnice, Vánoce, atd. Poslední tvoření proběhlo 8. dubna 2019 a bylo zaměřeno
na blížící se Velikonoce. Děti si mohly vyrobit hnízdečko pro kuřátko nebo jarní květináček.
Záměrem je, aby se přednášky uskutečnily převážně v zimních měsících. V lednu se proto
konala první přednáška geografa a písničkáře Ondřeje Herzána s názvem Bolívie a Peru –
pouští a pralesem. Přednáška překonala svá očekávání, byla velmi zajímavá a také poučná.
Další přednáška Vyprávění z motozávodu Zakarpatská 1000 je naplánovaná na 18. 5. 2019.
Jitka Pospíšilová
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Borovinka Autocamp Koněšín
30. 04. 2019
Pálení čarodějnic
Všechny srdečně zveme na každoroční pálení čarodějnic. Bohatý program bude připravený hlavně pro děti - zábavným odpolednem vaše ratolesti provede jedinečný Milan
Řezníček. K poslechu a tanci zahraje nově kapela BUJON. Máte se jistě na co těšit. Přijďte
se najíst, napít, ale hlavně se pobavit a užít si pěkné odpoledne a večer na Borovince. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Začátek akce od 15:00 hod.

22. 05. 2019
Barevný minivolejbal – Koněšínský turnaj pod širým nebem
Turnaj se základy volejbalu pro děti od 1. do 7. třídy základních škol
První akce podobného typu pod širým nebem, která nemá obdoby minimálně v regionu Třebíčska (a dokonce ani v kraji Vysočina). Malí sportovci změří své síly dle věku v několika zápoleních - v přehazované 2 proti 2 hráčům a také ve volejbale 3 proti 3 hráčům.
To vše se děje na zmenšeném hřišti oproti klasickému „šestkovému“ volejbalu.
Přijďte podpořit tento svátek sportu a pohybu vůbec. Všech zhruba 150 účastníků se
bude těšit na vaši podporu ve středu dne 22. 5. 2019 na fotbalovém hřišti v Koněšíně. Začátek akce od 8:00 hod. V případě dlouhodobě nepříznivého počasí bude akce přesunuta
na 29. 5. 2019.

24. - 26. 05.2019
O zlomenou poloosu
Veteran car club Třebíč pořádá již 28. ročník soutěže a srazu. Sraz se koná v Autocampu Borovinka. Soutěž je určena pro vojenská a užitková historická terénní vozidla do roku
výroby 1965. Připravovaná trasa soutěže má asi 70 km a vede po okolí Koněšína, Dalešické
přehrady a dalších vesnic.

30. 06. - 10. 07. 2019
Letní tábor Borovinka – Vendelínova Olympiáda
Dětský tábor je v letošním roce inspirován antickými olympijskými hrami a bude připraven tak, aby se děti nenudily. Střídat se budou různé aktivity - hry, sport, zajímavosti
spojené s tématikou, výlety a poznávání přírody. Pro děti bude připraven program plný
neobyčejných zážitků.
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Pokud hledáte, pomoc najdete
Víte, že na území našeho okresu máme možnost využít jakoukoli z 26 služeb Oblastní charity Třebíč? Většinou si pod Charitou představíme šatník, humanitární pomoc,
možná zdravotní sestry navštěvující pacienty v domácím prostředí. Dá se však říct, že
služby jsou určené pro všechny cílové i věkové skupiny, že každý, kdo prožívá nějakou
krizovou situaci, může najít pomoc při jejím řešení u této neziskové organizace. Asi
nejvíce využívanou je služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Je to tím, že i když
nám život přináší různé podmínky a zkoušky, umřít musíme všichni. Je pouze otázkou
kde. Většina nevyléčitelně nemocných pacientů si přeje umírat v domácím prostředí
mezi svými blízkými. Bez domácího hospice by to možné nebylo. Lékaři, sestry, pečovatelky i sociální pracovníci jsou připraveni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přijet a pomoci překonat náročné období jak pro pacienta, tak pro všechny pečující. S touto službou mohou být emočně silné okamžiky i velmi oslovující a přínosné pro celou rodinu.
Vždyť co víc udělat pro své blízké, než je držet za ruku při jejich loučení s tímto světem?
Velmi potřebné jsou i další služby poskytované Oblastní charitou Třebíč jako je Raná
péče Třebíč, která poskytuje komplex služeb na podporu celé rodiny a vývoje dítěte
raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji. Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč poskytující přechodné bydlení pro rodiny, které se ocitly
v nelehké situaci a nemají kde bydlet. Pro muže bez domova je k dispozici Azylový
dům pro muže. Velmi žádané jsou denní stacionáře Domovinka (pro seniory) a Úsměv
(pro lidi s postižením), kde klienti v příjemném prostředí při každodenních činnostech
a programech mají možnost rozvíjet či udržovat svoje schopnosti a soběstačnost, necítí
se osamoceni a smysluplně prožívají každý den. Společensky přínosné jsou programy
primární prevence ve školách. Ve společnosti je také dost lidí s duševním onemocněním, pro které je zde Paprsek naděje. V neposlední řadě je třeba zmínit TaxiS sociální
rehabilitace, jehož posláním je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapojit se do
života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Nová je Charitní záchranná síť vyhledávající
lidi, kteří pomoc potřebují, ale propadli veškerou sítí možné pomoci nebo si o ni neumí říct. Výčet všech služeb by byl ještě mnohem delší, nelze zde všechny vyjmenovat
a popsat. Jejich kvalitu a dostupnost stále zdokonalujeme. Není to vždy jednoduché,
a proto je nutné poděkovat všem podporovatelům, dárcům i sponzorům za jejich účast
a ochotu pomoci pomáhat tam, kde je potřeba, všem, kteří pomoc hledají.
Jana Karasová
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Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec

PŘEDNÁŠKY A EXKURZE PRO VEŘEJNOST
2019:
17. 4. 2019, středa, 16:30 – 18:00, Kukačky, mistři klamu
Kde: Studenec 122, ÚBO AV ČR, zasedací místnost
Pojďte si poslechnout přednášku Vaška Jelínka o strastiplném životě kukaček.
Dozvíte se, co to jsou mimikry, komu kukačka přenechává výchovu svých kuřat
a s jakými nástrahami se mláďata musí vypořádat. Vašek Jelínek se žežulkám, jak
se kukačkám lidově říká, věnoval v rámci svého doktorského studia na Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Univerzitě Karlově v Praze. V rámci tohoto studia například zjišťoval, co hraje roli při výběru hnízda pěstounů samicí kukačky a zda se tyto
pěstounské druhy mohou vůbec parazitaci vyhnout.
Přihlášení na akci do 13. 4. 2019 na adrese fornuskova@ivb.cz
24. 4. 2019, středa, 16:30 – 18:30, Světový den laboratorních zvířat
Kde: Studenec 122, ÚBO AV ČR, zasedací místnost
Pojďte se k nám do Studence seznámit s laboratorními druhy, které našim vědcům
pomáhají například s výzkumem stárnutí, se studiem vzniku druhů, nebo s výzkumem, který se týká přizpůsobení se vnějším podmínkám, např. klimatickým
změnám. Budeme si rovněž povídat o tom, jak naši vědci bádají, na co už přišli
a k čemu tyto výsledky mohou sloužit.
Přihlášení na akci do 20. 4. 2019 na adrese fornuskova@ivb.cz
22. 5. 2019, středa, 16:30 – 18:30, Mezinárodní den biologické rozmanitosti
Kde: Studenec 122, ÚBO AV ČR, zasedací místnost
Během přednášky se budeme bavit o tom, co to je biodiverzita a čím je v dnešní
době ohrožena. Rovněž představíme Národní genetickou banku živočichů a také se
dozvíte, jaké informace umíme z DNA vyčíst a k čemu nám mohou být užitečné.
Přihlášení na akci do 17. 5. 2019 na adrese fornuskova@ivb.cz
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Veronika Šabatová - Jaro v Koněšíně
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Vrby u Koněšína

Dalešická přehrada

Zaplavený ostrov
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