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Přehled velikonočních bohoslužeb v Koněšíně:
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:
Velikonoční neděle:
Pondělí velikonoční:

17.00 hod. - mše sv.
17.00 hod. - velkopáteční obřady
17.00 hod. - obřady Bílé soboty
11.00 hod. - mše sv.
11.00 hod. - mše sv.

V

ážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřála požehnané svátky
velikonoční.

Hana Žáková, starostka obce

Velikonoce v otázkách a odpovědích
Každoročně slavíme velikonoční svátky. Zatímco u vánočních svátků je ten důvod, proč slavit naprosto
jasný (oslava narození malého Ježíše v Betlémě), u Velikonoc už dnešní člověk s odpovědí častokrát
trochu tápe. Pro někoho jsou to svátky přicházejícího jara, někdo se těší na mrskut a okolnosti s ním
spojené, někdo se těší jenom pro to, že je prodloužený víkend.
A tak si myslím, že nebude na škodu, když si na téma Velikonoce položíme několik otázek, abychom
možná trochu lépe pochopili pravý význam i tradici velikonočních svátků.
Proč se Velikonoce vůbec slaví a proč zrovna po prvním jarním úplňku?
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s
obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek
zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i
zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy, což v češtině znamená přejití,
přechod. Židovská Pascha je oslavou vyvedení židovského národa Mojžíšem z egyptského otroctví.
Oslava znovu nalezené svobody.
Současný křesťanský význam pak Velikonoce dostaly událostmi, které se udály v Jeruzalémě před dvěma
tisíci lety - Kristovou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním - láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není
konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový
život s Bohem zde na zemi po té na věčnosti. Podobně jako u židů, i pro křesťany mají být Velikonoce
oslavou znovu získané svobody, osvobození od zlého.
Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem?
Protože je to svátek toho největšího tajemství křesťanského života - tajemství Boží lásky, která se
projevuje v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro nás dává svůj život na kříži a tento život mu je vrácen
ve zcela nové podobě a v úplně jiné rovině.
Z toho pro nás plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v ruce a pokud je člověk ochoten mu ji
nabídnout, Bůh ji může proměnit.
Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce?
Vánoce - na rozdíl od Velikonoc - jsou dnes spojeny s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské
štědrosti, dělení se s druhými lidmi. Je v nich podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezilidská).
Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co Bůh dělá pro člověka - mají vertikální rozměr
(vztah mezi člověkem a Bohem). A to je pro člověka mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž náročnější,
protože to od něj mnohem víc žádá.
Velikonoce jsou ale ze své podstaty svátky neuvěřitelné radosti a naděje.
Může příběh Velikonoc něčím oslovovat i dnešního člověka?
Všechny ty události mají hluboký lidský rozměr. Týká se to každého z nás. S každou postavou se člověk
může identifikovat – téměř v každé postavě, které vystupují o velikonocích v pašijích může člověk nalézt
sám sebe.

-

Maria, která potkává svého syna na křížové cestě a potom ho vidí umírat na kříži, kolik maminek,
kolik rodičů, trpí tím, že ztrácí své děti …;
Apoštol Jan, který jediný z apoštolů se nebál a šel s Kristem až na místo ukřižování je
samozřejmě výrazem naší touhy po Ježíšově blízkosti i Ježíšova příklonu k člověku;
Jidáš je kusem nás, když zrazujeme druhé, když zrazujeme Boha, když zrazujeme sebe;
Apoštol Petr, který zapřel Krista, je ten, který nahlíží svoji slabost, který je schopen této slabosti
v dané chvíli nejenom litovat, ale uvědomit si její důsledky, a který najednou vidí své jednání a
život v úplně novém světle.

Tak bychom mohli pokračovat, protože tyto situace se v našem životě opakují. Vždyť každý z nás má za
sebou nějaký příběh utrpení způsobeného druhými lidmi, nesmyslností, ztrátou naděje, ztrátou smyslu
života.
Možná i proto se každý rok slaví velikonoční svátky, abychom si mohli vždy znovu a znovu uvědomit, že
po tom všem utrpení, po té vší bezmocnosti a beznaději nakonec nastává to velikonoční nedělní ráno…
Ráno, které přineslo každému člověku naději.
Přeji Vám všem požehnané velikonoční svátky.
P.Petr Holý

Ze života oddílu Kolibříci
I nadále v naší farnosti pokračuje činnost oddílu Kolibříci. Na přelomu loňského září a října jsme vyrazili
na několik dní do středních Čech, za krásami naší přírody a památek. Naším přechodným domovem se
stala legendami (jak církevními tak trempskými) opředená vesnička Sv. Jan pod Skalou. Zde jsme měli
možnost ubytování ve škole, odkud jsme vyjížděli ke každodenním výletům. Z památek jsme navštívili
např. zříceninu hradu Tetín, hrady Karlštejn, Žebrák a nebo Točník. Na Točníku jsme měli možnost
shlédnout živou ukázku dravých ptáků a někteří z nás dokonce mohli osobně vyzkoušet jejich schopnosti
a poslušnost. Vyrazili jsme též do zdejší krásné přírody a mohli obdivovat okolí sv. Jana pod Skalou,
Koněpruské jeskyně, Velkou a Malou Ameriku, …. Díky velké účasti ( bylo nás 35 )
a krásnému počasí, se tento výlet opravdu podařil.
Vánoční výjezd jsme opět trávili ve Valči. Je to již tradice opravdu osvědčená. Děti zde pracovaly na
kronice, vyráběly krmítka a budky pro ptáky, hrály hry,….
V únoru jsme pomáhali s přípravou každoročního karnevalu, který se letos opět vydařil.
V průběhu roku se potkáváme v kroužcích na faře v Koněšíně, kde se děti učí spousty věcí o přírodě,
táboření, hraje se velké množství her….
A co nás čeká do prázdnin? Plánů máme hodně. Chtěli bychom zvládnout výjezd do Náměště nad
Oslavou, celovíkendové stanování v přírodě, vyrazit na raft, slaňování, brigádu na faře, kroužky, koncert
Ewy Farné, připravit program na Děkanský den pro ministranty a děti z farností. …. Uvidíme co se podaří
z těchto akcí podniknout a uskutečnit. Je to nabídka i pro děti, které tento článek čtou. Pokud jsi ve věku
9 – 15 let a chtěl bys opravdu něco prožít a ne sedět jak pecka u po čítače či televize, jsi vítán mezi
námi!!! Je to nabídka a zároveň i pomoc pro Vás rodiče, jak zajímavě naplnit volný čas Vašich dětí.

Tomáš Kliner, vedoucí oddílu

Zprávy ze ZŠ a MŠ Koněšín
V tomto čísle jsme náš příspěvek pojaly trošku jinak. Každá z nás vede kroužek, tudíž jsme se zaměřily
na něj. Děti si mohly vybrat z této nabídky: anglický jazyk, „Šikulky“, sportovně-turistický a dramatický
kroužek.
Anglický jazyk
Kroužek anglického jazyka probíhá každé úterý od 12,00 do 12,45 hodin. Účastní se ho žáci 1. a 2.
ročníku a předškoláčci. Výuka je vedena formou her, písniček, malování. Děti jsou spokojené. Nejde nám
o to, abychom mluvili „plynně“ anglicky, ale nejdůležitější záměr je vytvoření pozitivního vztahu
k tomuto jazyku.

Sportovně–turistický kroužek
Sportovně-turistický kroužek děti navštěvují každý čtvrtek od 13,00 do 14,30 hodin. Jak už název
vypovídá, nejedná se pouze o sportovní hry, ale také o turistiku. Na podzim jsme uskutečnili cyklistický
výlet po vyznačených stezkách. Bohužel pro tuto aktivitu nám dlouho nepřálo počasí. Pokud byly
podmínky méně příznivé, podnikli jsme několik pěších výletů, které jsme obohatili různými hrami.
V deštivém počasí nám nezbylo nic jiného, než zůstat v tělocvičně. Pravda, pro sedmnáct dětí je poněkud
menší, ale ani zde jsme se nenudili. Tento problém naštěstí vyřešil obecní úřad, který nám zapůjčil
kulturní dům. Zde si každý přišel na své. Chlapci měli možnost zahrát si naplno fotbal, nebo florbal,
zatímco děvčata nacvičovala moderní tance. Ty potom prezentují na různých besídkách (vánoční, pro
rodiče….). I v současné době na jednom pracují.
Ve zbývajících třech měsících máme ještě v plánu alespoň jeden cyklistický výlet. Neopomeneme ani
pěší turistiku a spoustu her, ať už v přírodě nebo na hřišti. Doufejme jen, že nám bude přát počasí.

Výtvarný kroužek „Šikulky“
Scházíme se každé úterý v době od 13,00 do 14,30 hodin. Do „Šikulek“ může chodit každý, koho
výtvarná činnost baví, i přesto, že třeba zrovna nepatří mezi nejzručnější. Vždyť nejde přece o to,
abychom vytvářeli akademická díla, ale o to, že máme z této činnosti radost a nám a našim milým doma
se naše dílka líbí.
Někteří z nás, hlavně ti mladší, se teprve seznamují s různými výtvarnými materiály a vůbec i s jinou
výtvarnou činností než je kreslení a malování. I oni ale dokáží překvapit svými nápady a krásnými
výtvory, ti větší se většinou již suverénně pouští rovnou do díla.
Od začátku školního roku jsme zvládli již řadu výrobků, jako např. voňavé pytlíčky plněné bylinkami,
lampičky ze zavařovacích skleniček, různé výrobky z papíru. Větší děvčata se učila péci moučník.
S některými našimi výrobky jsme se předvedli i na prodejní výstavě „Dům a zahrada“. Našim budoucím
prvňáčkům jsme k zápisu jako dáreček vyrobili pokladničky a záložku do knihy.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce. Blíží se jarní výstava, kde se docela určitě
pochlubíme s tím, co již umíme. Čeká nás také zdobení triček, výrobky pro maminky k jejich svátku a
další tvoření spojené se sluníčkem a teplíčkem.

Dramatický kroužek
Každé pondělí od 14,00 do 15,30 hodin probíhá v naší školičce dramatický kroužek. Navštěvuje jej 11
dětí ve věku od osmi do třinácti let.
V prvním pololetí byla náplní kroužku hlavně dramatická pásma, práce s textem, dramatické hry a hry na
přání dětí. Druhé pololetí jsme se rozhodli věnovat opět dětskému divadlu. Vybrali jsme si pro vás
divadelní hru od Jana Krafiáta a Vlastimila Pešky „Broučci aneb ze života svatojánků“. Pilně
nacvičujeme, a proto si troufáme tvrdit, že vám naše představení předvedeme již koncem května. Tak
jako loni bude premiéra věnována dětem ze základních a mateřských škol a další představení bude patřit
všem příznivcům divadla a široké veřejnosti.
Pevně doufáme, že nás přijdete podpořit a že se vám bude naše divadélko líbit. Snad vám přinese takovou
radost, jakou přináší nám.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Koněšín

P O Z V Á N K A
Dovolujeme si pozvat všechny seniory na společné setkání důchodců
v Kulturním domě v Koněšíně, které se uskuteční v pátek 15. června 2007 od
14.00 hodin. S krátkým kulturním programem vystoupí děti ZŠ v Koněšíně.
Zastupitelstvo obce se těší na Vaši účast.

Víte, že
•

•

•
•
•
•

•
•
•

od měsíce dubna se vybírají poplatky ze psů? Za jednoho psa činí poplatek 60,-- Kč, za každého
dalšího 150,-- Kč.
povolení (na studny) k nakládání s podzemními vodami se vyřizuje na Městském úřadě Třebíč,
odbor životního prostředí? Zde obdržíte jak tiskopis, tak důležité informace. Každá studna se
posuzuje individuálně např. vrtaná či kopaná, ap. Měli jsme snahu s pracovníky odboru životního
prostředí zprostředkovat besedu pro občany, ale bohužel k velkému zaneprázdnění odboru to není
možné.
od pondělí 2. dubna 2007 je změna provozní doby a nabídky Hospůdky Na Kopci? Otevřeno bude
denně od 11.00 do 22.00 hodin a bude se vařit!
9. května 2007 se uskuteční zájezd na divadelní představení DONAHA! Do Horáckého divadla
v Jihlavě. Cena vstupenky včetně doprava je 180,-- Kč. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ
Koněšín.
12. května 2007 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční IX. ročník jarní prodejní výstavy Dům a
zahrada? Místo konání kulturní dům a přilehlá prostranství.
9. června 2007 se můžete zúčastnit již 4. ročníku cykloturistického dne NA-BU-KO (Náměšť –
Budišov – Koněšín)? Délka tras je závislá na volbě účastníka a může se pohybovat od 8 do 50 km.
Start je od 8.00 do 12.00 hodin u OÚ Koněšín a startovné činní 20,-- Kč. Na cestu obdržíte mapku
a v cíli diplom a tombolu. Generálním partnerem cykloturistického dne se stala skupiny ČEZ.
15. června 2007 ve 14.00 hodin se uskuteční tradiční setkání důchodců v kulturním domě?
17. června 2007 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu v Koněšíně nové
občánky obce?
23. června 2007 si v odpoledních hodinách přijdou na své milovníci grilovaných makrel a country
písniček. Místo konání Hospůdka Na Staré Poště.

•
•
•
•
•
•
•
•

30. června 2007 Letní noc nejen s českými písničkami, ale hlavně s hudebníkem Frantou
Ženíškem. Místo konání kulturní dům a přilehlá prostranství.
červen – červenec – se připravuje cykloturistický výlet po nově vyznačených cyklotrasách v okolí
Dalešické přehrady s názvem Po zatopených mlýnech a lodních zastávkách. Generálním
partnerem je skupina ČEZ a Mikroregion Horácko.
7. července 2007 v odpoledních hodinách opět grilované makrely a country. Místo konání
Hospůdka Na Staré Poště.
24. srpna 2007 zahájíme Bartolomějskou pouť – od 20.00 hodin taneční zábava se skupinou
BAGR.
25. srpna 2007 bude pokračovat Bartolomějská pouť ve 13.00 hodin před KD stavěním máje, od
20.00 hodin taneční zábavou se skupinou H-BAND.
26. srpna 2007 se bude konat Bartolomějská pouť – dopoledne mše svatá v kostele sv.
Bartoloměje, koncert dechových hudeb před kostelem, průvod stárků obcí od 13.00 hodin, od
20.00 hodin taneční zábava s dechovou hudbou Polanka.
srpen – září plánuje TJ Koněšín slavnostní otevření sportovního areálu? Jedním z generálních
partnerů se stala skupina ČEZ.
13. října 2007 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční VIII. ročník podzimní prodejní výstavy Dům a
zahrada?

Od křížku ke křížku
Oznamujeme všem milovníkům jarní přírody, turistiky a památek, že 4. ročník velikonočního pochodu
Od křížku – ke křížku se koná v sobotu 14. dubna 2007 od 9.00 hodin v Náměšti nad Oslavou. Start
pochodu je na náměstí před kostelem sv. Jana Křtitele a cíl na farní zahradě za Špitálkem. Trasy v délce 8
a 18 km vedou kolem církevních památek Náměště, Vícenic, Sedlece a Zňátek a přírodním parkem Údolí
Oslavy a Chvojnice ke Třem křížům na Sedleckém hradě. Startovné 10 Kč, děti do 15 let zdarma. V cíli
je pro všechny připravena tombola. Farní zahrada s posezením u ohně a občerstvením (špekáčky,
cukrovinky, ..) je otevřena nejen pro účastníky od 10.00 hodin.

Velkoobjemový odpad
Svoz velkoobjemového odpadu provede firma Remondis Třebíč v úterý 17. dubna 2007 od 10.00 hodin.
Při svozu budou od občanů vybírány tyto druhy odpadů: staré koberce, linolea, oblečení, peřiny, dřevěný
nábytek – menší kusy, matrace apod. Odpad si připravte před domem. Svoz proběhne podobně jako při
svozu popelnic.

Výměna řidičských průkazů
Podařilo se nám zajistit pracovníky Městského úřadu Třebíč z oddělení evidence řidičů, kteří v pátek
6.dubna 2007 v době od 7.30 do 8.00 hodin přijedou do naší obce, aby vám zajistili výměnu řidičských
průkazů, kterým končí platnost do 31. 12. 2007. Jedná se o řidičské průkazy vydané do konce roku 1993.
Žádosti budou na místě k dispozici. S sebou je potřeba vzít si občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu
fotografii (stejnou jako na OP). Výměna je povinná i pro ty, co neřídí. Občané, kteří z osobních či
zdravotních důvodů neřídí a nebudou chtít řídit motorová vozidla, mohou svůj ŘP na místě vrátit. Také je
potřeba odevzdat ŘP po zemřelé osobě. Prosím, využijte této možnosti, už se nebude opakovat.
Pracovníci mají na Koněšín pouze půl hodiny. Nelze ani opomenout, že pokud řidiči nesplní povinnost
vyměnit si uvedené řidičské průkazy do konce roku 2007 pak se dopouští přestupku, za který lze uložit
pokutu do 30.000,-- Kč. Proto s výměnou ŘP za nové neotálejte!

Lodní doprava
Díky finanční podpoře generálního partnera – skupiny ČEZ, může i letos Mikroregion Horácko
pokračovat v realizaci projektu „Horáckem po vodě i po souši“ a to zavedením lodní dopravy.
V loňském roce se podařilo díky podpoře doznačit a propojit cyklotrasy kolem přehrady včetně lodních
zastávek a naučné stezky po zatopených mlýnech. V letošním roce se upravují přístupové pěšiny k lodním
zastávkám a další nezbytné technické zázemí, aby provoz lodní dopravy byl bezpečný. Pokud se

nevyskytnou nepředvídatelné překážky, stane se Dalešická přehrada první, a také jediná nádrž v kraji
Vysočina, kde bude zavedena osobní lodní doprava.
Lodní zastávky budou umístěny u již při stavbě přehrady zbudovaných přístavišť. Pro letošní sezónu se
bude jednat o lodní zastávky v Kramolíně, Dalešicích a Koněšíně. Do budoucna se počítá
s Hartvíkovicemi, Třesovem, Kozlany a přívozem do Třebenic. Co z toho bude pravda ukáže až čas a
zájem turistů.
Dopravu bude zajišťovat firma Quarte, s.r.o., která vlastní 11 lodí a provozuje lodní dopravu na Slapech a
Orlíku. Kdo má možnost připojení na internet, může se podívat na tyto stránky
www.lodnidopravaorliksplapy.cz .
A jakou lodí se to vlastně svezeme? Jedná se o starší loď, která kdysi jezdila na Vranovské přehradě s
názvem Dyje. Nyní brázdí vody Slapské přehrady. Loď pojme 150 pasažérů, má stolovou úpravu, bar,
toaletu a převeze i cyklisty. Rádi bychom název lodi změnili na Vysočina. Až bude k dispozici jízdní řád
a termín spuštění lodní dopravy budeme vás informovat.

Termálpark Velký Meder (kdysi Čalovo)
Obec Koněšín pořádá v sobotu 5. května 2007 jednodenní zájezd do Termálního parku Velký Meder.
Cena zájezdu včetně pojištění je 350,-- Kč. Zájemci se mohou nahlásit na obecním úřadě.
Něco málo informací o místě samém. Termální koupaliště ve Velkém Mederu bylo zpřístupněno široké
veřejnosti v roce 1974 díky dvěma termálním pramenům léčivé vody o teplotě 57 – 68°C. Chemické
složení geotermální vody je podobné piešťanským pramenům. Léčivá termální voda blahodárně působí na
pohybové ústrojí včetně kloubů, jakož i na celkovou regeneraci lidského organizmu. Návštěvníkům je
k dispozici celkem devět bazénů s různě teplou vodou od nejteplejšího 40 °C po nejchladnější 25 °C. Více
informací získáte na stránkách parku www.termalsro.sk .

Akce „KONĚŠÍNSKÝ PIVAŘ“
Společnost TREBI s.r.o. ve spolupráci s pivovarem Budweiser B.B. pořádá soutěž o největší počet
vypitých 0,5 l piv v bufetu na ubytovně v Koněšíně.
Zahájení soutěže : 14. dubna 2007 v 16.00 hodin
Ukončení soutěže : 30. dubna 2007 ve 24.00 hodin
Vyhlášení výsledků : 1. května 2007 v 01.00 hodin
Účastníkem soutěže se může stát každý občan starší 18-ti let. Registrace každého ze zájemců bude
provedena obsluhou bufetu na ubytovně v Koněšíně a to po předložení platného občanského průkazu.
Soutěžit je možno denně v průběhu otevírací doby v termínu od 14. do 30. dubna 2007. Do zvláštního
sešitu bude denně zaznamenán počet vypitých piv jednotlivých soutěžících za každý den a po půlnoci dne
30. 4. 2007 bude provedeno vyhodnocení a následné vyhlášení výsledků.
Ceny :
1. místo : radiomagnetofon + 6 ks piva v plechovce
2. místo : 30 l sud piva
3. místo : karton piva v plechovce (12 ks)
4. místo : 6 ks piva v plechovce, upomínkové a reklamní předměty pivovaru a TREBI s.r.o.
5. místo : upomínkové a reklamní předměty pivovaru a společnosti TREBI s.r.o.
Ukončení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne v rámci večera „pálení čarodějnic“ dne 30. dubna
2007.
Program večera pálení čarodějnic :
16.00 hod. :
zahájení
16.00 hod. :
reprodukovaná hudba po celou dobu večera
20.00 hod. :
zapálení ohně
20.30 hod. :
zahájení prodeje grilovaných klobás a masa na rožni
24.00 hod. :
ukončení soutěže o „Koněšínského pivaře“
01.00 hod. :
vyhlášení výsledků soutěže o „Koněšínského pivaře“
Srdečně Vás zve
Kolektiv pracovníků ubytovny a bufetu v Koněšíně

