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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

Velikonoční bohoslužby v Koněšíně:
Z obsahu:

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.

Předání šeků
Nadace ČEZ
Víte, že...
Akce na Radarce
Zprávy ze školy

Slavnostní předávání šeků Nadace ČEZ
v Koněšíně
Ve čtvrtek 18. března 2010 v 16.00 hodin byly slavnostně předány symbolické šeky
Nadace ČEZ v Základní škole Koněšín, v jedné z „Oranžových tříd“ Nadace ČEZ. Šeky
předala Radka Kučírková, koordinátorka regionálních projektů Nadace ČEZ, Tomáš
Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany a Antonín Svěrák, zástupce elektrárny
Hodonín.
Podpora regionálních projektů Nadace ČEZ ve výši 5 milionů korun byla rozdělena
mezi 15 projektů z regionu Jaderné elektrárny Dukovany a dva projekty z regionu
elektrárny Hodonín. Obci Koněšín byl předán symbolický šek v hodnotě 100.000,-- Kč
na první etapu výstavby chodníků na hřbitově. Celé slavnostní odpoledne se neslo
v příjemném duchu. Přítomní ocenili pěkné a upravené prostory školy. Raut, který
připravoval personál školy pod vedením paní ředitelky Jitky Rychlé byl opravdu
nádherný a bohatý. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění
této akce za skvělou organizaci a přípravu.
Hana Žáková, starostka

Víte, že...
l
od měsíce dubna se vybírají poplatky ze psů? Za jednoho psa činí
poplatek 60,-- Kč, za každého dalšího 150,-- Kč.
l
3. dubna 2010 se uskuteční 1. ročník pochodu Jarní procházka na
Dalešickou přehradu? Pořadatelem akce je Sokol Vladislav. Start
účastníků je od 7.15 hod do 9.45 hod u sokolovny Vladislav, startovné 20 Kč,
trasy v délce – 4 km, 10 km, 29 km a 37 km. Více informací naleznete na
internetových stránkách obce Koněšín www.obeckonesin.cz nebo
www.lukrich.wz.cz/pochod/pochod.htm .
l
16. dubna 2010 organizujeme Humanitární sbírku? Více informací
v samostatném článku.
l
17. dubna 2010 si příjdou na své milovníci jarní přírody? Koná se 7. ročník
velikonočního pochodu Od křížku – ke křížku? Start pochodu je na náměstí
před kostelem sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou od 9.00 hodin.
l
21. dubna 2010 od 14.00 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 svou nemovitost na místo, kam dáváte popelnici.
l
30. dubna 2010 si Vás dovolují pozvat TJ Koněšín a firma TREBI na tradiční
Pálení čarodějnic u ubytovny v Koněšíně? O hudební doprovod se
postará skupina Druhý dech. Nebude chybět bohaté občerstvení.
l
3. – 15. května 2010 pořádá duchovní správce naší farnosti otec Petr Holý
poutní a poznávací zájezd do Francie, Španělska a Portugalska s názvem Z MORAVY AŽ NA KONEC SVĚTA“? Z poutních míst navštíví Lurdy,
Santiago de Compostela, Fatima a Montserrat, z významných evropských
velkoměst Lisabon, Porto, Madrid a Barcelonu.
l
8. května 2010 se uskuteční již 7. ročník cykloturistického dne NA-BU-KO
(Náměšť – Budišov – Koněšín)? Start je od 8.00 do 11.00 hodin u Obecního
úřadu v Koněšíně. Startovné činí 20,-- Kč.
l
15. května 2010 od 9.00 do 14.00 hodin se uskuteční XII. ročník jarní
prodejní výstavy Dům a zahrada? Místo konání kulturní dům a přilehlá
prostranství.
l
22. května 2010 od 17.00 hodin jste srdečně zváni na společenskou akci
pořádanou firmou Trebi v areálu ubytovny v Koněšíně? Nebude chybět
pečené prasátko, k tanci i poslechu zahraje kapela pana Netrdy.
l
28. – 29. května 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28. 5.
2010 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
l
28. – 30. května 2010 pořádá Veteran Car Club Třebíč již 19. ročník tradiční
soutěže „O zlomenou poloosu“? Letošní ročník soutěže bude startovat
z Radarky směrem kolem přehrady a zpět na Radarku. Milovníci historických
vozidel si rozhodně přijdou na své.
l
29. května 2010 proběhne v Přibyslavicích děkanátní setkání ministrantů
a dětí?
l
4. června 2010 zveme všechny důchodce na tradiční setkání? Akce
proběhne jako každý rok v kulturním domě od 14.00 hodin. V kulturním
programu vystoupí žáci ZŠ Koněšín a skupina MODUO.

5. června 2010 SDH Koněšín uspořádá pro děti ze širokého okolí Dětský
l
den v areálu Ubytovny Koněšín? Rozhodně si tuto akci nenechte ujít.
Bohatý a pestrý program plný her, soutěží a zábavy čeká nejen na děti, ale
i na jejich rodiče.
6. června 2010 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu
l
v Koněšíně nové občánky obce?
12. června 2010 od 15.00 hodin u HOSPŮDKY NA STARÉ POŠTĚ proběhne
l
tradiční grilování makrel?
13. června 2010 bude v 11.00 hodin první svaté přijímání dětí v kostele
l
sv. Bartoloměje v Koněšíně?
19. června 2010 od 17.00 hodin další z akcí v areálu ubytovny v Koněšíně?
l
Tentokrát maso na grilu, steaky a klobásky. K tanci i poslechu hraje skupina
Allegro.
20. června 2010 bude v 11.00 hod v kostele sv. Bartoloměje udělena svátost
l
BIŘMOVÁNÍ? Biřmovancům z naší farnosti tuto svátost udělí brněnský
biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Všichni jste srdečně zváni na slavnostní mši svatou.
1. – 3. 7. 2010 pro rodiny s malými dětmi připravuje společný pobyt
l
v Hlubokých Mašůvkách otec Petr Holý?
10. července 2010 volejbalový turnaj Trebi Open Cup? Začátek v 9.00 hodin.
l
Od 15.00 hodin zábava a bohaté občerstvení – pečené prase a krůta na grilu.
17. července 2010 Myslivecký výlet na chatě v Rakově ve Studenci?
l
Zvěřinové speciality, soutěže pro děti, k tanci a poslechu hraje kapela LOS
VALOS.
18. 7. - 31. 7. 2010 se mohou děti těšit na letní farní tábor v Orlických
l
horách?
2. 8. – 6. 8. 2010 pro mladší děti proběhne letní tábor na faře v Koněšíně?
l
8. 8. – 14. 8. 2010 se uskuteční pobyt pro mládež ve Švýcarsku?
l
15. srpna 2010 se můžete osobně setkat s reprezentantkami v basketl
balu? Firma TREBI pořádá ve svém areálu ubytovny soustředění volejbalistek a při této příležitosti do naší obce zavítají již zmíněné reprezentantky
basketbalu.
23. 8. – 25. 8. 2010 proběhne tradiční cyklopouť do Hlubokých Mašůvek?
l
27. – 29. 8. 2010 – Bartolomějská pouť?
l
pátek 27. srpna taneční zábava se skupinou Bagr + Pekelníci
sobota 28. srpna ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční
zábava se skupinou DREAMS
neděle 29. srpna – dopoledne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje,
koncert dechových hudeb pře kostelem, průvod stárků obcí od
13.00 hodin, od 17.00 hodin koncert pod májí a od 19 hodin do 22.00
hodin taneční zábava s dechovou hudbou PÁLAVANKA.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz .

Hlavní turistické, sportovní
a kulturní akce připravujeme
ve spolupráci se Skupinou ČEZ

Zvýšení poplatku za svoz odpadu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. února 2010 schválilo novou Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změnou vyhlášky dochází i ke změně
doposud vybíraných poplatku za svoz. Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci nyní
bude místo částky 300,-- Kč/osoba/rok platit 400,-- Kč/osoba/rok. Pro majitelé
rekreační objektů v obci se mění částka z 400,-- Kč/objekt/rok na 500,-- Kč/objekt/rok.
Zvýšení poplatku již bylo delší dobu nevyhnutelné z důvodu rostoucích nákladů za
svoz. Obec každého občana dotovala částkou 160,-- Kč. Nyní i po zvýšení poplatku
stále obec každému přispívá částkou více jak šedesáti korun.
Nová vyhláška o pohybu psů
Další novou vyhláškou, kterou zastupitelstvo obce schválilo je Obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích.
Doporučovala bych všem majitelům a chovatelům se s touto vyhláškou seznámit.
Vyhlášku naleznete na webových stránkách obce www.obeckonesin.cz a dále je
k nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Koněšíně.
Humanitární sbírka v Koněšíně – sbírka použitého ošacení
Obec Koněšín se v letošním roce rozhodla podpořit a zapojit do vyhlášené humanitární
sbírky na pomoc potřebným lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní
situaci a na okraji společnosti. Občanské sdružení Diakonie Broumov, která sbírku
organizuje, je nezisková organizace poskytující sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitosti. Nyní několik informací k samotné sbírce.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
l
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
l
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
l
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek).
l
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené.
l
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
l
Obuv – veškerou nepoškozenou.
Věci, které vzít nemůžeme:
l
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů.
l
Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.
l
Znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční: v pátek 16. dubna 2010 v době od 17.00 do 18.00 hodin
v kulturním době Koněšín. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Rozhledna na Radarce
Mnozí z vás již zaznamenali zprávu o tom, jak v bývalém vojenském objektu Radarka
u Koněšína vyroste nová rozhledna. Aby nedocházelo k nejrůznějším často i spekulativním a nesprávně vykládaným informacím, rozhodla jsem se k napsání tohoto
článku. Objekt Radarky jsem dlouhodobě v roce 2007 pronajali firmě pana Jiřího
Introviče a to na základě výběrového řízení za účelem rozvíjení nabídek v oblasti
cestovního ruchu. Pan Introvič vás také prostřednictvím zpravodaje několikrát
informoval o dění v areálu a připravovaných aktivitách. V posledních třech letech
pozorujeme zvýšenou návštěvnost našeho regionu a to také z důvodu zavedení
osobní lodní dopravy na přehradě. Návštěvníci a rekreanti ovšem vyhledávají
a poptávají další nabídku služeb, proč by měli právě zde trávit více času potažmo
dovolenou. Z několika málo lokalit v okolí přehrady vycházela Radarka jako
nejvhodnější objekt, který může v budoucnu nabídnou celou řadu zajímavých aktivit.
Po několika schůzkách s panem Introvičem, projektantem a zástupci Skupiny ČEZ
jsme nechali zpracovat projekt na celý areál. Dominantou bude bezesporu rozhledna,
která bude díky nejrůznějším vymoženostem přístupná vozíčkářům a lidem, kteří mají
omezené pohybovací možnosti. Rozhledna bude též ze dvou stran sloužit jako
lezecká stěna. Dále v areálu bude dráha pro in-line (kolečkové brusle), cvičiště pro
agility, polygon, velká hala pro lukostřelbu, informační centrum, občerstvení, sauna,
rybník ke koupání, dětské hřiště a spousta dalších věcí. Vše bude ovšem závislé na
získávání dotací z různých programů. Nyní k financím. Do dnešního dne z obecního
rozpočtu nebyla použita jediná koruna. Vše se hradí z prostředků ekologického
mikroregionu Horácko, které získal od Skupiny ČEZ. Na obecním úřadě je možnost
nahlédnout do studií projektu.
Brožura o Koněšínu
Obec Koněšín mimo dvou již letitých pohlednic a několika propagačních materiálů
zahrnujících celý mikroregion Horácko, nevlastnila svůj vlastní propagační materiál.
Neutěšený stav se podařilo vyřešit v letošním roce. Ve čtvrtek 18. března 2010 při
slavnostním předávání symbolických šeků Nadací ČEZ v Koněšíně jsme požádali
o křest brožury ředitele Jaderné elektrárny Dukovany pana Tomáše Žáka. Tak světlo
světa spatřil nový materiál o naší obci. Dočíst se v něm můžete něco málo z historie,
ale především je plný nádherných fotografií z nejrůznějších akcí a dominant Koněšína.
K zakoupení je v prodejně Jednoty a na obecním úřadě. Cena 20,- Kč.
Plánované akce na RADARCE v roce 2010
23. – 25. dubna 2010
Vyjížďka za gulášem- Sraz motorkářů
14. - 16. května 2010
Sraz vojenských pilotů
21. - 23. května 2010
Motoarmy sraz - čtyřkolky
28. - 30. května 2010
O Zlomenou poloosu - veteráni
5. - 6. června 2010
Cvičení záložáků - oslava 50tin, 75tin, 80tin
25. – 27. června 2010
Setkání vedoucích táborů
Fechtl cap
Folk & country víkend
Tábor USP
11. - 17. července 2010
Tábor pejskařů - agility
16. - 18. července 2010 Soustředění mladých motokrosařů
30. 7. - 1. srpna 2010
Setkání Tatra 805
13. - 15. srpna 2010
Extrémní závod dvojic 2010
21. - 22. srpna 2010
Radarkafest

Zprávičky ze školy
Co plánujeme pro děti i dospělé do konce školního roku?
7. 4. v 17.00
Zahájení cvičení pro rodiče a děti pod vedením fyzioterapeutky
/uskuteční se 10 lekcí/
12. 4. v 8.30
Cvičení dětí pod vedením fyzioterapeutky /uskuteční se 10 lekcí/
19. 4.
Zdravé plavání ve Vodním ráji v Jihlavě pro rodiče a děti
/Z každé rodiny jedna dospělá osoba + děti/.
16. 4. – 22. 4
Účast v kampani Čistá Vysočina
Duben - květen Návštěva Solné jeskyně v Třebíči
30. 4.
Rej čarodějnic
Duben – červen Přednášky pro děti s tématikou zdravého životního stylu
4. 5.
Exkurze na Kozí farmu v Ratibořicích
15. 5.
Prezentace výrobků na výstavě Dům a zahrada
4. 6.
Sportovní pětiboj ve Studenci
4. 6.
Kulturní program pro dříve narozené spoluobčany
6. 6.
Kulturní program při vítání nejmladších občánků obce
Červen
Vitamínový den
Duben – červen Sběr papíru
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