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Mateřská škola v Koněšíně
Od dubna 2009 navštěvuje naši mateřskou školu 19 dětí ve věku od dvou do šesti
let. Jistě všichni ví, že většina zařízení školky pochází ještě z doby, kdy rodiče našich
malých školáčků byli v jejich věku. I když postupně dětem nakupujeme nové
a zajímavé hračky, snažíme se vylepšit prostory školky, zařízení zůstává stále stejné,
různě se opravuje a už delší dobu víme, že by si děti zasloužily nový, pěkný a moderní
dětský nábytek. Proto jsme zpracovali projekt s názvem „Aby se dítě mohlo zdravě
rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí“. Žádost o poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč z Fondu Vysočiny byla kladně vyřízena a škola již může čerpat prostředky
na realizaci projektu. Podmínkou dotace je 40% vlastní podíl žadatele. Touto částkou
se bude na projektu podílet obec Koněšín.
Proto nás čekají v „mateřince“ velké změny, které jsme naplánovali hlavně na letní
prázdniny. Součástí úprav bude také výměna starých oken za nová plastová
a vymalování třídy. Tyto akce budou financovány z rozpočtu obce Koněšín. Ze získané
dotace plánujeme nákup nového moderního nábytku do školky, který bude plně
vyhovovat všem požadavkům a předpisům a hlavně se bude líbit dětem. Zakoupíme
nové pomůcky a hračky.
Protože nás přes léto čekají velké úpravy a změny a následný velký úklid, prosíme
touto cestou rodiče o pomoc při úklidu po prázdninové rekonstrukci dle jejich možností
a také uvítáme různé nápady a rady, jak dětem jejich prostředí co nejvíce zpříjemnit
a zútulnit.
Součástí projektu je i vydání kuchařky „Zdravé a rychlé svačinky pro děti“. Prosíme
všechny, i ty, co již nemají se školkou nic společného, o poskytnutí oblíbených
rodinných receptů na různé „mňamky“. Jediná podmínka je, aby byly pro děti pokud
možno v rámci zdravé výživy. Recepty můžete vhodit do schránky školy nebo zaslat emailem na adresu: skola.konesin@centrum.cz, případně je můžete osobně ¨doručit do
mateřské školy. Když k receptu uvedete své jméno, budeme rádi. Nejlepší
a nejzdravější recepty budou vydány v naší kuchařce a rozdány do všech domácností
v Koněšíně.
V rámci projektu nás ještě čeká po Velikonocích společné jarní tvoření pro rodiče
a děti, na podzim také podzimní tvoření, společné vaření spojené s ochutnávkou,
zdravé cvičení rodičů s dětmi a společné plavání ve Vodním ráji Jihlava.
O všech připravovaných akcích budete vždy předem informování na vývěsce vedle
místního obchodu, nástěnkách v prostorách školy a webových stránkách.
Zuzana Jará

Víte, že ….
od měsíce dubna se vybírají poplatky ze psů? Za jednoho psa činní poplatek
60,-- Kč, za každého dalšího 150,-- Kč.
-20. dubna 2009 od 15.00 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.
-

25. dubna 2009 si přijdou na své milovníci jarní přírody, koná se 6. 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.
-25. dubna 2009 se uskuteční reprezentační ples společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením ČR? Ples ve znamení muzikálových melodií proběhne
ve velkém sálu budovy Fórum v Třebíči od 17.00 hodin. V bohatém programu
vystoupí zpěvák Ali Amiri, taneční soubor z Březníka, zpěvačka Vendula
Příhodová. Další informace naleznete na úřední desce OÚ.
-28. 4. – 8. 5. 2009 proběhne poutně-poznávací zájezd do Řecka? Zájezd je
zaměřen na místa a území, kde sv. Pavel založil první křesťanská společenství na
evropské půdě. Zájezd pořádá duchovní správce naší farnosti P. Petr Holý.
-30. dubna 2009 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.
-2. května 2009 se můžete zúčastnit již 6. ročníku 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. Letošní ročník bude
obohacen o účastníky historických kol vyrobených do roku 1945. Jejich spanilou
jízdu po Koněšíně si nenechte ujít. Nebudou chybět i dobové kostýmy. Začátek
jízdy je v 9.00 hodin před budovou obecního úřadu.
-8. května 2009 se v případě většího zájmu uskuteční jednodenní zájezd do
Termálního parku Velký Meder? Cena dopravy včetně pojištění 390,-- Kč.
Vstupné do areálu si hradí každý sám. V letošním roce je vstupné následující:
dospělí 6,30 €, děti od 3 do 15 let – 4,65 €, senioři nad 60 let – 5,30 €, vratná záloha
na skříňku – 4 €. Zájemci se mohou nahlásit na obecním úřadě.
-16. května 2009 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční XI. ročník jarní prodejní
výstavy Dům a zahrada? Místo konání kulturní dům a přilehlá prostranství.
-16. května 2009 se uskuteční diecézní setkání ministrantů a dětí z farností ve
Vranově u Brna?
-5. – 6. června 2009 si můžete zvolit nové europoslance? V těchto dnech proběhnou
volby do Evropského parlamentu. V pátek 5. 6. 2009 budou volební místnosti
otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin. V soboru 6. 6. 2009 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
-12. června 2009 zveme všechny důchodce na tradiční setkání? Akce proběhne
jako každý rok v kulturním domě od 14.00 hodin. V kulturní program vystoupí žáci
ZŠ Koněšín a skupina MODUO z Třebíče.
-14. června 2009 ve 14.00 hodin přivítáme v obřadní síni Obecního úřadu
v Koněšín nové občánky obce?
-14. června 2009 bude první svaté přijímání dětí v kostele sv. Bartoloměje
v Koněšíně?
-4. července 2009 pořádá firma TREBI u ubytovny v Koněšíně taneční večer se
skupinou DREAMS?
-5. července 2009 od 15.00 hodin u HOSPŮDKY NA STARÉ POŠTĚ proběhne
tradiční grilovaní makrel?
-11. července 2009 Myslivecký výlet na chatě v Rakově ve Studenci? Zvěřinové
speciality, soutěže pro děti a příjemná hudba pana Pudíka.
-

11. července 2009 – Volejbal Cup na hřišti v Koněšíně?
19. 7. – 1. 8. 2009 se mohou děti těšit na letní farní tábor v Orlických horách?
-3. 8. – 7. 8. 2009 pro mladší děti proběhne letní tábor na faře v Koněšíně?
-28. – 30. srpna 2009 - Bartolomějská pouť
- pátek 28. srpna taneční zábava se skupinou Bagr
- sobota 29. srpna ve 13.00 hodin stavění máje, večer taneční zábava se skupinou
H - Beand
- neděle 30. srpna - dopoledne mše sv. v kostele sv. Bartoloměje, koncert
dechových hudeb pře kostelem, průvod stárků obcí od 13.00 hodin, od 20.00 hodin
taneční zábava s dechovou hudbou Polanka
-5. září 2009 se uskuteční III. ročník fotbalového turnaje přípravek ročníku 1999
na hřišti v Koněšíně.
-

-

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

CZECH – POINT
Už nám plně funguje na obecním úřadě pracoviště CZECH-POIT. Jak jsme Vás již
informovali na pracovišti si můžete odnést ověřené výpisy z živnostenského
a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů a nově děláme i výpisy
z bodového hodnocení řidiče.

Provozovna kadeřnictví
Přibližně pět let byla k dispozici občanům provozovna kadeřnictví v budově OÚ.
Z důvodu malého počtu klientů, byla i v pořadí druhá kadeřnice nucena činnost ukončit.
Zastupitelstvo obce se na svém posledním zasedání rozhodlo provozovnu zrušit.
Prostory budou využity pro umístění plynového kotle a kuchyňky. Z tohoto důvodu
nabízíme k odkoupení kadeřnický mycí box. Bližší informace získají případní zájemci
na OÚ.

Webové stránky obce
Po několika letech se nám podařilo nechat vytvořit profesionální webové stránky
obce. V loňském roce jsme zažádali o dotaci z Fondu Vysočina a předložený projekt
byl podpořen. Pro tvorbu stránek jsme vybrali firmu Galileo, která má bohaté
zkušenosti. Nové stránky naleznete na www.obeckonesin.cz . V současné době je
stále ještě plníme informacemi a učíme se pohybovat v redakčním systému. Je zde
i spousta nových prvků a možností. Chci také poděkovat Michalu Ondrákovi, který
řadu let webové stránky spravoval a vytvářel za jeho obětavou práci a trpělivost.

Čerstvé pečivo
Již třetí neděli k nám zajíždí pekařství pana Hejátky ze Zahrádky. Každou neděli
v 10.00 hodin před kulturním domem v Koněšíně si můžete zakoupit čerstvé pečivo
– chleba, rohlíky, koblihy, koláče, mazance a další.

Co je nového na Radarce?
Sezona v roce 2008 byla hlavně pracovní. V první fázi jsme opravili plot, po obvodu
Radarky zasadili 150 ks stromů jako větrolam, z toho se jich bohužel 40 neujalo.
Proběhla generální rekonstrukce sprch, toalet a elektrických rozvodů. Opravili
jsme venkovní omítku budovy a obnovili její nátěr. Taktéž i vnitřní omítky potřebovaly
rekonstrukci a novou malbu. Vznikla zde ubytovna o 4 pokojích s kapacitou 15 lůžek
a byt pro správce kempu.
Budova s přilehlými objekty v době nepřítomnosti správce je chráněna nově
instalovaným elektronickým zabezpečovacím zařízením. Vybudovali jsme polygon
pro nácvik jízdy v terénu a střelnici pro lukostřelbu. Celkem jsme proinvestovali částku
1,5 mil Kč. Tento rok nás ovšem čekají další nutné investice např. připojení na
vodovodní řád, oprava sklepních prostor. Tyto byly v minulosti zaplaveny spodní
vodou, která se musí neustále odčerpávat.
Naše plány do budoucna - postavení sauny, stavba rozhledny, která by byla
zároveň multifunkčním zařízením pro nácvik slaňování s lezeckou stěnou, vybudování
dětského koutku a víceúčelového hřiště pro míčové hry.
Radarka je již v tomto stavu vhodná pro pořádání různých oslav ať už narozenin, či
setkání pracovníků apod. Jsme schopni Vám nabídnout i další zajímavý program
- paintball, lukostřelbu, soutěže, čtyřkolky, segwey či jízdu vojenským veteránem po
polygonu. Ubytování je ve vytápěných vojenských stanech ( na polních lůžka, vlastní
spacáky).
Akce pro veřejnost v roce 2009:
22. 5.
Slet pilotů motorových padáků
29. - 31. 5.
Motoarmy sraz
3. - 5. 7.
Folk country víkend
31. 7.
Setkání příznivců a majitelů T805 Kačena
září - říjen
Drakiáda - bude vyhlášeno rozhlasem
Paintball po celý rok na hřišti ve Stropešíně.
Více informací získáte na našich stránkách www.introvic.estranky.cz.
Zpracoval: Introvič Jiří

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín
Občanské sdružení Circle of Life o.s.
Vážení spoluobčané,
na myšlenku vytvořit pro
naši obec ojedinělá domovní čísla nás dovedli
občané jedné z menších
vísek v Buchlovských horách, kteří nás na podzim
loňského roku oslovili
s přáním, abychom pro ně
vytvořili keramická popisná čísla. Stalo se.
Ale proč by naše obec,
která se stala známou
nejen lodní dopravou, ale
je v povědomí keramiků
v Čechách, na Slovensku,
ale i ve světě, nemohla být
zajímavou i svými osobitými domovními čísly z keramiky?
Vždyť by nemuselo jít jen o číslo, ale i o jméno rodiny, či přímo domovního
znamení. Nejde o to vytvořit stejná čísla pro všechny, ale vytvořit originální čísla pro
každý dům.
Na www. stránkách jsme nalezli výrobce těchto keramických čísel, ale za vysoké
ceny (až 1500,- Kč).
Náš návrh pro Vás je 300,- Kč za domovní číslo – jde o výrobní cenu. Tuto nabídku
berte jako akci. Cena by platila jen pro občany Koněšína.
Nejde nám o zisk, ale o naši obec pro kterou bychom rádi vytvořili něco hezkého
a současně užitečného.
Každý z Vás si může zadat tvar čísla – kulaté, čtverhranné, elipsu, půlkruh či
obdélník.
Zvolit si dekor i písmo a současně zadat obsah keramické desky.
Domovní čísla půjdou přišroubovat na fasádu či branku nebo bránu.
Zájemci si mohou toto číslo objednat přímo v našem ateliéru a to v dopoledních
hodinách každý den nebo v úterý mezi 17 – 19 hod či po telefonické domluvě
(724 781 800).
Ukážeme Vám různé vzory, domluvíme se na výtvarném řešení.
Těšíme se na shledanou v ateliéru.
S pozdravem
Mgr. Marcela Trumpešová
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