
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, čtenáři,

     od posledního vydání zpravodaje
uplynuly  pouze  tři  měsíce,  přesto
v naší  obci  proběhlo  mnoho
důležitých  událostí,  např.  re-
konstrukce  v mateřské  škole,  výbě-
rová  řízení  na  pomocnou  kuchařku
do  obecní  jídelny,  účetní,
administrativní  pracovnici  a  zho-
tovitele  průtahu  obcí,  konalo  se
posvícení,  pronajímá se víceúčelové
zařízení  a  další.  Více  o  tom
v samostatných příspěvcích.

   V nejbližší  době  by  se  měl  začít
realizovat  průtah  obcí,  což  bude
zřejmě  nejdůležitější  akce  na  téměř
rok  dopředu.  Na  tuto  akci  si  obec
zajistila  stavební  dozor  Ing.  Milana
Herziga,  který  už  mnoho  let
spolupracuje  s naší  obcí.  Stavba
průtahu  nebude  nic  jednoduchého
ani  pro  obec  ani  pro  občany,
nicméně  bude  třeba  od  nás  všech
mnoho tolerance a pochopení.

                         Mgr. Jana Bezrouková,
 starostka obce

Volby do
Poslanecké
sněmovny

Parlamentu ČR 
     Ve dnech 20. října 2017 od 14.00
do  22.00  hod.  a 21.  října  2017  od
08.00  do  14.00  hod.  se  uskuteční
volby  do  Poslanecné  sněmovny
Parlamentu České republiky. 

     V naší obci proběhnou v budově
Mateřské školy Těšetice.

 
JŽ

Pronájem
víceúčelového

zařízení
   Od  1.srpna  2017  je  možné  si
pronajmout  víceúčelové  zařízení
k provozování kultury, společenských,
výchovně  vzdělávacích  akcí,  ko-
merčních činností, soukromých akcí a
sportovních  aktivit.  Informace  o
pronájmu,  ceník,  provozní  řád  a
fotogalerii  najdete  na  stránkách
obce  www.tesetice.cz v záložce
Víceúčelové  zařízení.  Správce  VZ  je
Marcela Zimmermannová.

  Posvícení 2017
  Letošní  “Tradiční  Těšetické
posvícení” se konalo v sobotu  9. září
2017. Již ve čtvrtek započaly přípravy,
kterých  se  ujala  naše  zavádějící
mládež.  Chlapci  a  chlapi  zajeli  do
lesa pro máju, s traktorem jel pan Petr
Votava,  máju  k  zemi  poslal  pan
Zdeněk  Daberger.  V  pátek  mládež
pokračovala  v  čištění  a  zkrášlování
máje.  Odpoledne  za  pomoci
zkušených   pomocníků  pana
Leopolda Musila, Leoše Musila, Pavla
Worbise  st.,  Jana  Worbise,  Pavla
Worbise  ml.,  pánů  Polických,  pana
Zdeňka  Dabergera  a  za  přispění
řidiče pana Pavla Kenereše pomocí
jeřábu z firmy POMONA a.s. šla mája
vzhůru k nebi. Poté bylo ještě potřeba
postavit  stany  a  lavice,  které  nám
ochotně zapůjčily  obce  Kyjovice  a
Práče.  Již  za  svitu  nočního osvětlení
se  nám  vše  podařilo  postavit  a
vyzdobit. 

      Posvícení bylo zahájeno v sobotu
v  9.00  hod.  v  místním  kostele  již
tradičním  požehnáním  mládeži  a
obci.  Poté  se  mládež  vydala  za
doprovodu dechové hudby Galánka
po obci  zvát  občany  na “zavádění
pod   máju ”.   V  16.00  hod.,  kdy  se 

naplnilo  prostranství  před  KD  do
posledního  místa,   nastoupila  zavá-
dějící  mládež  v  čele  se  stárkem
Davidem  Polickým  a  stárkovou
Katkou  Liškovou  pod máju,  opět  za
doprovodu  Galánky.  Občané  je
přivítali potleskem. Mládež předvedla
tanec,  na  který  se  připravovala  ve
svých volných chvílích. Přihlížejícím se
představení  líbilo  a  odměnili
zavádějící  holky  a  kluky  potleskem.
Po  vystoupení  mládežníci  vyzvali  k
tanci své rodiče a poté již  započala
volná zábava.
     Večer od 20.00 hodin pokračovalo
posvícení  v  sále  KD-VZ  Těšetice
večerní  zábavou,  při  které  hrála
skupina  Klaxon.  Sál  se  zaplňoval
postupně a zábava taktéž gradovala
postupně.  Na  půlnoc  si  připravili
zavádějící  překvapení.  Myslím, že se
jim dle projevů  a ohlasů přihlížejících
opravdu podařilo. 
     Mláděži  je třeba poděkovat,  že
ochotně  pomohli  při  přípravě
posvícení a připravili si svá vystoupení
nejen  pro  rodiče,  ale  i  pro  občany
naší  obce a přispěli  tímto ke zdařilé
akci.
     Děkuji  všem  za  zdárný  průběh
akce, ochotným lidem za pomoc při
občerstvení  a  vybírání  vstupného  -
Tereze Žižkové, Veronice Kašpárkové,
Tomáši  Nezvalovi,  Janě  Pelánové,
Zdeňku  Dabergerovi,  Janě
Nezvalové,  Boženě Hlouškové,  Pavlu
Worbisovi  st.,  Josefu  Bezroukovi  za
zapůjčení  kompresoru  a  paní  Věře
Novákové za  zapůjčení  chlazení  od
TJ Těšetice.     Fotogalerie na straně 2.

 
JŽ

Dotace
z Vinařského fondu

V srpnu podala obec žádost o dotaci
z Vinařského  fondu  na  pořádání
Těšetického koštu. Obec tuto dotaci
získala, nejvýše však 50% skutečných
nákladů  na  pronájem  prostor  a
propagaci, maximálně 8 000,- Kč
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 NEBEZPEČNÝ
ODPAD 

     Firma FCC bude opět, jako každý
rok,  od  občanů  odebírat
nebezpečný odpad. 
     Termín svozu je plánován na den
4.11.2017 od 13.15 – 14.15 hod. před
OÚ. 

     Do nebezpečného odpadu patří:
agrochemický  odpad,  oleje  a  tuky,
barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny,
zásady,  odmašťovací  přípravky,
fotochemikálie,  léky,  baterie  a
akumulátory,  zářivky  a  jiný  odpad
obsahující  rtuť,  ledničky,  mrazničky,
televize, rádia, pračky a myčky (musí
mít  motor,  nebo  chladící  zařízení  –
jinak  neberou),  dřevo  obsahující
nebezpečné látky,  pesticidy-postřiky,
pneumatiky. 
     Tekuté  a  sypké  odpady  jen  v
uzavřených obalech. 

   Poplatek za
popelnice a psa 

     Žádáme  občany,  kteří  ještě
nezaplatili  poplatek  za  popelnice
(komunální  odpad)  a  poplatek  ze
psů,  aby  tak  učinili  co  nejdříve,
nejpozději do 15.12.2017. 

 
JŽ

  Účetní,
administrativní
pracovnice na
obecním úřadu

     V srpnu podala účetní obce paní
Věra  Nováková  výpověď  z pra-
covního  poměru  ke  dni  31.12.2017.
Byla  vyhlášena  veřejná  výzva  (ve
smyslu  zákona  č.312/2002  Sb.)
k přihlášení  zaměstnance  na
pracovní místo Účetní, administrativní
pracovník(ce)  na  Obecním  úřadu
Těšetice. Zájemci se mohli přihlásit do
13.září  2017.  Přihlášku  podalo  8
zájemců. 

     Vybrána  byla  paní  Bohumila
Harantová,  která  z důvodu
zapracování  nastoupí  už
od1.listopadu  2017.        

Nové odkazy na
stránkách obce

     Na  stránkách  obce
www.tesetice.cz byly  přidány  nové
odkazy  z důvodů  informovanosti  a
pomoci občanům z oblasti přípravy a
řešení  mimořádných  událostí  a
krizových situací v kraji.

Plánované akce 
20. – 21. října 2017 – Volby do 
                    Poslanecké sněmovny ČR
25. října 2017          – Dýňová stezka
 3. prosince 2017 – Rozsvěcování
                                 vánočního stromu
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Činnost SDH
Těšetice 2017

Naše  organizace  SDH  má  stále  30
členů.

Červenec
1.7.      členská schůze
3.7.  výjezd  zásahové  jednotky
k požáru pole u Purkrábky a Pomony

Srpen
Zásahová jednotka v pohotovosti po
dobu sklizně obilí
21.8.       odvoz elektroodpadu 

Září
8.9.       mladí hasiči dovezli máji a  
pomohli ji postavit
9.9.     posvícení  –  zvaní  po  obci  a
zavádění  pod  máji,  uzení  cigáry
(Daberger Zdeněk)
10.9.     se hasiči podíleli na úklidu po
posvícení 
28.9.     v 18 hodin proběhla členská
schůze SDH
Nadále hlídáme Capilan.

 
Josef Bezrouk,

starosta SDH

Individuální dotace
z rozpočtu

Jihomoravského
kraje

     Obec podala v srpnu žádost  o
individuální  dotaci  z rozpočtu
Jihomoravského  kraje  na  řešení
akustiky  víceúčelového zařízení.  Měli
jsme  štěstí,  získali  jsme  dotaci
150 000,- Kč. 

     Vše  musí  být  zrealizované  do
konce roku 2017.

Jubilanti

Srpen
88 let         Bobek Oldřich

Září
70 let         Hrůza František
85 let         Otáhal Stanislav
87 let         Bílová Jurana

Vše nejlepší, hodně zdraví

Pomocná kuchařka
do obecní jídelny

     Obec hledala pracovnici na pozici
pomocné kuchařky do obecní jídelny
s nástupem od 1.září 2017.
   
     Přihlásily se 4 uchazečky, vybrána
byla  Petra  Worbisová.  Jelikož  Petra
Worbisová  u  obce  pracovala  jako
pracovnice  na  VPP,  tento  pracovní
poměr ukončila k 31.8.2017. 

     Obec měla možnost získat dalšího
pracovníka nebo pracovnici na VPP
vedeného na úřadu práce. Pracovní
místo muselo být  ale zrušeno,  jelikož
nikdo  z možných  uchazečů  obce
neměl zájem.

Poděkování
kolektivu pracovnic

obecní jídelny
Těšetice

     Žijeme v  době  která  nesmírně
rychle  utíká,  kde  se  každý  honí  za
přeludem svého prospěchu a ve víru
tohoto shonu se zapomíná na běžné
občanské soužití.  Nebudeme dlouze
mentorovat a poučovat.

     Chtěli bychom se jen pozastavit
nad činností a prací kolektivu obecní
jídelny  v  Těšeticích,  která  pod
vedením p. Blanky Votavové zajišťuje
stravování  občanů,  ubytovaných
brigádníků, pracovníků místních firem
a  ostatních  zájemců  o  stravování  v
okolí. 

     Když jsme se dozvěděli, že denně
vaří  200  až  250  obědů,  a  to
nemluvíme  o  ostatním  (snídaně,
oslavy apod.), tak klobouk dolů. 

     Obědy vždy chutnají a každý má
možnost  si  vybrat  ze  dvou  jídel.
Myslíme si, že tomuto kolektivu za tuto
činnost patří  veřejné poděkování,  za
jejich  práci  a  přístup  k  nám
strávníkům.

     Přejeme jim hodně  spokojených 
jedlíků.

Božena a Karel Hlouškovi

TJ TĚŠETICE
     Vážení  spoluobčané  a  čtenáři
tohoto  Zpravodaje, 

  ve  třetím  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku
v tomto  roce  Vám  místní  fotbalový
klub  shrne  změny  v týmu  po  minulé
sezoně a začátek  sezony 2017/2018.

   V minulé  sezoně  skončilo  naše
mužstvo až  na 8.  místě,  což nebylo
nijak  uspokojivé.  I  přesto,  že vedení
mužstva  bylo  s jarní  částí  sezony
spokojenější,  než  na  podzim,  neboť
se zlepšil celkový dojem a docházka,
tak  oproti  původním plánům  i  letos
v létě  došlo  k několika  hráčským
změnám.  Náš  tým  opustil  po  téměř
14.  letech  (včetně  ročního
hostování)  Filip  Novák,  který  kvůli
změně bydliště přestoupil do mužstva
FCC  SK  Únanov,  do  TJ  Sokol  Dyje
přestoupil  Pavel  Popelka,  který
v loňské  sezoně  hostoval  v dorostu
Tasovic a posledním odchodem byl
Marcel  Herák,  o  kterého  projevil
zájem účastník okresního přeboru, SK
Chvalovice. Kde jsou odchody, musí
být  logicky  i  příchody a proto  se u
nás  objevilo  také  několik  nových
tváří:  již  v minulém  Zpravodaji  jsme
informovali, že na volný přestup z FC
Inter  Havraníky  přišel  Dušan
Komenda,  dále  náš  dres  nově
obléká Miroslav Vyklický, který k nám
přestoupil  z TJ  Suchohrdly u Znojma,
jeho bratr Lukáš Vyklický, který přišel
z Mikulovic,  naši  branku  přišel  strážit
staronový  spoluhráč  Zbyněk  Řezáč
z TJ  Prosiměřice  a  jako  volný  hráč
přišel Daniel Hruška.

      Před novou sezonou sehrálo naše
mužstvo  dvě  přátelská,  přípravná
utkání.  Nejprve  jsme  v Čejkovicích
po dvou brankách D. Vlka, D. Hrušky,
M.  Vlka  a  jednom  gólu  Koudelky
zvítězili   4:7  (2:4)  a  ve  druhém
„přípraváku“  jsme  prohráli  s muž-
stvem  Prosiměřic  2:4  (0:2),  naše
branky  v závěru  utkání  vstřelili:  D.
Hruška a L. Katolický.

   Nová  sezona  začala  utkáním
v Oblekovicích  proti  místnímu  FK
Znojmo C, kde jsme podlehli vysoko
8:1  (2:1),  naši  hráči  po  4.  obdržené
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brance  bohužel  rezignovali  a
domácí  v klidu  navyšovali  svůj
náskok. Náš jediný gól vstřelil  Daniel
Hruška,  ve  druhém  utkání  jsme
přivítali  Grešlové  Mýto,  které  jsme
porazili  5:1  (3:1).  O  naše  góly  se
podělili:   2x  Michal  Vlk  a  1x  Jakub
Bezrouk,  Jan  Juřátek  a  Libor
Katolický.  Ve  3.  kole  jsme  kon-
tumačně  zvítězili  v Konicích  0:3
(domácí  měli  v ZoU  uvedeno  více
hráčů,  než  je  povoleno-na  hřišti  4:1
pro  Konice),  ve  druhém  domácí
utkání jsme porazili  Olbramkostel 3:1
(1:0),  naše  branky  dali:  Jakub
Bezrouk,  Michal  Vlk  a  Dušan
Komenda.  V dalším  kole  jsme  měli
volný los a v dosud posledním utkání
jsme podlehli Hl. Mašůvkám 2:6 (1:2),
góly  vstřelili:  Dušan  Komenda  a
Marek Koudelka. 

Více  zpráv  o  týmu,   souhrny  utkání
mužů  a  další  informace  si  můžete
přečíst  na  našem  webu
www.tjtesetice.cz nebo  na
facebooku
www.facebook.com/tj.tesetice .

Budeme  se  těšit  na  Vaši  návštěvu
těchto  webových  stránek  stránek  a
hlavně  na  to,  že  nás  budete
v hojném  počtu  podporovat
vpodzimním   bojích,  které  budou
velmi důležité. 

  Soupiska pro podzim 2017:

hlavní trenér: Libor Katolický, 
vedoucí mužstva: Václav Tkadlec
brankáři:  Zbyněk Řezáč, Martin 
Trávníček (hrající předseda oddílu) 
a Eduard Klouda
obránci:  Jaroslav Tomek, Karel 
Trlica, Matěj Stach, Miroslav 
Vyklický,  Milan Diviš, Patrik 
Svoboda  a Jan Juřátek ml.
záložníci: Adam Prokeš, Josef 

Kosec, Marek Koudelka, 
Jan Ošmera, Jakub 
Bezrouk, Michal Tomek, 
Antonín Trávníček, 
Marek Zimmemann, Jiří 
Moltaš, Dušan Komenda
a Denis Ludvík

útočníci: Libor Katolický (kapitán), 
Ivo Kraizel, Michal Vlk (as. 
kapitána), Ivo Balík, Lukáš Vyklický 
a Daniel Hruška.
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Rekonstrukce
mateřské školy

     List v kalendáři se otočil na měsíc
září  a  dětem  po  prázdninách  opět
nastaly  školní  povinnosti.  Na  děti
z Těšetic  čekalo  ve  školce  tentokrát
velké  překvapení.  Vnitřní  prostory
prošly  rekonstrukcí,  na  které  tato
školka čekala několik let. Hlavně díky
paní starostce Mgr. Janě Bezroukové
a zastupitelům obce máme ve školce
nové osvětlení, zasklené okno ze třídy
do  umývárny  a  co  je  asi  na  první
pohled pro děti důležité, nové krásné
dřevěné  pískoviště  se  stříškou.  Ve
výdejně  stravy  pro  děti  došlo  k
výměně  kuchyňské  linky  a  přibyly
nové  spotřebiče.  Pan  Smrčka  nám
zrenovoval okénka z výdejny do třídy,
aby byla opět funkční.  

     Práce a následný úklid probíhaly
celé  léto,  ale  myslím,  že  se  vše
podařilo.  Ve  školičce  nám  to  voní,
děti  mají  dostatek  světla  na  hry  a
vzdělávací činnosti a venku si pohrají
na  krytém  pískovišti.  Mateřská  škola
má  poskytovat  dětem  bezpečné  a
zdravé prostředí a jsem moc ráda, že
naše  školka  toto  již  z velké  části
splňuje.

   Veliký  dík  patří  všem,  kdo  se
nějakým  způsobem  na  rekonstrukci
podíleli. Zejména paní starostce Mgr.
Janě  Bezroukové  a  zastupitelům
obce,  panu  Smrčkovi  a  ostatním
pracovníkům  za  pomoc  a  v nepo-
slední řadě i zaměstnancům mateřské
školy. 

Za MŠ Pavlína Velebová
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Průtah obcí Těšetice

      Dne  6.9.2017  se  na  SÚS  JMK,
ředitelství,  Ořechovská  35,  619  00
Brno, uskutečnilo hodnocení nabídek
k  veřejné  zakázce  s  názvem  „II/413
TĚŠETICE PRŮTAH“. Zadavatelem byla
Správa  a  údržba  silnic  Jiho-
moravského  kraje,  příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3,  602  00  Brno,  IČ:  70932581  a
Obec  Těšetice,  Těšetice  62,  671  61
Prosiměřice, IČ: 00637629. 

Způsob  zadání:  nadlimitní  veřejná
zakázka v otevřeném řízení

Složení komise:

členové                 
Ing. Jindřich Hochman
Jiří Šeiner
Mgr. Martina Křivánková
Pavel Worbis

Seznam hodnocených nabídek:

     Zadavatel  přijal  ve  lhůtě  pro
podání nabídek následující nabídky:

1. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova
63/13,  757  01  Valašské
Meziříčí, IČ: 02604795

2. M  –  SILNICE  a.s.,  Husova
1697,  530  03  Pardubice,  IČ:
42196868

3. FIRESTA-Fišer,  rekonstrukce,
stavby  a.s.,  Mlýnská  388/68,
Trnitá,  602  00  Brno,  IČ:
25317628

4. IDS  –  Inženýrské  a  dopravní
stavby  Olomouc  a.s.,
Albertova  229/21,  778  00
Olomouc, IČ: 25869523

5. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9, IČ: 26177005

6. HABAU  CZ  s.r.o.,  Žižkova  tř.
1321/1,  37001  České
Budějovice, IČ: 26068338

7. HOCHTIEF  CZ  a.s.,  Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5, IČ:
46678468

8. SaM  silnice  a  mosty  a.s.,
Máchova  1129,  470  01
Česká Lípa, IČ: 25018094

Popis hodnocení nabídek:

     Podané nabídky byly hodnoceny
podle kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky,  a  to  podle  nejnižší
nabídkové  ceny  (váha  100%).
Hodnocena byla celková nabídková
cena v Kč bez DPH.

Výsledek  hodnocení  a  pořadí
nabídek

Komise  provedla  hodnocení  a
seřadila nabídky následovně:
Pořadí              Název  účastníka
(dodavatele)
Cena v Kč bez DPH

1. HABAU CZ s.r.o.                       
42.770.000,--

2. Sam silnice a mosty a.s.         
44.782.986,33

3. HOCHTIEF CZ a.s.                     
45.472.764,68                 

4. ALPINE Bau CZ a.s.                  
46.453.450,67     

5. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.                                
48.300.608,49                    

6. COLAS CZ, a.s.                         
48.989.900,-- 

7. IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s.              
49.305.853,06 

8. M -  SILNICE a.s.                       
49.963.115,11

     Nabídka účastníka HABAU CZ
s.r.o.,  Žižkova  tř.  1321/1,  370  01
České Budějovice, IČ: 26068338   je
eko-nomicky  nejvýhodnější
nabídkou  dle  kritéria  nejnižší
nabídkové ceny.   

   Správa  a  údržba  silnic  Jiho-
moravského  kraje,  příspěvková
organizace  kraje,  Žerotínovo
náměstí  449/3  602  00  Brno,  IČO:
70932581 a Obec Těšetice, Těšetice
62,  671  61  Prosiměřice,  IČO:
00637629
jako  zadavatel  veřejné  zakázky  s
názvem „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

rozhodl o výběru dodavatele

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1,
370  01  České  Budějovice,  IČ:
26068338

     Zastupitelstvo obce na zasedání
27.9.2017 schválilo návrh smlouvy o
dílo  mezi  obcí  Těšetice
zastoupenou  Mgr.Janou
Bezroukovou a zhotovitelem stavby
II/413,  III/41316  Těšetice,  průtah
firmou HABAU CZ s.r.o. zastoupená
Ing. Dušanem Čížkem, MBA a Ing.
Markem Bartošem.
Dílem je zhotovení:

 vybraný stavební objekt 
stavby II/413 a III/41316 
Těšetice Průtah

 C103 Parkovací stání - silnice
II/413 

 C303 Připojení nemovitostí 
na dešťovou kanalizaci - 
silnice II/413 

 C304 Připojení nemovitostí 
na dešťovou kanalizaci - 
silnice III/41316 

 C305 Úprava splaškové 
kanalizace - silnice II/413 

 C431 VO - silnice II/413 

 C432 VO - silnice III/41316 

 C463 Přeložka místního 
rozhlasu - silnice II/413 

 C464 Přeložka místního 
rozhlasu - silnice II/41316 

 realizační dokumentace 
stavby

 dokumentace skutečného 
provedení stavby

 geodetického zaměření 
stavby

 geometrických plánů stavby

     Dokončení a předání stavby do
31. 07. 2018
Cena  díla  je  3.667.062,49  Kč  bez
DPH.  K  ceně  díla  bez  DPH  bude
připočtena DPH v aktuální výši.

      Ve smlouvě o dílo mezi Správou
a  údržbou  silnic  Jihomoravského
kraje, příspěvkové organizace kraje
a firmou HABAU CZ s.r.o.   dílem je
zhotovení:

C 001 Příprava území
C 101 Komunikace - silnice II/413
C 101.2 Komunikace - silnice II/413 -  
               sjezdy , účelové komunikace
C 121 Objízdná trasa
C 301 Dešťová kanalizace - silnice   
           II/413 
C 361 Úprava vodovodu - silnice 
           II/413
C 501 Přeložka STL plynovodu - silnice 
           II/413
C 801 Vegetační úpravy - náhradní 
           výsadby podél silnice II/413
C 102 Komunikace - silnice III/41316
C 121.1 Objízdná trasa 
C 302 Dešťová kanalizace - silnice 
           III/41316
C 363 Úprava vodovodu - silnice 
            III/41316 
C 365 Připojení nemovitostí na 
           vodovod - silnice III/41316
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C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice 
           III/41316 
C 801.1 Vegetační úpravy - náhradní 
              výsadby podél II/413
C 802 Vegetační úpravy - náhradní 
            výsadby podél II/41316
C 952 Statické zajištění sklepů silnice 
            II/413
C 953 Statické zajištění sklepů silnice 
            III/41316

U objektů C 301 a C 302 je finanční 
spoluúčast obce:
C 301 podíl obce je 4 181 330,89 Kč
bez DPH 
C 302 podíl obce je 2 218 957,36 Kč
bez DPH 

     Objekty,  které nejsou součástí
těchto smluv a budou realizovány
obcí  Těšetice  až  po  skončení
průtahu, jsou:

C104 Parkovací stání - silnice III/41316
C105 Chodníky - silnice II/413 
C105 Chodníky - silnice II/413 
C107 Oplocení 
C803 Vegetační úpravy –  
          doporučená výsadba obce 
          Těšetice  nebude realizován)

     Obec bude žádat v lednu 2018
o dotaci na chodníky na SFDI, kde
je možno získat dotaci až 85 % (pro
obec  je  to  částka  6  mil.  Kč).
Výsledky  získání  dotace  budou
zveřejněny v červnu 2018. Z důvodů
již  zadluženosti  obce  a  možného
dalšího  zadlužení  kvůli  průtahu  je
možnost  získání  až  6  mil.  dotace
hodně důležité.  

     Po podpisu smluv o dílo firma
HABAU převezme stavbu  a  začne
realizace  průtahu.  Stále  není
určeno,  kterou  částí  obce  se
začne.  Na  část  Bantickou,  kterou
se  měla  realizace  průtahu  začít,
byla  určena  objízdná  trasa  při
budování  kruhového  objezdu
v Suchohrdlech u Znojma. O všem
bylo  ale  rozhodnuto  bez  vědomí
obce Těšetice.

O  počátku  realizace  průtahu  a
dalším  postupu  budete  včas
informováni.

 JB

Pozor změna od
1. 11. 2017

Nové dveře 
     Do  jídelny  a  ubytovny  byly
pořízeny  nové  dveře.  Je  třeba
postupně  začít  s  renovací  těchto
budov, které slouží všem občanům. 

JB
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Nabídka služeb obce

JÍDELNA &
UBYTOVNA

Obědy

- 59 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za 
příplatek (dle vzdálenosti 
rozvozu)

Strávníkům nabízíme pohodlné
a bezstarostné placení obědů

formou souhlasu s inkasem.

Vyžádejte si více informací
u kuchařek !

Ubytování 
cena dle pokojů 160 Kč den/os.
Za  2 a více nocí 150 Kč den/os.

-  Dále  nabízíme  pro  občany
a organizace přípravu jídel  na
rodinné oslavy, svatby atd.,  za
příznivé ceny.

Více informací na 
www.tesetice.cz

a tel. číslech: 

          jídelna – 515 271 332 
obecní úřad – 515 271 110
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