
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, čtenáři,

     blíží  se  konec roku  2017,  je  čas
bilancovat.  Jaký  byl  rok  2017?  Na
obecním  úřadě  došlo  k mnoha
změnám,  přesto  žádná  z  nich
nenarušila chod obce: změna starosty
obce a změna účetní,  došlo také ke
změně  pomocné  kuchařky  v obecní
jídelně. I akcí v obci bylo dost, ale tou
největší  bylo 13.  května po 22 letech
otevření  sálu  víceúčelového  zařízení
spojené  s Těšetickým  koštem.  Aktivní
činnost  pokračovala  dokončením  již
zmiňovaného  sálu  VZ,  rekonstrukcí
osvětlení  a přestavbou dětského hřiště
v mateřské škole a samozřejmě průtah
obcí.  Realizace  průtahu  začala
v listopadu a bude pokračovat až do
července příštího roku.  A co nás čeká
v roce 2018? Kromě pravidelných akcí
proběhne  v lednu  volba  prezidenta
republiky a obecní ples  a v říjnu volby
do obecního zastupitelstva. 

    Závěrem chci poděkovat všem, kteří
obci jakýmkoliv způsobem pomáhají a
vycházejí  vstříc.  Přeji  všem  šťastné
vykročení  do roku 2018,  hodně štěstí,
zdraví,  pohody,  tolerance,  pokory,
úcty, pracovních a osobních úspěchů.

 
Mgr. Jana Bezrouková,

starostka obce

Průtah obcí
    Smlouva  na  realizaci  průtahu
s firmou HABAU byla podepsána v říjnu
a od listopadu začaly stavební práce.
Kontrolní dny na provedené práce se
zatím konají  každých 14 dní v pondělí
od  13  hodin.  Od  roku  2018  by  mělo
dojít k posílení počtu pracovníků firmy
HABAU a práce by zároveň probíhaly i
na silnici  směrem na Prosiměřice. Zde
by  ale  byla  zachována  průjezdnost.
Financování  průtahu  je  zajištěno
úvěrem  z České  spořitelny  ve  výši

12 000 000,-  Kč,  který  obec  získala  v
listopadu. Úvěr je na 20 let splatnosti,
splácet  se  začne  až  od  října  2018,
měsíční splátka je 51 949,- Kč. 

   Při  realizaci  průtahu  proběhne  i
kácení  stromů,  které  jsou  součásti
projektu  a  byly  by  překážkou  při
budování průtahu. Jedná se o stromy
naproti  Žižkům,  Brníkům,  Nikitěnkům,
stromy na začátku  obce směrem  od
Prosiměřic a 2 stromy naproti prodejny
Rynek.  Také  dojde  k částečnému
ořezání některých stromů a keřů. Firma
HABAU  slíbila,  že  bude  v částech
realizace  průtahu  vždy  občany
informovat o postupu prací. 

   Co  se  týče  vývozu  komunálního
odpadu  při  realizaci  průtahu,  firma
FCC  Miroslav  podává  obecnímu
úřadu  vždy  ve  středu  před  vývozem
informace,  zda  je  nebo  není  nutný
přesun popelnic občany.  Toto je  pak
občanům  obce  sděleno  hlášením,
emailem  a  na  stránkách  obce.
Stavební  práce jsou od 21.12.2017 až
do 3.1.2018 zastaveny. 

  Prosíme  občany  o  zvýšenou
pozornost  při  průjezdu  naší  obcí,
dodržování pravidel silničního provozu
v obci, zvláště dodržování dopravních
značek  na  trasách  ke  kostelu,
k obecnímu úřadu a nejezdit na silnici,
kde už probíhají stavební práce.

JB

 Plánované akce
    20.  ledna 2018        

Obecní ples

    10.  února 2018         
Masopust

    10.  března 2018       
Těšetický košt

    18.  března 2018       
 Setkání s důchodci 

  Žádáme  občany,  aby  v zimním
období   neparkovali  svá  auta  na
místních  komunikacích  z důvodu
údržby těchto komunikací.

* * *

     Kdo z občanů nebo firem by chtěl
přispět cenou do tomboly na obecní
ples konaný 20. ledna 2018, nechť tuto
cenu  přinese  na obecní  úřad do 12.
ledna 2018.

* * *

     Pokud někomu z občanů došlo ke
ztrátě něčeho na hřbitově, nechť tuto
skutečnost nahlásí na obecním úřadě.

* * *

     SUS Znojmo, pobočka Lechovice,
sdělila obecnímu úřadu, že bude silnici
v zimním  období  z Těšetic  do
Suchohrdel  udržovat,  aby  byla
zajištěna  bezpečnost  silničního
provozu.

JB

Dotace na chodníky
     Na realizaci nových chodníků obec
chtěla  podat  žádost  o  dotaci  ze
Státního  rozpočtu  dopravní
infrastruktury,  která  musí  být  podána
do  5.  ledna  2018.  Projektovou
dokumentaci  na  chodníky  zpra-
covanou  v  rámci  stavby  „  II/413,
III/41316  Těšetice,  průtah  ale  Krajský
úřad  Jihomoravského  kraje  označil  v
rozporu s koncepcí BESIP JMK (projekt
neobsahuje  prvky,  které  by  umožnily
bezbariérové  využití  a  pohyb  po
komunikaci  osobám  s omezenou
schopností  pohybu  a  orientace)  a
nedoporučil jako podklad k žádosti na
poskytnutí  finančních  prostředků  z
programu  SFDI.   Projekt  je  nutné
přepracovat  dle  podmínek  žádosti,
jinak by žádost byla neúspěšná. 
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   Firma  PK  Ossendorf,  která
projektovou dokumentaci zpracovala,
odmítla  tento  projekt  přepracovat.
Bylo  osloveno  několik  desítek  firem
v okrese  a  republice,  ale  všechny
oslovené  firmy  odmítly  z důvodu
zaneprázdnění  svými  projekty.  Kromě
toho  je  potřeba  ještě  k získanému
stavebnímu povolení vyřídit výjimky na
užší  části  chodníků než je  1,5 m a to
může  být  vydáno  na  základě
přepracování  projektu.  Z tohoto
důvodu obec nestihne podat žádost o
dotaci do 5. ledna 2018. Žádost bude
podána  až  v říjnu  2018,  kdy  bude
vyhlášen nový dotační titul a obec už
do té doby může zajistit přepracování
projektu dle podmínek žádosti. 

    Proto  se  zastupitelstvo  obce
rozhodlo požádat Českou spořitelnu o
dočerpání  částky  3 519 406,19  Kč  ze
smlouvy  o  úvěru  č.11072/16/LCD
získaného v roce 2016  na  „Projekt  3“
spočívající  ve  výstavbě  infrastruktury
v obci Těšetice. Tím by se zrealizovala
část  chodníků a na zbývající  část  by
se podala žádost o dotaci.

JB

Dýňová stezka
      Letošní Dýňová stezka se konala ve
středu dne 25. října 2017. Zahájení bylo
již  od  16.00  hod.  v  místní  Mateřské
škole,  kde  byly  pro  děti  přichystány
dýně na vyřezávání, zábavný program
pro malé a pár sladkostí. 

     Od 17.30 hod.  pokračoval program
ve Sklepní uličce (u Kaňonu). Sešlo se
hodně  dětí,  ale  i  dospělých.  Pod
rouškou  tmy  byly  děti  i  s  rodiči
pouštěny  na  stezku,   která  byla
osvícena světlem vyřezávaných dýní a
skleněných  lampiček.  Na děti  čekala
strašidla.  Cestou  byly  pro  děti
připraveny  stanoviště,  kde  musely
zvládnout drobné úkoly, za které byly
odměněny sladkostmi.  Pro  zahřátí  byl
připraven čaj a svařené víno. Na závěr
„dýňovky“ vzplál v kaňonu oheň a na
připravených  klacíčcích  si  děti
opékaly  špekáčky,  které  si  svou
aktivitou zasloužily. 

     Účast byla pěkná a dětem se akce
líbila.  Děkuji  strašidlům  a  všem
ochotným lidem, kteří byli nápomocni
při přípravě i průběhu akce. 

 
JŽ
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Adventní čas  
v mateřské škole

      Zimní  období  s  sebou  přináší
spoustu radostí a to i nám v mateřské
školce  Těšetice.  Adventní  dobu  jsme
zahájili  vystoupením  pod  vánočním
stromem na náměstí  v Těšeticích. Děti
se moc těšily, jak zahrají krásný příběh
o  narození  Ježíška  a  k tomu  ještě
zazpívají ty nejkrásnější české koledy.
      K adventu neodmyslitelně patří  i
věneček,  na  kterém  každou  neděli
zapalujme  svíčku,  aby  bylo  kouzlo
Vánoc ještě umocněno, do školky nás
přišel  navštívit  i  pan farář  J.  Čoupek.
Společně s dětmi a rodiči jsme si tyto
adventní  věnečky  vázali.  Začátkem
prosince  měly  děti  zajímavé
překvapení. Přišel sv. Mikuláš s čertem
a andílkem. S tímto nám moc pomohli
rodiče  dětí  manželé  Vodičkovi,  jako
anděl a Mikuláš, za čerta se přestrojila
maminka  Elišky  Bartíkové  a  je  třeba
říct,  že  se  úkolu  zhostili  na  jedničku.
Touto  cestou  ještě  jednou  moc
děkujeme. A protože čas velmi rychle
letí a ten krásný předvánoční obzvlášť,
ani  jsme  se  nenadáli  a otevřeným
oknem do školičky přiletěl Ježíšek. Pod
ozdobený  stromeček  nadělil  dětem
spoustu  dárečků.  Hlavně velké kostky
na stavění domečků a na cvičení, hry
a hračky na rozvíjení tvořivosti a jemné
motoriky dětí, ale i hračky pro radost,
jako je určitě domeček pro princezny
nebo  domeček  ve  tvaru  hasičského
auta.  Pro  nás  dospělé byl  bezesporu
nejkrásnější  dárek  pohled  do
rozzářených  dětských  očí.  Ten  stejný
den  jsme ve  školce  přivítali  i  rodiče,
aby i oni mohli na chvíli zapomenout
na předvánoční shon a na chvilku se
vrátit do dětských let.
     Často  se  setkáváme  s různými
názory a ,,radami“, co a jak bychom
měly a neměly ve školce dělat. Rady
převážně od těch, co s profesí učitele
nemají nic společného. Nezlobíme se,
ale  chtěly  bychom  vám  popřát  o
Vánocích  čas  na  pohádku,  kde  se
zpívá: Ten dělá to a ten zase tohle a
všichni  dohromady  uděláme  moc..“.
Protože  když  se  spojíme,  zvládneme
společně  spoustu,  ale  proti  sobě  jen
vyčerpáme energii  a  nezůstane nám
už na to, co je opravdu důležité a to
jsou  naše  děti.  V nich  je  naše
budoucnost  a  je  jen  na  nás  jakou
cestu jim nabídneme.
     Za mateřskou školu přejeme všem
lidem  dobré  vůle  krásné  svátky  plné
pohody,  radosti  a  porozumění.  Do
nového  roku  2018  hlavně  hodně
zdraví,  ale  i  toleranci  a  spoustu
pěkných dnů.                        Kolektiv MŠ
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Kácení máje
    Dne 10.listopadu 2017 se uskutečnila
v  naší  obci  večerní  zábava  Kácení
máje,  která  se  konala  v  sále  KD-
víceúčelového zařízení. 

  Začátek  byl  stanoven   na  20.00
hodinu.  K  poslechu  a  tanci  hrála
skupina  Cauliflower  band.  Účast  na
akci  nebyla  moc  hojná,  ale  ti, kteří
přišli, nelitovali. 

 Zábava  byla  výborná,  všichni
zúčastnění  se  dobře  bavili,  hlavně  ti,
kteří  se podíleli  na průběhu letošního
posvícení. 

 
JŽ

Čerti
     V sobotu 2. prosince 2017 v našem
Sportovním  areálu  po  roce  opět
vyrostlo  peklo.  Letošní  akce  byla
bohužel  bez  tradičního  kejklíře,  který
měl letos velmi nabitý program a tak
se  dětem  představili  čerti,  pod
dohledem   samotného   Lucifera.  Ke
shlédnutí   byla  krátká  scénka  o
princezně Hamižce, která chtěla okrást
svého  otce.  Tento  zlý  čin  ale  odhalil
bystrý čert Uriáš a princeznu zanesl do
pekla,  kde  byla  odsouzena  k tisíci
letům práce v dolech a těžbě uhlí.  Po
této  scénce  byl  na  obloze  k vidění
krásný  ohňostroj  a  po  něm  sestoupil
z nebe Mikuláš s andělem, kteří  dětem
výměnou za básničku předali  balíček
se  sladkostmi.  Mezitím  se  odvážnější
děti mohly  vyfotit s čerty, prohlédnout
si peklo a bavit se touto akcí. Rodiče a
známí  mezi  tím  diskutovali  u  stánku
s výborným  svařákem,  čajem  a
sladkým pečivem. Letos bylo mrazivější
počasí a poprvé také sníh, ale i přesto
si  do  areálu  našlo  cestu  mnoho
spoluobčanů  a  také  přespolních.  Po
akci  v hospůdce  následovala  velká
čertovská diskotéka, která se protáhla
až do druhého dne.

  Poděkování  patří  mj.  paní  Věře
Novákové za organizaci celé akce a
vaření čaje a svařáku, za koláče paní
Boženě  Tkadlecové  a  buchty  paní
Janě  Nezvalové.  Za  hudební
doprovod  si  velký  dík  zaslouží  pan
Leoš  Musil  a  víno na „svařák“  dodal
pan  Karel  Bobek  st.  Děkujeme  také
účastníkům reje a příští rok se zase na
stejném  místě  sejdeme,  protože  bez
vás,  rodičů  a  dětiček,  by  tato  akce
nemohla existovat.

Mikuláš
       Dne 5. 12. 2017, tak jako každý rok,
chodil v naší  obci Mikuláš s čerty a
anděly.  Vybíral  si  domovy  s  našimi
nejmenšími, aby se jich zeptal, jak byli
hodní a zda  se s nimi  rodiče nemuseli
v průběhu roku příliš  zlobit. Mikuláš byl
na  děti  jistě  hodný  a  nadělil  jim  za
odměnu  laskominy, aby si uvědomily,
že budou-li hodné a poslušné, jistě je
příští  rok  odměna  nemine. Někde  při
setkání  s  Mikulášem ukáply  i  slzičky,
kterých naštěstí nebylo mnoho. 

 
JŽ 

Klub žen
     Vážení spoluobčané, v první řadě
bychom  chtěly  touto  cestou
poděkovat  zastupitelstvu obce za to,
co  pro  nás  občany  dělá.  Týká  se
to  různých   akcí,  j  ako   je   pouť,
setkání   důchodců,  obecní ples nebo

rozsvěcování  vánočního  stromečku.
Mimochodem,  letos  je  vánoční
stromeček opravdu nádherný, rovný a
krásně  nazdobený.  Chtěly  bychom
poděkovat,  že  nám  obec  umožnila
zkoušení  nových  tanců  v kulturním
domě zdarma. Moc si  toho vážíme a
co jsme se naučily Vám ukážeme již na
prvním obecním plese. Doufáme, že se
na  nás  přijdete  podívat.  Závěrem
bychom  Vám  všem  chtěly  popřát
krásné svátky vánoční a hodně štěstí a
zdraví v novém roce.

Klub žen Těšetice

Poplatky 
     Připomínáme občanům, kteří neza-
platili  poplatek  za  komunální  odpad
(popelnice)  a poplatek   ze psů,  aby
tak učinili co nejdříve!!!  

     Upozorňujeme  občany, že pokud
nebudou  tyto  poplatky  uhrazeny,
bude nucen OÚ přistoupit k  vymáhání
formou  exekuce.

JŽ
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Rozsvícení
vánočního stromu

     Rozsvícení  Vánočního stromu se
uskutečnilo  na  návsi  první  adventní
neděli, tj. 3. 12. 2017. Počasí nám přálo
a  zájem  o  zhlédnutí  připravovaného
programu přilákal hodně dětí a rodičů.
Tito si vyslechli nejdříve slovo našeho p.
faráře  Jindřicha  Čoupka  vysvětlující
význam  adventní  doby  jako  přípravy
na příchod Ježíška.  

   Potom  se  předvedli  se  svým
vystoupením  děti  z MŠ  Těšetice  pod
vedením  ředitelky  MŠ  p.  Pavlíny
Velebové  a učitelky p. Soni Ludvíkové,
která doprovázela děti na elektronické
klávesy.  Po  vystoupení  dětí  byl
rozsvícen  náš  vánoční  strom,  který
letos věnovala rodina Juřátkova. Děti
byly odměněny sladkostmi. 

   Pro  všechny  bylo  připravené
občerstvení  ve  formě  koláčků  a
buchet,  čaje  pro  děti  a  svařák  pro
dospělé.  Víno  darovali  p.  Miroslav
Krejčí  a  p.  Nezval.  Lidé  zůstávali
v hloučcích,  popíjeli  a  debatovali,
dokázali  strávit  společně  sváteční
podvečer.  

     Chci   poděkovat  všem, kteří  se
jakýmkoliv  způsobem  podíleli   na pří-
pravě  této  akce.  Hasičům  za
připravení  a  umístění   stromu,  p.
Smrčkovi a P. Zimmermanové za jeho
nazdobení  ,   p.  Žižkové   a   p.
Worbisové  M.  za  sladké  koláčky  a
buchty. 
 
      Dále chci poděkovat za obsluhu
při této akci. Děkuji všem.

 
JŽ

Jubilanti

Listopad

70 let         Laitnerová Věra
75 let         Hanzalová Ludmila

Prosinec

70 let         Matoušková Libuše
70 let         Vaňková Dana
75 let         Votava František
86 let         Bagoňa Štefan

Vše nejlepší …
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     Vážení   spoluobčané  a  čtenáři
tohoto  Zpravodaje, 

   V  posledním  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku
v tomto  roce  Vám  místní  fotbalový
klub  shrne  změny  v týmu  po  minulé
sezoně  a  podzimní  část  sezony
2017/2018.

   Nová  sezona  začala  utkáním
v Oblekovicích  proti  místnímu  FK
Znojmo C,  kde  jsme podlehli  vysoko
8:1  (2:1),  naši  hráči  po  4.  obdržené
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  kontumačně  zvítězili  v Konicích
0:3 (domácí měli v ZoU uvedeno více
hráčů, než je povoleno-na hřišti 4:1 pro
Konice),  ve druhém domácím 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 pak
přišla  bohužel  série  pěti  porážek
v řadě  (opět  se  opakoval  nešvar
poslední  doby,  který  ale  netrápí  jen
naše mužstvo a to ten, že se k utkání
scházel  nízký počet hráčů.  Několikrát
jsme nastoupili dokonce bez možnosti
střídání,  dvakrát  dokonce  pouze
v deseti hráčích!!!. 

    Nemuseli  jsme ale řešit  tak vážné
problémy,  které potkaly několik  týmů
ve vyšších soutěžích. Tito  hráči  jiných
týmů  do  utkání  ani  nenastoupili  –
nebylo jich ani 7, prohráli kontumačně
a navíc museli zaplatit nemalé pokuty
na OFS Znojmo. Tohle se nás naštěstí
tedy netýkalo. 

     V následném utkání po volnu jsme
podlehli  Hl.  Mašůvkám 2:6  (1:2),  góly
vstřelili:  Dušan  Komenda  a  Marek
Koudelka.  Po  té  přišlo  utkání
v Pavlicích, aspiranta na postup to III.
třídy,  první  problémy  se  sestavou  a
pouze deset hráčů, když navíc musel
nastoupit  i  zraněný  hráč  a  vedoucí
mužstva a debakl  10:1 (3:1). V tomto

utkání jsme se ve 4. minutě dostali do
vedení po brance Jaroslava Tomka a
domácím  byli  po  zbytek  poločasu
vyrovnaným soupeřem, ale po změně
stran,  odstoupení  jednoho  našeho
spoluhráče a prostřídáním čerstvých sil
v domácím  týmu  se  skóre  jen
navyšovalo  a  domácí  si  s chutí
zastříleli. 

     Hned  další  víkend  přišel  asi
nejsmutnější zápas podzimu, kdy jsme
přivítali,  v té  době  poslední  tým
tabulky,  Vranov  nad  Dyjí.  V naší
sestavě musel opět nastoupit vedoucí
mužstva a  těšetických  bylo  opět  jen
10. Zato hosté přijeli s osmnácti hráči a
bylo  s podivem,  že  okupují  chvost
tabulky bez výhry. Když se za stavu 1:1
ve  27.  minutě  nechal  zbytečně
vyloučit  jejich  hráč,  tak  se  hrálo
v deseti  na obou stranách a kdekdo
mohl  očekávat  domácí  vlnu  útoků,
ale opak byl  bohužel pravdou. Hosté
těžili  z brejků  a  nakonec  zvítězili  2:5,
domácí  branky  vstřelili:  Dušan
Komenda a Patrik Svoboda. 

     V předposledním utkání podzimní
části  jsme vysoko prohráli s mužstvem
Vrbovce B 1:9 (0:5), když naši jedinou
branku  vstřelil  nestárnoucí  kapitán  a
příkladný  vzor  pro  všechny  mladé
hráče,  Libor  Katolický  a  v posledním
utkání jsme podlehli sestupivšímu týmu
ze  III.  třídy,  Havraníkům  1:5,  náš  gól
vstřelil Dušan Komenda. 

* * * 

       Zimní přestávku všichni uvítali a
přes  zimu  se  musíme  pokusit  přivést
alespoň 2-3 hráče, kteří budou chodit
poctivě. 

   Je  velmi  smutné,  že  špatná
docházka  se  týká  většinou  místních
mladších  hráčů,  kteří  avizovali,  že
chtějí hrát v rodné vsi, ale realita je jiná
a přednost  dávají  „flákání  se“  a  osa
týmu  je  tvořena  z hráčů,  kteří  dojíždí
z okolních  vsí.  Například  Dušan
Komenda  dojíždí  na  tréninky  až
z Plavče  a  má  taktéž  plný  počet
odehraných zápasů, Zbyněk Řezáč ze
Stošíkovic  ,  Marek  Koudelka
z Oleksovic a další ... 

       Z místních mají poctivou docházku
pouze Jan Juřátek,  Patrik  Svoboda a
Miroslav  Vyklický...  Zde  je  souhrn
odehraných  utkání  u  jednotlivých
hráčů (9 zápasů je maximum):  9 – Jan
Juřátek,  Patrik  Svoboda,  Dušan
Komenda,  8  –  Marek  Koudelka,
Miroslav  Vyklický,  7  –  Libor  Katolický,

Adam  Prokeš,  Jaroslav  Tomek,  6  –
Michal Tomek, Karel Trlica, 5 – Zbyněk
Řezáč,  Lukáš  Vyklický,  4  –  Ivo  Balík,
Josef  Kosec,  Denis  Ludvík,  Jiří  Moltaš,
Michal  Vlk,  3  –  Jakub  Bezrouk,  2  –
Václav Tkadlec, Martin Trávníček, 1 –
Daniel  Hruška,  Eduard  Klouda,  Karel
Klouda,  Jan  Ošmera,  Matěj  Stach  a
Antonín Trávníček.

* * * 

       Více zpráv o týmu, souhrny utkání
mužů  a  další  informace  si  můžete
přečíst  na  našem  webu
www.tjtesetice.webnode.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 v jarních zápasech

     Na závěr  Vám TJ  Těšetice přeje
příjemné  prožití  vánočních  svátku  a
úspěšný vstup do roku 2018 !!!

Pozn.
Tabulku po podzimní části – IV. A třídy
a
Tabulku střelců Těšetic  …

...najdete na straně 7.

* * * 
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 orga-
nizace 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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Akustika  ve
víceúčelovém

zařízení
     Zastupitelstvo  obce  schválilo
realizaci  akustiky  ve  víceúčelovém
zařízení.  Kdo  z občanů  se  účastnil
nějaké akce ve víceúčelovém zařízení
ví,  že  zpracování  akustiky  je  nutná
záležitost. 

    

     Obec získala na tuto akci dotaci
z rozpočtu  Jihomoravského  kraje  ve
výši  150 000,-  Kč.  Na  vyhlášený
průzkum trhu na zpracování a vyřešení
akustiky se přihlásily firmy:

      Byla podepsána smlouva s firmou
KF  MONT,  s.r.o.,  která  realizaci
provedla  v plánovaném  termínu  od
22.  –  24.11.2017.  Na  strop  i  zeď  byly
namontovány  akustické  prvky
Ecophon vyráběné ve Švédsku. 
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Činnost SDH Těšetice
2017

Naše  organizace  SDH  má  stále  30
členů.

Říjen

Úklid Capilanu.
Provedli jsme sběr železa.
27.10. výborová členská schůze.

Listopad

4.11. byl  proveden sběr vyřazených
elektrospotřebičů.
Zazimování hasičské techniky PP12.
Dovoz  a  postavení  vánočního
stromku  před  víceúčelovým
zařízením  –  účast:  Bezrouk  Josef,
Trávníček Karel, Kraizel Lukáš, Worbis
Pavel st., Nováček Petr, Jelen Josef,
Polický David.

Prosinec 

30.12.2017  v 18  hodin  v Hostinci  U
Vlků  proběhla  výroční  valná
hromada. 
Schválení  nového  člena  Josefa
Jelena od 1.1.2018.
Vybírání  členských příspěvků na rok
2018.

Tříkrálová sbírka
2018

     Dne 6.  1.  2018  od 14.  hodiny
proběhne  v naší  obci  Tříkrálová
sbírka.  Sraz  koledníků  je  u  kostela.
Jako  každý  rok  budeme  rádi  za
koledníky  z řad  dětí  i  za
doprovázející z řad rodičů. 

     Účastnit se může každý, kdo cítí
ve  svém  srdci  potřebu  pomáhat
bližním a ví,  že obdarovávat druhé
je  radostnější  než  dary  přijímat.
Finanční  příspěvky  Charita  použije
na svou činnost.

 
JŽ
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