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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
     ještě před pár dny jsem se 
připravoval, že vás budu v tomto 
zpravodaji informovat o nutnosti 
rychlého rozhodnutí, zda dostavět 
nebo zbourat dlouhodobě ne-
dokončenou stavbu kulturního domu 
kvůli přípojkám. Již se připravovalo 
referendum, popř. anketa.  
 
     V minulém čísle jste si mohli přečíst 
o záměru revitalizace plochy vedle 
KD. Pokud by došlo k realizaci, bylo 
nutné současně rozhodnout o 
vybudování přípojek k této stavbě. 
Bohužel byrokratický přístup a 
požadavky dalších účastníků při 
vyřizování potřebných povolení se 
neúměrně protahují. To způsobilo, že 
na tuto akci nemůžeme požádat o 
dotaci.  
 
     Proto bude připraven menší 
projekt, který bude hlavně zahrnovat 
ulici za kulturním domem a sklepní 
uličku v centru obce.  
 
     Všem občanům a čtenářům přeji 
příjemný podzim. 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

 

  Oprava  podlah   
v MŠ 

 

 

 
     V průběhu letních prázdnin byla      
mateřská škola uzavřena. Probíhala 
rekonstrukce podlah v MŠ.  
 
     Po odstranění ztrouchnivělých 
podlah a betonů, bylo zabudováno 
odvětrání vlhkého podloží. Dále byla  
položena izolace proti zemní vlhkosti 
a tepelná izolace. Finální povrch je ze 
dvou vrstev speciálních impreg-
novaných desek, které jsou pružnější, 
a PVC. 
 
     Školka byla také vymalována.  
Dodavatelem prací byla společnost 
MONSTAV PLUS s.r.o.  
 
     Nyní si mohou naše děti hrát a 
odpočívat výrazně bezpečněji. 
 

 
 
 
PS: Na školním dvoře byla opravena 
zeď, která hrozila zřícením. Práce 
provedli zaměstnanci obce.  

(ZN) 
 

Rekonstrukce 
místních 

komunikací  
     Další 3 a půl ulice je nových a 
občané se dostanou ke svým 
domovům bez prachu a bláta.  
 
     V pořadí – ul. K Bezroukovým, 
Růžová, Za kostelem a Ke Královské 
byly letos rekonstruovány podle 
plánu. Vyskytly se dílčí změny 

v průběhu stavby, které vyvolaly 
požadavky správců inženýrských sítí. 
Přestože to občas zjitřilo emoce, vše 
se podařilo průběžně vyřešit.  
 
     Děkujeme občanům za trpělivost 
během stavebních prací. Poděkování 
patří také za úpravu nájezdů a terénu 
okolo obrubníků, které si provedli 
občané ve většině případů své-
pomocí. 

(ZN) 

Revitalizace centra 
obce 

     Jak již bylo uvedeno v úvodním 
slově, nebude se příští rok upravovat 
prostor vedle stavby KD. Dalo by se 
říci, že rozhodli jiní - o nás bez nás. 
Takový je někdy život. 
 
      Naštěstí máme připravené další 
podklady, abychom mohli 
pokračovat dále v obnově obce bez 
vázání se na tento problém.  
     Připravujeme projekt „Revitalizace 
centra obce Těšetice“, který 
zahrnuje: 

- rekonstrukce ulice Za kul-
turním domem a sklepní 
uličky ve středu obce 

- vybudování parčíku před 
Kapilanem 

- nové odpadkové koše 
- více laviček v obci 
- doplnění veřejného osvětlení 

v obci 
- mechanizaci na údržbu 

zeleně 
     S tímto projektem budeme usilovat 
o získání dotace z prostředků 
Evropské unie. Výsledek se dozvíme 
koncem února příštího roku. 

(ZN) 
 

Silnice II. a III. třídy 
     Příští rok bude většina místních 
komunikací, které vlastní obec, 
opravena. Jihomoravskému kraji patří 
v naší obci silnice na Hlavní ulici a na 
Bantické ulici, které potřebují také 
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zásadní rekonstrukci. Proto byla 
zahájena jednání se Správou a 
údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
aby v následujících letech byly tyto 
komunikace také opraveny.  
 
     Zastupitelstvo obce Těšetice 
schválilo, že v rozpočtu na rok 2010 
bude vyčleněno 80.000,- Kč na 
přípravu investičního záměru pro SÚS 
JMK. Při realizaci by obec 
financovala opravu chodníků a 
dešťovou kanalizaci. 

(ZN) 

Ulice ke hřbitovu 

 
 
     V minulém čísle zpravodaje jsme 
vás informovali o scénáři postupu 
prací v této ulici. Rozšíření 
elektrického vedení NN je 
provedeno. Pozemek č. 5252, který 
vlastní stát, bude bezplatně 
převeden na obec.  
    

 
 
     Protože ze strany některých 
občanů - vlastníků pozemků, přes 
které vede cesta ke hřbitovu, došlo 
ke změně stanoviska k odprodeji 
obci, jsou do odvolání ostatní práce 
pozastaveny.  

(ZN) 

Oprava chodníku 
     Koncem léta byla provedena 
oprava chodníku na ulici Bantická 
(mezi zastávkou a ubytovnou). Na 
opravu byl použit nadbytečný 
materiál, takže náklady byly 
minimální. Dále byl odstraněn kovový 
plůtek, který neplnil žádnou funkci a 
byl již delší dobu poškozený.  

     Velkou zásluhu na zkrášlení této 
části obce mají pan Jiří Plačko a 
Zdeněk Zaspal. Prací se zúčastnil také 
Petr Kraváček. 

(ZN) 

Veřejná služba 
     Možnosti odpracovat min. 20 
hodin měsíčně pro obec a získat 
navíc finanční podporu využilo 
minimum občanů, kteří pobírají 
sociální dávky v hmotné nouzi. Je 
připravena řada prací, ale zájemců 
je málo. Tito občané by se mohli 
pravidelně starat o údržbu hřbitova, 
zastávek, veřejné zeleně a provádět 
další práce pro obec. Nebo jim 
nevadí, že jsou jim tyto dávky 
kráceny? 

(ZN) 

Klubovna 
     Jak bylo avizováno, adaptací 
bývalé prodejny ovoce byla 
vybudována klubovna pro mládež a 
hasiče. Správcem této klubovny byl 
pověřen p. Jiří Plačko, který bude na 
požádání vydávat klíče. Pokud 
nedojde k poškození klubovny, nebo 
narušení veřejného pořádku, nebude 
využívání klubovny omezováno. 

(ZN) 

Hospodaření   obce 
Těšetice k 30.6.2009 
     Každý den nás sdělovací 
prostředky informují o pokračující 
hospodářské krizi a jejích dopadech 
na celou společnost. Přestože 
výsledky hospodaření naší obce 
k pololetí t.r. jsou nad očekávání 
dobré a pro někoho možná 
nepochopitelné, bedlivě sledujeme 
příjmy a výdaje obce. První příčinou 
je, že se nám podařilo za uplynulé 
dva a půl roku vybudovat 
dostatečný finanční polštář, který nás 
chrání před výkyvy v daňových 
příjmech. Druhou příčinou je, že jsme 
v tomto období investovali pouze do 
akcí, které nezpůsobují další provozní 
výdaje obce. Cílem je, abychom na 
konci roku měli finanční rezervu ve 
výši cca 1 mil. Kč. 
 
Příjmy k pololetí v letech 2005 – 2009: 

Stav k 30.6.2009 
- Příjmy = 6.769.110,24 Kč 
- Výdaje = 3.764.435,88 Kč 
- Zisk  = 3.004.674,36 Kč 
- běžný účet  = 4.247.190,51 Kč 

(ZN) 
 

Hospodářská 
činnost obce 
k 30.6.2009 

     Krize silně doléhá na celé 
hospodářství. Obecní jídelna a 
ubytovna naopak jen s vypětím sil 
stíhá pokrývat rostoucí poptávku po 
našich službách.  
 
     Velkou zásluhu na velmi dobrých 
výsledcích mají pracovnice paní 
Nováková, Trávníčková a Votavová. 
V letošním roce očekáváme rekordní 
hospodářský výsledek, který bude 
reinvestován do dalšího rozšíření a 
zkvalitnění našich služeb. 
 
     Příjmy k pololetí v letech 2005 – 
2009: 
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 (ZN) 
 

Rozloučení dětí 
s MŠ 

     Dne 30. 06. 2009 se konalo na 
dvorku mateřské školy rozloučení dětí 
a to ze dvou důvodů.  
 
     Jedním důvodem byla rekon-
strukce podlah a malování, které 
probíhalo po dobu prázdnin.  
 
     A potom zde bylo šest dětí, které 
do mateřské školy již nenastoupí  a to 
proto, že se stali školáky.  
 
     Děti si připravily pěkný program, 
který předvedly přítomným rodičům, 
prarodičům, strýčkům a tetičkám. 
Počasí této oslavě přálo. Paní 
ředitelka Jana Mikulášková se se 
slzami v očích loučila s těmito dětmi –  
Bauch Michal, Bilka Patrik, Jelen 
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Josef, Koudelová Nicole, Kuldánová 
Tereza, Kuřitková Debora.  
 
     Děti dostaly pamětní list, knihu a 
medaili. Od Obecního úřadu Těšetice 
dostaly tašku s drobnostmi.  
     Děkujeme panu Michalu Bezegovi 
a Janu Šálkovi, kteří přispěli věcným 
dárkem. 

Jana Ryšavá 
 

Ukončení prázdnin 
     V sobotu 29.08. ve 14.00 hodin se 
měla konat na hřišti pod kostelem 
akce „Ukončení prázdnin“. Pro děti 
jsme připravili řadu atrakcí a pro-
běhnout měla i ukázka výcviku psů.  
 
      Vzhledem k nepřízni počasí se 
tato akce nemohla konat. Je nám to 
velmi líto, ale počasí se nedá ovlivnit.  
 
     Abychom to dětem vynahradili, 
tak koncem měsíce října uspo-
řádáme 1. ročník „Dýňové stezky 
odvahy“.  O co se jedná se dočtete 
v článku „Dýňová stezka odvahy“. 

Jana Ryšavá 
 

„Dýňová stezka 
odvahy“ 

     Paní Ludmila 
Plačková se loni se 
svou dcerou Zdeňkou 
zúčastnila akce 
„Dýňová stezka odvahy“ ve městě 
Znojmě. Po parku byly rozmístěny 
vydlabané a rozsvícené dýně. Děti 
touto stezkou procházely a plnily 
jednoduché úkoly.  Moc se jí tato 
akce líbila a proto navrhla pořádání 
takovéto akce i u nás v obci.  
 
     Touto cestou vyzýváme děti, aby 
se zapojily. Opatřete si dýni a spolu 
s rodiči nebo prarodiči si ji vydlabejte 
popřípadě i nazdobte. Přineste ji 27. 
října do 15.00 hodin ke knihovně.  
 
     Akce „Dýňová stezka odvahy“ se 
bude konat 27.10. v 17.30 hodin a to 
ve sklepní uličce směrem ke hřišti (za 
domem pana Pavla Worbise).  
 
     Pokud jste moc malí, tak Vás 
budou doprovázet rodiče nebo 
babičky a dědečci. Pozvat na tuto 
akci můžete i své kamarády. Jestli jste 
už trošku větší a nebojíte se, tak tato 
hra bude i pro vás.   
 

     Po celé trase budou strašidla, 
která nás všechny pobaví. Na konci 
dostane každý účastník pamětní list a 
medaili za odvahu.  
 
     Tentokrát budeme pamatovat i na 
rodiče. Máme pro ně taky 
připravenou odměnu. 

JR 

„Halloween“ 

 
 
Vážení občané,  
 
     již několik let si v naší obci zdobíme 
domy a jejich okolí při oslavě Hallo-
weenu.  
 
     V loňském roce jsme poprvé 
uspořádali soutěž v této výzdobě. 
Líbilo se nám, jak v různých koutech 
naší obce se večer co večer rozsvícejí 
dýně. Tak co říkáte na to, že i letos 
tuto soutěž zopakujeme.  
 
     Vyzýváme Vás k zapojení se do 
této akce. Můžete se přihlásit sami na 
obecním úřadě nebo přihlaste svého 
souseda, kamaráda. My potom 
výzdobu vyfotíme a vyhodnotíme. 
Nejlepší a nejoriginálněší výzdoby 
budou zveřejněny v obecním zpra-
vodaji a výherce dostane malou 
pozornost.  

Jana Ryšavá 
 

Posvícení 

 

     Letošní posvícení začalo v pátek 
18. 09. 2009 diskotékou a po-
kračovalo v sobotu 19. 09. za-
váděním. Účastnilo se ho celkem 14 
párů.  
 
     Organizačně tuto akci zaštítila 
paní Iva Vlková. Funkci stárka vzal na 
sebe Jakub Kantor a stárkové Anna 
Květoňová.  
 

 
 
     Po vesnici doprovázel mládež 
soubor “MALÁ DECHOVKA”. 
 

 
 
     Velký úspěch měl i vůz tažený 
koněm. 
 

 
 
     Poděkování směřujeme slečně 
Věrce Jančurové, která s omladinou 
nazkoušela předtančení. 

Jana Ryšavá 

Parkování vozidel 
     Ze strany občanů se neustále 
množí stížnosti na parkování vozidel. 
Přestože téměř každý má garáž, dvůr, 
nebo stodolu, připomínají naše ulice 
jedno obrovské parkoviště, na kterém 
vládne chaos.  
 
     Parkování v protisměru, na 
chodnících a trávnících, 
v křižovatkách – to jsou nejčastější 
dopravní přestupky.  
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     Dále jsou zátěží dlouhodobě 
nepojízdná auta a vraky. Proto byli 2x 
obecním rozhlasem občané upozor-
něni na kontrolu ze strany Policie ČR.  
 
     Policisté to ještě jednou zkusili 
osobní domluvou. Pokud ani toto 
nepomůže, budu majitelé vozidel 
pokutováni.  Více v následujícím 
článku. 

(ZN) 
 

Odstranění vraků 
aut  

     Nechceme v naší obci vraky aut! 
Dnes je řada možností jak tyto 
dosloužilce zlikvidovat. Obec má 
zákonem danou možnost, jak tyto 
vraky zlikvidovat a to na náklady 
vlastníka.  
 
     Obec vydá „Výzvu k odstranění 
vozidla“ a dává lhůtu 2 měsíce. 
Pokud není vozidlo vlastníkem 
odstraněno, tak znalec v oboru 
vyhotoví znalecký posudek, ve 
kterém bude vozidlo označeno 
za trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komu-
nikacích. Na náklady vlastníka 
vozidla, bude potom vozidlo 
ekologicky zlikvidováno. Prosíme 
občany, kteří mají svá nepojízdná 
auta odstavena po různých po-
zemcích, aby je zlikvidovali.  
 
     Aspoň to pro ně můžete udělat, 
určitě Vám sloužila dobře. 

(JR) 

Zimní úklid 
     Pomalu se blíží zima a s ní přijdou 
problémy s odklízením sněhu na 
chodnících.  
 
     Obec podle nově schváleného 
zákona bude odstraňovat sníh na 
obecních chodnících.  
 
     Bohužel to může trvat celý den, 
popř. i více dní, nebo na to vynaložit 
nemalé finanční prostředky. Pokud by 
došlo k úrazu, je obec pojištěna na 5 
mil. Kč. Zkusme v tomto případě 
vyvolat občanskou nespokojenost 
s tímto zákonem a řiďme se selským 
rozumem.  
 
     Každý si i nadále zametejme před 
vlastním prahem svoji část chodníku.   

(ZN) 
 

 

Těšetická farnost 
     Příspěvek o plánované opravě 
kostela v minulém zpravodaji vyvolal 
mnoho dotazů. Přestože to zvenku 
nevypadá, vyžaduje zásadní opravu 
hlavně střecha a věž. Samotní 
památkáři se obávali pohybovat na 
půdě kostela a ve věži.  
 
     Další informace k tomu najdete 
v příloze zpravodaje. 

(ZN) 

Střípky z MŠ 
     Školní rok 2009-2010 začal v úterý 
1.září. 
 
     Po dobu hlavních práznin se 
v mateřské škole prováděla 
kompletní oprava podlah  - 
odvětrání, dvojitá izolace, nová 
dřevotříska a krytina. Celá budova 
MŠ byla vymalována. 
 
     Do MŠ je  na  tento  rok  zapsáno  
20 dětí. Z tohoto počtu je  – 14 dětí 
z Těšetic a 6 dětí z Bantic. 
 
     Předškolních dětí je 5, tj. 3. ročník 
MŠ, ve 2. ročníku MŠ je 5 dětí, v 1. je 6 
dětí. 4 děti jsou mladší tří let a do 
prvního ročníku MŠ přestoupí po 
dovršení tří letého věku. 
 
     Výchovná práce MŠ je zakotvena 
ve Školním vzdělávacím programu 
‚Barevný rok‘ , ze kterého vychází: 

- Osobnostně orientovaná  vý-
chova 

- Výchozí cíle 
- Celkové pojetí zdraví 
- Spontální hra, podpora 

sebedůvěry a spolupráce 
- Prožitková učení a plynulý 

přechod do ZŠ 
 
     Všechno dění v MŠ se věnuje 
rámcovým cílům: 

- Rozvíjení dítěte a jeho 
schopnosti učení 

- Osvojení si základů hodnot, 
na nichž je založena naše 
společnost 

- Získání osobní samostatnosti 
a schopnosti projevovat se 
jako samostatná osobnost 
působící na své okolí 

 
     Podrobnější rozpracování školního 
vzdělávacího programu je k dispozici 
všem v mateřské škole. 
 
     I letos bude mateřská škola  
pořádat mnoho akcí v rámci školy; 
zúčastnit se jich mohou i rodiče 
s dětmi, které dosud školu nena-
vštěvují. V podzimních měsících to 
bude polodenní vycházka do lesa a 
fotografování dětí. 
 
     Dny otevřených dveří nepo-
řádáme.... U nás jsou dveře otevřeny 
vždy a všem, kdo mají zájem  si 
mateřskou školu nejen prohlédnout, 
ale též se podívat, jak zde děti tráví 
čas. 

Za mateřskou školu 
Jana Mikulášková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V termínu  
 

07. 11. 2009  
 

od 16.00 do 17.00 hod 
 

bude před obecním 
úřadem probíhat sběr 

nebezpečného odpadu. 

 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

aneb 
zapište si do kalendáře 

 
 

Říjen 
Zdobíme na „Halloween“ 

Dýňová stezka odvahy 
 

Prosinec 
Vánoční strom 

Vánoční koncert 
Vánoční besídka v MŠ 

 



 

- 5 - 

 

Jídelna a ubytovna 

 
 

Jubilanti 
 

60 let – Kocmánková Marie 
             Nekulová Věra 
             Matoušek Alois 
 
65 let – Musilová Růžena 
                          
70 let – Vnuk Milan    
              Hanzal Ludvík 
            
80 let – Bobek Oldřich 
 
85 let – Rejfková Amálie    
  
90 let – Knoppová Emilie 

 
…a všem přejeme hodně zdraví a 
osobní spokojenosti.                           

(JR)  

 

Důležitá telefonní 
čísla 

Telefonní číslo obce Těšetice :  
515 271 110 

 
Telefonní čísla tísňového volání : 
Ohlašovna požáru :                          150 
Záchranná lékařská služba :            155 
Policie :                                              158  
Integrovaný záchranný systém :    112 
Hasiči Znojmo :                    950 645 111 
 
Telefonní čísla pohotovostních služeb 
dodavatelů el.energie, plynu a vody: 
Pohotovost elektráren :     800 225 577 
Pohotovost vodáren  :       515 282 567   

(05.00 – 21.00 hodin) 
515 226 045 

(21.00 – 05.00 hodin) 
 
Pohotovost plynáren :                    1239 

(JR) 

Co možná nevíte 
Říjen 
     Říjen je desátým měsícem roku 
podle Gregoriánského kalendáře a 
má 31 dní. Jeho české jméno je 
odvozeno od jelení říje. Latinský 
název October znamená osmý měsíc 
a je odvozen z římského kalendáře, 
podle nějž rok začínal březnem. 
Slunce je začátkem října ve znamení 
vah a přechází do znamení štíra. V 
tomto měsíci pokračuje ve střední 
Evropě podzimní sklizeň a v českých 
zemích se tradičně slaví posvícení. 
 
Listopad 
     Listopad je jedenáctý měsíc 
gregoriánského kalendáře v roce. Má 
30 dní. Název je odvozen od padání 
listí, které je v tuto roční dobu typické. 
V římském kalendáři byl listopad 
devátým měsícem (proto se jmenuje 
v jiných jazycích november, podle 
novem = devět). V roce 153 př. n. l. 
byly přidány ještě další dva měsíce. V 
církevním kalendáři, podle toho, na 
který den připadá Štědrý den, advent 
začíná poslední neděli v listopadu 
nebo první neděli prosince. 
 
Prosinec 
     Prosinec je podle gregoriánského 
kalendáře dvanáctý a poslední 
měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec 
začíná stejným dnem v týdnu jako 
září. 21. prosince nebo 22. prosince je 
zimní slunovrat. Slunce stojí nad 
obratníkem Kozoroha. V tento den je 
na severní polokouli nejkratší den v 

roce. Noc je nejdelší. V římském 
kalendáři byl prosinec desátým 
měsícem (proto se jmenuje v jiných 
jazycích december, podle decem = 
deset). V roce 153 př. n. l. byly 
přidány ještě další dva měsíce. V 
církevním kalednáři, podle toho, na 
který den připadá Štědrý den, začíná 
poslední neděli v listopadu nebo 
první neděli prosince advent. 
 
     Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince 
pondělí, budou připočítány tyto dny k 
prvnímu týdnu příštího roku. V 
takovém případě končí poslední 
týden v roce společně s poslední 
nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 
52 kalendářních týdnů. 
     Název pochází od slova „prosiněti“ 
= prosvítati, což značí, že se jedná o 
měsíc, kdy slunce už jen občas 
prosvitne mezi mraky. 
 
Podzim 
     Podzim je jedno ze čtyř ročních 
období, je to přechod mezi létem a 
zimou. V klimatických podmínkách 
mírného pásu se právě na podzim 
sklízí většina úrody a opadavé listnaté 
stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, 
ochlazuje se, více prší. 
 
Vymezení podzimu 
     Astronomický podzim začíná 
podzimní rovnodenností – na severní 
polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 
21. března a končí zimním slu-
novratem – 21. prosince, resp. 21. 
června. 
     V meteorologii jsou souhrnným 
termínem podzim označeny měsíce 
září, říjen a listopad (březen, duben a 
květen na jižní polokouli). 
 
Podzimní příroda 
     Podzim často vytváří v přírodě 
úchvatné barevné scenérie, nej-
krásnější podívaná se naskýtá ve 
třech oblastech: ve většině Severní 
Ameriky, v malé oblasti uprostřed Jižní 
Ameriky, a ve východní Asii, zejména 
v Číně a v Japonsku.  
 
     Tyto barevné krajinné scenérie 
nezůstávají stranou zájmu lidí a 
zejména na východě USA a Kanady 
vzbuzují čilý sezónní turistický ruch. 
 
    Na podzim v mnoha zemích začíná 
školní rok. Je to dáno historickými 
důvody, kdy děti běžně pomáhaly při 
sklizni na statcích, a teprve když bylo 
sklizeno, mohly chodit do školy. 

(JŠ) 
 

 
Zasílání aktualit emailem 

 
     Kdo z občanů má zájem na 
zasílání aktualit, rozhlasových 
hlášení a důležitých informací na 
emailovou adresu, ať zašle  svou 
kontaktní emailovou adresu na 
obecní e-mail:   obec@tesetice.cz 
 
     Umožní tím rychlejší a lacinější 
komunikaci obecního úřadu s ob-
čany          

Věra Nováková

Nabídka služeb obce 
JÍDELNA & UBYTOVNA 

 
 

Obědy 
 

- 47 Kč (v Těšeticích) 
- 49 Kč (Bantice, Práče,   
 Prosiměřice) 
- 51 Kč (dovoz do 5 km) 
 

 Ubytování - 120 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 



 

- 6 - 

Hrdinský čin?  
     Najde se hrdina, který poškodil 
lavičku na dětském hřišti a opraví ji? 
Nebo je to jen obyčejný zbabělec, 
který způsobí škodu a uteče? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okénko do historie  

autentický opis kroniky – rok 1964 a 1965 
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Nová bytovka 
     Před necelým rokem byla 
zahájena výstavba bytového domu 
se šesti byty v ulici pod Starou vinicí. 
Na konci léta byla dokončena a 
nová fasáda svítí do okolí.  

 
 
     V září byla zkolaudována a pět 
bytů má již svého vlastníka. Jeden je 
volný. Bytovka má dva mezonetové 
byty 4 + kk, dva 3 + kk a dva 2 + kk. 
Cena bytů je velmi příznivá a 
pohybuje se od 1 do 1,5 mil. Kč.  
 

 
 
     Investorem celé stavby je 
společnost MONSTAV PLUS, s.r.o. 
Pokud bude více zájemců, budou 
postaveny další dva bytové domy, 
které jsou v této lokalitě plánovány. 

[ZN] 

Brigáda mládeže 
     V sobotu 10. 10. 2009 proběhla 
brigáda mládeže na úklid, montáž 
vybavení a zabydlení klubovny. 

 
 
 
 
 
 

 
(JŠ) 

Pranostiky 
Říjen 
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 
 
Po svaté Tereze mráz po střechách 
leze. 
 
Listopad 
V listopadu příliš mnoho sněhu a 
vody, to známka příští neúrody. 
 
Jaké povětří jest v listopadu, takové 
má býti měsíce března roku 
budoucího. 
 
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich. 
Na svatého Martina kouřívá se z 
komína. 
 
Prosinec 
Studený prosinec - brzké jaro 
 
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho 
ovoce a trávy. 
 
Svatá Kateřina prádlo máchá a 
Barbora je škrobí. 
 
Lucie noci upije (a dne nepřidá). 
 
 
Dvanáct nocí a dní od Štědrého 
večera až do Tří králů zvěstuje prý 
povětrnost příštích dvanácti měsíců. 
 

[JŠ] 

Trocha humoru na 
závěr 

 
Přijde Bill Gates k zrcadlu a říká mu: 
"Zrcadlo, kdo je na světě nejbohatší?" 
Zrcadlo: "Aplikace zrcadlo provedla 
neplatnou operaci. Bude nyní 
ukončena." 
 
 
 
 
 
 

Přijde vlk do porodnice podívat se na 
syna. Prohlíží ho a celej se rozplývá: 
"Jaký má krásný očíčka, a ten 
čumáček. A jaký má malinký zoubky, 
a ty ouška. Ty ouška? Ty uši!!! No 
počkej, zajíci!!!" 
 

* 
 

Povídají si takhle prase, býk a kuřátko 
na dvoře, kdo umí nejlépe vystrašit.  
Nejdřív povídá prase: "Já, když se 
vyválím v bahně a pak zachrochtám 
slepice začnou kdákat až strachy 
snesou vejce!"  
Na to býk: "Já když zadupu, všichni 
utečou!"  
A kuřátko: "To já, když si lehnu na zem 
a dělám mrtvého, tak se celý svět 
posere a bude řvát - PTAČÍ CHŘIPKA!" 
 

* 
 

Muž povídá své ženě: "Víš miláčku ty 
jsi jiná než ostatní dívky..." 
Žena odpoví: "Jaké jsou ostatní 
dívky?"     Muž: "Hezčí" 
 

* 
 
Blondýnka jede autem a zastaví ji 
policajt. "Doklady prosím." Blondýnka 
na něj tupě zírá. "No takovou kartičku, 
je na ní vaše fotka. Blondýnka chvíli 
váhá, za chvíli se začne přehrabovat 
v kabelce. Vyndá zrcátko a podá mu 
ho. Policajt se na něj podívá a řekne: 
"To jste mohla říct dřív, že jste policajt, 
jeďte." 

 

* 
 

Soudce se ptá obžalovaného: Pane 
obžalovaný, odehrálo se vloupání 
tak, jak ho popsala obžaloba?" 
"Ne, ale musím říct, že jejich metoda 
vůbec není k zahození." 

(JŠ) 

Poděkování 
Toto číslo Zpra-
vodaje bylo 
vydáno díky 
podpoře Ing.  
Zdeňka Mrni, 

předsedy představenstva společnosti 
S MORAVA Leasing, a.s.. 
 
 
Dále děkujeme ostatním sponzorům 
a všem, kteří přispěli věcnými dary 
nebo jakoukoli prací… 
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