ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
09. října 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
asi uhodnete všichni, co to
znamená, když řeknu: "Je to pod
střechou". Ano, je to stavba
kulturního domu, přesněji řečeno
víceúčelové zařízení na návsi.
Konečně po mnoha letech se
podařilo dokončit a hlavně zastřešit
tuto stavbu. Nyní si můžeme všichni
oddechnout, že proinvestované
prostředky z roku 1996 nepřijdou
vniveč.
Novotou září také střecha na
naší mateřské škole. Již dříve byla
opravena střecha na hasičské
zbrojnici a na obecní dílně, kterou
starší občané znají jako bejčárnu.
Obecní býk zde již dávno není a
budova slouží jinému účelu.
Co
mají
tyto
budovy
společného?
Díky
novým
či
opraveným
střechám
jsou
zabezpečeny na dlouhá léta
dopředu.

Zdarma do každé domácnosti

Společně můžeme říci: "Nelehký
úkol je splněn."
Všem přeji hezký a barevný
podzim.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Číslo 3 – ročník 2013

následně uzavřené smlouvy o dílo
je splatnost faktur 90 dní. Po
odstranění nedodělků stavební
ruch utichne.
Další práce závisí na zájmu
občanů
o
byty
a
zajištění
finančních prostředků. Jakmile toto
bude zajištěno, bude vyhlášeno
výběrové řízení na další stavební
práce.

KD pod střechou
Během letních měsíců probíhaly
stavební
práce
na
stavbě
kulturního domu plynule a bez
větších potíží.
Pracovníci firmy Renov statické
poruchy v nezbytné míře odstranili
a hrubé zdivo dozdili. Obec za
provedené práce zaplatila a
veškeré závazky a pohledávky mezi
obcí Těšetice a společností Renov
jsou tímto vyrovnány.
Střechu nad kulturním domem i
byty již dokončují pracovníci firmy
OSP. Dle výběrového řízení a
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(ZN)

Byty
Na základě výzvy v minulém
vydání obecního zpravodaje se
ozvali 2 občané, kteří by měli zájem
o byt v rozestavěném víceúčelovém zařízení na návsi. Dále se
ozval
jeden
občan
až
ze
západního konce okresu Znojmo.
Stavbu bytů nemá smysl zahájit,
pokud nebudou alespoň 4 vážní
zájemci.

Proto je nyní prováděn formou
dotazníku průzkum mezi občany
Těšetic ve věku nad 60 let. Podle
výsledku
průzkumu
bude
rozhodnuto o dalším postupu.
(ZN)

Ulice Ke Královské –
konečně konec??
Druhá část ulice Ke Královské je
snad zakletá, nebo tam působí
nějaké
divné
zóny.
Neustálé
problémy jsou jak s přípravou, tak
s realizací stavby nové cesty. Sotva
se podaří jeden problém vyřešit,
hned vyvstane další. A tak pořád
dokola, že to už ani nepřekvapí.
Pokud by takové potíže byly i ve
zbytku obce, stále by většina ulic
měla prašný povrch.
V maximálně možné míře bylo
požadavkům občanů vyhověno,
některé však nelze splnit. Základním
požadavkem je, aby vozovka měla
dostatečný spád a dešťová voda
byla řádně odvedena, a to i
v situacích, kdy přijde běžná
bouřka.
Vozovku
nelze
do
nekonečna snižovat. Jednak by
voda zůstávala opět stát v ulici a
jednak je ze spodu stavba
limitována starými sklepy a již
položenými inženýrskými sítěmi,
zejména se jedná o mělce uložený
telefonní kabel a rozvod plynu.
Doufejme, že až budete číst
tento zpravodaj, bude již tato ulice
hotová.
(ZN)

Střípky z MŠ
Prázdniny utekly jako voda a
opět jsme se všichni, děti i
zaměstnanci, sešli v mateřské škole
a společně jsme zahájili nový školní
rok. Školka během prázdnin prošla
proměnou – má novou střechu, na
školním dvorku jsou nově natřené
lavičky i prolézačky, děti mají nová
lehátka s matracemi a i ve třídě
byly
provedeny
změny
dle
stávajících možností.
Nový školní rok jsme začali
zvesela – děti měly v pondělí 23.
září možnost si během celého
dopoledne zaskákat na skákacím
nafukovacím hradě, který nám
zcela zdarma zapůjčila KDU-ČSL, za

Hasiči
Členové
místního
sboru
dobrovolných hasičů ukázali, že
umí pořádně zabrat a práce jim jde
od ruky. Se souhlasem majitele
odstranili polozapuštěné nádrže
mezi budovou Kapilanu a kostelem.
Povrch opět upravili a postupně
dolaďují uložení panelů, aby zde
opět vzniklo pěkné prostranství, kde
bude
možno
krátkodobě
zaparkovat auta.
Veškeré práce provedli ve svém
volném čase. Za to jim patří velké
poděkování, zejména hlavnímu
organizátorovi, panu Bezroukovi.
(ZN)
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což jsme vděčni. Ostatně, jak se
dětem hradní skotačení líbilo, si
můžete prohlédnout na fotografii a
na našich webových stránkách:
www.skolka-tesetice.webnode.cz
Přejeme všem pohodový a
klidný školní rok 2013-2014 a krásný
a slunečný podzim.
Kolektiv MŠ

Oprava střechy MŠ
V létě dostala novou střechu
mateřská škola. Oprava začala
ihned první prázdninový den a v
pondělí 19. srpna již nastoupily děti
opět do školky.

Opravu provedla firma Střechy
Petr (Jaroslav Petr z Výrovic).
Veškeré práce byly provedeny ve
stanoveném termínu a požadované kvalitě.
(ZN)

Ze života farnosti
V srpnu byla v místním kostele
Nejsvětější trojice opět umístěna
socha sv. Urbana – patrona vinařů.
Socha
byla
kompletně
restaurována a nyní opět září
novotou.

VPP - prodloužení
Obec Těšetice požádala Úřad
práce ČR o prodloužení všech čtyř
pracovních
míst
na
veřejně
prospěšné práce, které nyní máme,
a dále podala požadavek na
výjimku a zvýšení o jedno místo, a
to od 1. listopadu 2013 do 28.
února 2014. Tato místa jsou
dotována z prostředků Evropské
unie (Evropský sociální fond).
Na pracovníky VPP čeká kromě
tradiční zimní údržby veřejných
prostranství a chodníků také práce
na
úpravě
zeleně
v době
vegetačního klidu. Bude se jednat
zejména o odstraňování náletových dřevin a přerostlých keřů na
obecních pozemcích a okolo cest
v katastru obce.
(ZN)

Jubilanti
Červenec
65 let
80 let
87 let

Hejčová Anna
Bobková Zdenka
Burešová Amálie
Srpen

60 let
75 let
84 let

Dufek Josef
Pokorný Václav
Bobek Oldřich
Září

65 let
81 let
83 let

Kocmánek Karel
Otáhal Stanislav
Bílová Jurana

Přejeme vše nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

v sobotu 26. října 2013, se bude
hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Voliči mají právo ověřit si, zda
jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů,
případně
požadovat
doplnění nebo provedení oprav.
Ověření se provádí na OÚ Těšetice.
Volič může požádat o vydání
voličského
průkazu
ode
dne
vyhlášení voleb, a to OSOBNĚ u
obecního úřadu, do okamžiku
uzavření stálého seznamu (tj. do
16.00 hod. dne 23. 10. 2013),
nebo PODÁNÍM doručeným
nejpozději 7 dnů před zahájením
voleb (tj. do 16.00 hod. dne 18. 10.
2013)
obecnímu
úřadu;
toto
podání musí být v listinné podobě
opatřené
úředně
ověřeným
podpisem
voliče
nebo
v
elektronické podobě podepsané
uznávaným
elektronickým
podpisem
voliče
nebo
v
elektronické
podobě
zaslané
prostřednictvím datové schránky; o
osobně učiněné žádosti se sepíše
úřední záznam.
(JŽ)

Nabídka služeb obce
Na obnovu sochy byly použity
prostředky
z dobrovolného
vstupného z tradičního vánočního
koncertu a část finanční odměny
za 1. místo v soutěži Nejlépe
opravená
kulturní
památka
Jihomoravského kraje. Dále byly
tyto prostředky použity na ozvučení
kostela.
(ZN)

Volby do PS ČR –
25. a 26. 10. 2013
Na
základě
Rozhodnutí
prezidenta republiky se volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR uskuteční ve dnech 25. 10.
a 26. 10. 2013.
V naší obci se budou konat
v prostorách
budovy
Mateřské
školy Těšetice. Volební lístky budou
doručeny včas do domovních
schránek, nebo budou k vyzvednutí
i v den voleb ve volební místnosti.
První den voleb – v pátek 25. října
2013 proběhne hlasování od 14.00
do 22.00 hodin, druhý den voleb –
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JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 55 Kč (v Těšeticích)
- 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 130
-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

Posvícení
Letošní rok si tradiční posvícení
pod svá křídla vzala sama těšetická
chasa
pod
vedením
Renaty
Schwarzové ml.
Ve
spolupráci
s Jindřichem
Bílem, v jehož hospodě U Šamana
se celá akce uskutečnila, se jako
zatím každý rok podařilo oživit
jednu z mála tradic, které se
v Těšeticích zachovávají.
Přípravy trvaly dva dny. Během
nich byla mimo jiné nazdobena a
vyzdvižena mája (díky pomoci p.
Vytáčka
V.
a
Kenereše
P.
s jeřábem z POMONA Těšetice a.s.)
a postaveno podium. Ruku k dílu
přiložili i Šimon Pospíchal a Lukáš
Kraizel.
Sedmnáct párů v čele se stárky
Silvestrem Plačkem a Kristýnou
Eckerovou sklidilo velký úspěch a
nadšené
ovace.
Navzdory
obavám se vydařilo i počasí a
přispělo tak k velké účasti místních
na odpoledním zavádění pod
májou. K tanci a poslechu hrála
kapela HORANÉ, večerní zábavu
doprovázelo Duo Carrie.
Velké poděkování patří především
následujícím sponzorům, kteří se
rovněž
výrazně
zasloužili
o
uskutečnění
akce.
Finanční
příspěvek
poskytli
POMONA
Těšetice a.s., obec Těšetice a
Michal Bezega, máju daroval pan
Josef Masarovič, za víno vděčíme
především Leoši Musilovi a panu
Karlu Bobkovi. Rozmarýny věnovala
paní Anna Telekiová.
Rovněž děkujeme panu Bílovi za to,
že
nám
umožnil
posvícení
uskutečnit v hospodě U Šamana.
Velké uznání náleží i Josefu Kosecovi, Martinu Závodníkovi a
Ondřeji Machovcovi za vytrvalé
hlídání máje do ranních hodin.
Velké díky patří také paní Věře
Novákové a panu Jindřichu Žižkovi.
Za těšetickou chasu – Renata
Schwarzová, Martina Tkadlecová
a Iveta Jančurová
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NEBEZPEČNÝ
ODPAD
V sobotu 9.11.2013
od 14.00 do 14.45 hod.

budou před obecním
úřadem zaměstnanci firmy
A.S.A. od občanů odebírat
nebezpečný odpad.
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.

Kariérní poradenství
bezplatně pomáhá občanům
Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a
profesním směřování - přesně takovou
službu nabízí JMK svým občanům
v brněnském Centru vzdělávání všem.
Jak takové kariérní poradenství vypadá
a k čemu je dobré, jsme se zeptali
kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
1.

Co kariérní poradenství je a komu
je určeno?

Kariérní poradenství je určeno všem.
Nechápeme kariéru jenom ve smyslu
„ten ale udělal kariéru“. Kariérou
rozumíme profesní život a snahu
každého z nás o dobré uplatnění, díky
kterému něco vytváříme a vyděláváme
peníze.
Někdy jsme spíše ve vleku událostí,
necítíme se šťastni, práce nás nebaví
nebo chceme změnu. V takovém

případě je potřeba se zastavit a
zmapovat si, co vlastně chceme v
životě dělat. S tím vám mohou pomoci
naši školení konzultanti. Na rovinu poradit si sám nebo mít k ruce
odbornou pomoc je pořádný rozdíl...

Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
(JŽ)

2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna
já?
Radit se k nám chodí lidé různých
oborů - od maminek po mateřské
dovolené, přes řemeslníky, až po
úředníky. Pocit, že se chci pracovně
někam posunout může mít zkrátka
každý. Lidé k nám chodí konzultovat
nejrůznější pracovní otázky – když
nemohou dlouho najít práci, když neví,
zda práci změnit nebo raději zůstat.
Stává se, že potřebují jenom poradit, jak
být lepší u pohovorů, nebo jak si
zvednout sebevědomí.
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a
domluvit si termín. Na první schůzce
zmapujeme, čeho chcete dosáhnout,
jaká je vaše představa o profesním
životě. Pak si stanovujeme jednotlivé
kroky, které se klient snaží s naší pomocí
uskutečňovat – ať už během jednoho
setkání
nebo
dlouhodobého
poradenství.
4. Dokážete
lidem
pomoci
i
s praktickou stránkou věci - třeba
hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u
nás
v Centru
vzdělávání
všem
nenajdete. Nesuplujeme práci Úřadu
práce, i když s jednotlivými úřady
spolupracujeme.
S každým člověkem si ale v klidu
sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry
ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby
se mohl profesně posunout. Můžeme
samozřejmě pomoci se sepsáním
životopisu, motivačním dopisem nebo
s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří
váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic
nedáte, naše služby jsou zcela zdarma.
Můžete u nás získat jiný pohled na věc,
mnoho
podnětných
myšlenek.
Podpoříme vás v hledání nových věcí v
životě a pomůžeme tu změnu v praxi
rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit,
ale také ji uskutečnit.
Služby
Centra
vzdělávání
všem
(zdarma)

Kariérní poradenství

Informace
o
celoživotním
vzdělávání v JMK

Zprostředkování zahraničních
stáží pro absolventy SOU
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Poplatky
Žádáme občany, kteří ještě
nezaplatili poplatek za komunální
odpad (popelnice) a poplatek ze
psů, aby, pokud možno, tak učinili
co nejdříve – nutno zaplatit.
Upozorňujeme občany,že pokud
nebudou tyto poplatky uhrazeny,
bude nucen OÚ tyto nedoplatky
vymáhat exekučně.
(JŽ)

Naši psi
Opět apeluji na majitele psích
mazlíků, aby si je řádně zabezpečili
a pokud jdou se svými pejsky na
procházku, aby je pokud možno
nepouštěli volně pobíhající. Již
párkrát se stal problém, kdy jindy
klidný
miláček,
který
nikomu
neublížíl, zareagoval na nenadálou
situaci jinak, než by jeho páníček
předpokládal,
a
byla
z toho
nepříjemná situace, která skončila
hůře
než
jen
vystrašeným
kolemjdoucím.
Případy
pokousání
jsou
ojedinělé, ale pokud se týká dětí, je
to o to smutnější, že se něco
takového vůbec stane. Majitelé
psa se potom přou s postiženými,
že jejich pes to nemohl způsobit.
Posuzování těchto situací je velmi
obtížné a hlavně zbytečné.
Je potřeba myslet i na druhé.
Stačí tak málo – mějte svého psa
na vodítku nebo mu dejte košík.
Buďme
na
sebe
navzájem
ohleduplní.
To samé platí o psích výkalech.
Máme u odpadkových košů sáčky
na psí exkrementy. Uklízejte po
svých psících.
Jindřich Žižka
místostarosta

Okénko do historie
- rok 1980 Sloučení MNV
V červenci tohoto roku byl
sloučen MNV Těšetice s MNV
Prosiměřice, který zahrnoval tyto
obce:
Prosiměřice,
Kyjovice,
Vítonice, Těšetice. Bývalý MNV
Těšetice pracoval nadále ve
stejném složení až do voleb příštího
roku.
Budování obce se soustředilo
pouze na přípravu dokumentace
pro obecní vodovod, v národních
směnách se prováděl úklid obce,
údržba zeleně a okrasných váz,
ošetřování keřů a růží.
Kulturní
činnost
obce
se
soustředila pouze na veřejné
slavnostní schůze k významným
výročím. Plesy, taneční zábavy,
pouť i posvícení nebylo možno
pořádat, neboť kulturní dům byl
stále ještě v přestavbě. Občané se
zúčastňovali
kulturních
akcí
v práčském
kulturním
domě.
Zdlouhavými
rekonstrukcemi
těšetického kulturního domu byli
nejvíce ošizeni mladí lidé. Jedinou
společnou veselicí, kterou bylo
možno
uskutečnit
v místním
pohostinství, byl masopust.
Vítání
SPOZ uskutečnil vítání dětí do
života a do pamětní knihy byly
zapsány tyto děti:
Eva Rožnovská

14.04.1980

Tomáš Worbis

15.05.1980

Petr Svoboda

16.05.1980

Eva Zielinská

01.07.1980

Miroslava Masarovičová 19.08.1980
Josef Dolský

30.08.1980

Lucie Dabergerová

18.10.1980

Eva Floriánová

12.11.1980

Žaneta Dufková

05.12.1980

Rodiče dětí obdrželi pamětní list
a pro své maličké milou pozornost.
Lední revue
K MDD umožnil ČSŽ dětem
zájezd na lední revue do Brna. Na
tuto nákladnou akci přispěly
finančně
všechny
organizace.
Dětem se podívaná velmi líbila mnohé z nich ji zhlédly poprvé.
Těm nejmenším byly zakoupeny
vstupenky do divadla ve Znojmě.
Zlatá svatba
Dne 8.6.1980 oslavili manželé
Rudolf a Kristýna Kocmánkovi
zlatou svatbu. Společně se SPOZ se
sešlo
v klubovnách
85
osob.
Oslavenci vychovali 13 dětí. Nyní
mají 50 vnuků a 11 pravnuků. Po
ukončení
obřadu
doprovázela
hudba slavnostní hosty až domů,
kde jim vyhrávala k tanci i
poslechu.
Na
výstavbě
nového
zdravotního
střediska
v Prosiměřicích
odpracovali
občané naší obce, hlavně ženy při
úklidu, značnou část brigádnických
hodin. U ČSŽ činil počet 244 hodin.
Sčítání
Dne 1.11.1980 proběhlo v naší
republice i v obci sčítání lidí, domů
a bytů. Podle získané statistiky bylo
možno provést porovnání v životní
úrovni obyvatel jednotlivých obcí
společného
MNV.
Zhodnocení
provedl
sčítací
komisař
na
plenárním zasedání. Konstatoval,
že hmotná úroveň obyvatel Těšetic,
je ze všech 4 obcí nejvyšší.
K tomuto dni bylo v naší obci
zapsáno 500 obyvatel, 120 rod.
domků, 129 bytů, 113 bytů má
koupelny, 123 bytů má vodovod
v bytě, 56 ústřední nebo etážové
vytápění, 126 chladniček, 18
automatických
praček,
108
ostatních praček, 6 barevných
televizorů,
119
černobílých
televizorů, 4 chaty, 11 motocyklů,
67 osobních automobilů.

Ve srovnání se sčítáním, které
bylo provedeno před 10 lety, má
obec Těšetice o 20 obyvatel méně.
Ve hmotné úrovni o 30 koupelen
více, o 26 ústřed. a et. topení více,
o 39 os. automobilů více, o aut.
pračky, bar. televizory a chaty více,
o 37 motocyklů méně.
Požár
Dne
15.11.1980
probudil
obyvatele naší obce signál „Hoří“.
Vznítil se sklad objektu JZD ve
dvoře.
Požár
byl
zapříčiněn
zazděným
trámem
v komíně.
Způsobená škoda činila 140.000 Kč,
přestože
požár
byl
rychle
zlikvidován za pomoci místních,
znojemských i okolních požárníků.
Při zásahu byl lehce zraněn jeden
požárník.
MLK
V místní lidové knihovně bylo
tohoto roku vedeno 133 čtenářů.
Vypůjčili si 1953 knih a časopisů.
Knihovnice uspořádala 4 výstavky
knih k aktuálním výročím.
V roce 1980 zemřelo 5 osob:
Ševčík František
Kocmánek Rudolf
Votavová Františka
Bobek Josef
Stojan Cyril
Narodilo se 9 dětí.
(JŽ)

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
Dýňová stezka
Rozsvícení
vánočního stromu

18. 10. 2013
1. 12. 2013
(JŽ)

Poděkování
Děkujeme sponzorům a všem, kteří
přispěli věcnými dary nebo jakoukoli
prací…
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