ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
25. června 2014

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
kvapem se blíží již avizovaná akce
„Setkání rodáků, občanů a přátel obce
Těšetice“, která se uskuteční v sobotu
23. srpna 2014.
Do schránek jste již dostali pozvánku
s návratkou. Prosím o vyplnění návratky,
abychom měli předběžnou informaci,
kolik lidí se této akce zúčastní a
přiměřeně tomu se připravili na „davy“
návštěvníků 
Pozvánku dostane také téměř 300
rodáků a bývalých občanů, kteří se
v minulosti odstěhovali z naší obce do
jiných koutů naší vlasti, či do zahraničí.
Dále bych chtěl požádat zájemce
(mladé i starší), kteří by chtěli pomoci
s pořadatelskou službou.
Rovněž pokud by se někteří vinaři
chtěli pochlubit svým vinným sklepem a
věnovat se návštěvníkům, přihlašte se co
nejdříve na obecním úřadě.

RODÁCI 2014
Poté byla odeslána žádost o jejich
schválení do Podvýboru pro heraldiku a
vexilologii Parlamentu ČR. Po doladění
s úředníky z parlamentu nyní čekáme již
jen na formální projednání.

Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Znak a prapor obce
Před více než půl rokem zastupitelstvo
obce
schválilo
konečné
návrhy
obecního
znaku
(viz
hlavička
zpravodaje) a praporu.

Obec Těšetice podpoří částkou
1.000 Kč každý volně přístupný vinný
sklep, kde budou moci rodáci ochutnat
několik vzorků a chvíli posedět.

Základními atributy jsou olistěný vinný
hrozen a rádlo (na praporu vyjádřeno
šikmým pruhem), které mají návaznost na
historické symboly obce, jež se zachovaly
jen částečně. Použité barvy – žlutá (zlatá)
a červená symbolizují Moravu a modrá
potok, který protéká středem obce.

Zájemci (vinaři) se mohou hlásit na
obecním úřadě.
(ZN)

Autorem nového znaku a praporu
obce Těšetice je heraldik Miroslav J.V.
Pavlů.

Historie na území obce Těšetice je
mnohem starší než ukazují nejstarší
písemné záznamy ze 13. století.

Při konečné podobě byly zohledněny
připomínky občanů a přátel naší obce.
(ZN)

V Těšeticích a blízkém okolí se žilo již
v pravěku, o
čem
svědčí
četné
archeologické nálezy. Více informací si
můžete přečíst na čtyřech informačních
tabulích, které jsou umístěné na návsi na
budově kulturního domu.

Dobrovolníci

Díky.

Číslo 2 – ročník 2014

Jako každá větší akce, tak i setkání
rodáků potřebuje řadu dobrovolníků,
kteří by se ujali pořadatelské služby na
různých místech po obci.
Pořadatelé - dobrovolníci dostanou
speciální tričko se znakem obce a
nápisem RODÁCI 2014. Toto tričko jim
zůstane jako upomínka na tuto akci.
Samozřejmostí je, že budou mít zajištěné
občerstvení zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě.
(ZN)

Otevřené sklepy
Protože jsme tradiční vinařská obec
s dlouholetou tradicí v pořádání vinného
koštu, bylo by dobré, abychom také
návštěvníkům akce RODÁCI 2014 ukázali,
kde vznikají vynikající těšetická vína.
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Archeotabule

Zvláštní poděkování za vstřícnost a
spolupráci patří doc. PhDr. Elišce
Kazdové, CSc. z Ústavu archeologie a
muzeologie
–
Filozofické
fakulty
Masarykovy univerzity.
(ZN)

Nová okna
Stavba víceúčelového zařízení opět o
kousek pokročila. Jak část, ve které bude
kulturní dům, knihovna či obecní úřad,
ale i v části kde budou byty, byla
namontována plastová okna.
O rychlosti dalších prací ale již bude
rozhodovat nové zastupitelstvo, které
vzejde z podzimních voleb. Obecně je
reálné, aby do tří let začala tato stavba
sloužit svému účelu.
(ZN)

Plocha před
„Kaňonem“
Firma COLAS zahájila stavební práce
na zpevněné ploše před sklepní uličkou
„Kaňonem“ ve svižném tempu a brzy
bude hotovo. Tímto se rozšíří místa na
parkování v této části obce v souladu
s investičním plánem obce Těšetice na
období 2011 – 2014 a současně je to
první etapa před pokračováním nové
vozovky v samotné sklepní uličce.
(ZN)

Přípojka
Ve
sportovním
areálu
buduje
společnost Inženýrské stavby Neumann,
s.r.o. přípojku splaškové kanalizace. Tato
investice povede k úspoře nákladů,
protože již nebude nutné platit vyvážení
jímky, které je velmi drahé.
(ZN)

Archeologický
výzkum u Těšetic –
50 let od jeho
zahájení
Letos si na Ústavu archeologie a
muzeologie
Filozofické
fakulty
MU
připomínáme významné výročí: 50 let od
zahájení terénních prací v poloze „Sutny“
u Těšetic.
Před půl stoletím, o prázdninách roku
1964, založil prof. Vladimír Podborský se
studenty archeologie první plošné
odkryvy v jižní části „Suten“, které přinesly
bohaté nálezy z mladší doby kamenné
(5400-4300 př. n. l.). Už tehdy bylo zřejmé,
že půjde o slibnou pravěkou lokalitu, což
potvrdily další výzkumy prováděné
pravidelně od roku 1967 až dodnes.

Tato drobná vzpomínka na počátky
archeologických prací u Těšetic by měla
také připomenout alespoň některé
výsledky, kterých bylo v předchozích
letech dosaženo.

K nejdůležitějším objevům trvale patří
monumentální
kruhový
areál
prozkoumaný v letech 1968-1978. Tento
rondel vymezený přes tři metry hlubokým
příkopem
proslavil
Těšetice
v archeologické komunitě snad po celé
Evropě.
Z posledních let se řadí k objevům
evropského významu např. prostorná
hrobka s kruhovým obvodovým žlabem,
v které byl pohřben na konci pozdní
doby kamenné (kolem 2400 př. n.l.) asi
padesátiletý ozbrojený muž s lukostřeleckou výbavou.
Význam
těšetického
naleziště
potvrzuje i skutečnost, že o některé naše
nálezy projevily zájem zahraniční instituce
při
pořádání
tematických
výstav.
Dočasně
jsme
zapůjčili
originální
keramické sošky a unikátní malované
nádoby na výstavy do Rakouska a Itálie.

Od počátku odkryvů v Těšeticích se
úspěšně spojovala vědecká práce
s terénní praxí studentů a tento trend se
podařilo udržet do současnosti. A jaké
jsou vyhlídky těšetických vykopávek do
budoucna?
Podle provedeného geofyzikálního
průzkumu
se
osada
pravěkých
zemědělců z mladší doby kamenné
rozkládá na ploše mnoha hektarů, takže
bude co zkoumat i v příštích letech,
pokud budou příznivé ještě další
okolnosti.

U příležitosti padesátin výzkumu na
„Sutnách“ bych ráda poděkovala za
bývalý i současný tým archeologů
těšetickým občanům za všestrannou
pomoc a podporu, bez které by se
výzkumná základna u Těšetic jen sotva
obešla a její badatelský program by se
nemohl uskutečnit tak záhy a v takovém
rozsahu.
Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie,
Filozofická fakulta MU, Brno

GOLFOVÝ AREÁL
KRÁLOVSKÁ VINICE
TĚŠETICE
Golfové hřiště v Těšeticích oslavilo
10 let provozu. V roce 2004 se začínalo
velmi skromně s cvičnými plochami, tj.
driving rangem na dlouhé rány, putting
greenem na patování a cvičnými
pískovými překážkami, tzv. bunkery.
Vedení obce Těšetice vyšlo firmě ARES 96
s.r.o., která golf provozuje, vstříc a
pronajalo jí na 10 let sportovní areál, kde
našli golfisté zázemí. Od letošního roku se
recepce golfu přestěhovala přímo na
golfové hřiště, a to opět díky pochopení
vedení obce, kdy do Územního plánu
obce byl pozemek zanesen jako
stavební pro golfové zázemí. Golfové
hřiště se budovalo pomalu, jamka po
jamce. Na podzim roku 2013 bylo
oficiálně
znormováno devítijamkové
hřiště a získalo tak statut plnohodnotného
golfového hřiště, kde lze hrát turnaje na
úpravu HCP. Hřiště má linksový charakter,
je přírodní bez výrazných umělých
zásahů, vyskytuje se tam hodně bunkerů
a dominují vysoké roughy. Hřiště má par
68, jsou zde odlišena pánská a dámská
odpaliště, nejdelší pětiparová jamka má
503 m.
Na hřišti jsou dva trenéři, dvakrát
týdně probíhá výuka mládeže, jinak lze
golf vyzkoušet kdykoliv. Hole a míčky lze
zapůjčit. Cena vstupného na cvičné
plochy je pro dospělého 50 Kč, pro
juniora do 18 let za 25 Kč. Ostatní ceny
na www.golf-ares.cz.
BĚHEM PRÁZDNIN jsme pro občany
Těšetic
připravili
akci
VSTUPY
ZA
POLOVINU!
Pro
děti
chystáme
prázdninový výukový kurs – 10 výukových
hodin (výuková hodina = 45 minut)
během jednoho týdne, tj. 2 hodiny
denně – od pondělí do pátku, kdy se děti
naučí základy golfu od odpalování, přes
krátkou hru (chipping) a hru na greenu
(putting) až ke golfové etiketě, pravidlům
golfu a hře na jamku.
Cena kursu pro děti z Těšetic 500 Kč,
pro ostatní děti 1000 Kč. Minimální počet
dětí na kurs jsou 4. Přihlásit děti můžete
na tel. 603 256 225 nebo na mail:
info@golf-ares.cz. Cena zahrnuje vstupy
na cvičné plochy, zapůjčení holí a míčků
na DR.
Golf je sport gentlemanů. Je to sport
v přírodě a je určen všem věkovým i
výkonnostním kategoriím. Jde jen o to
chtít.
Jiřina Jelínková
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Střípky z MŠ
aneb
Výlet do Šatova
Blíží se konec školního roku a s ním i
prázdniny. Ještě před nimi jsme si v naší
mateřské škole vyzkoušeli, jaké to je
vydat se na výlet a užít si den mimo
školku. Pro tento výlet jsme vybrali úterý
10. června. Počasí nám přálo – možná až
moc – bylo opravdu velké teplo. Na
výletě nás doprovázelo i hodně rodičů a
prarodičů. Ráno jsme autobusem vyrazili
do Znojma, kde jsme přestoupili na vlak,
který nás dovezl do Šatova. Měli jsme
štěstí, protože jsme jeli moderním
dvoupatrovým vlakem. Mnohé děti si
tedy svoji vůbec první jízdu vlakem užily
opravdu luxusně.
Po příjezdu do Šatova nás čekal
pochod do vesnice, kde se v její blízkosti
nachází vojenský bunkr. Tam jsme měli
předem domluvenou prohlídku. Po ní
jsme se pak zastavili v místní hospůdce
na malé občerstvení před zpáteční
cestou k vlaku. Děti dostaly limonádu a
zmrzlinu a měly možnost si pohrát
v dětském koutku.
Cesta k vlaku byla náročná, protože
jsme ji absolvovali v pravé poledne.
Všichni ji však zvládli statečně. Opět jsme
měli štěstí na pohodlné svezení vlakem.
Autobusem zpět do Těšetic to už bylo o
něco náročnější – byl opravdu hodně
plný, bylo už opravdu velké teplo a
všichni jsme už byli docela unavení. Do
Těšetic jsme se vrátili všichni v pořádku
s mnoha zážitky.
Děkujeme
všem
rodičům
i
prarodičům,
kteří
s námi
výlet
absolvovali, za jejich účast i trpělivou
pomoc s dětmi. Budeme se těšit zas na
další společné výlety.
Přejeme všem krásné, pohodové
prázdniny, dovolenou a po prázdninách
se opět budeme těšit na shledanou.
Kolektiv MŠ

Dětský den
V sobotu dne 31.05.2014 se uskutečnil od 14.30 hodin ve sportovním areálu Dětský den. Pro děti byly připraveny soutěže,
skákací hrad a vystoupení místních hasičů a sokolnická ukázka. Počasí se vydařilo. Pro děti byla připravena sladká odměna,
zmrzlina a občerstvení ve formě uzené cigáry a limonády. Úspěch měl postavený skákací hrad, zapůjčený z Elektrárny
Dukovany (ČEZ). Také bylo připravené stanoviště se střelbou ze vzduchovky, které připravili a odměňovali děti medailemi p.
Votava R. a Ludvík Josef , za myslivecké sdružení, které sponzorovalo i vystoupení sokolníka. Poděkování patří všem, kdo
přispěli k příjemnému průběhu akce - p. Nováková V., Trávníčková A. se staraly o pitný režim přítomných. Hloušková B.,
Ludvíková S., Žižková Anna, Žižková K., Žižková T., Šmikmátorová L. řídily jednotlivé soutěžní disciplíny. O uzenou cigáru se staral
Zimmerman P. a Kosec J.. Poděkování patří samozřejmě i firmě POMONA a. s. Těšetice a p. Míkové M.
(JŽ)
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Lampiónový průvod
Dne 7. května 2014 se v naší obci
konal tradiční Lampiónový průvod.
Rodiče s dětmi se před 19.00 hod.
začaly shromažďovat před Obecním
úřadem a v 19.00 hod. se vydal průvod
na cestu.
Průvod procházel ulicemi obce k cíli
ve sportovním areálu. Zde byla připravena vatra, kterou postavily fotbalisté, kteří
se tentokrát sešli ve větším počtu.
Počasí bylo pěkné. Děti nesly
lampióny za doprovodu rodičů. . Na hřišti
čekala na zúčastněné velká vatra. Pro
děti byly připraveny párky na opékání a
čepovaná limonáda. Limonádu pro děti
věnovala jako sponzorský dar p. Míková
M..
Je potřeba poděkovat všem, kteří se
opět postarali o uspořádání a chod
akce. K občerstvení se postavily opět
Nováková V, Trávničková T., dále také
Dufková M. a Trávníček T.
(JŽ)
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Poděkování
Klub žen Těšetice děkuje srdečně
a.s. POMONA za finanční příspěvek
na akce klubu.

Přehled akcí
a činností
v MŠ Těšetice
Před rokem nastoupila do naší
mateřské školy nová paní ředitelka
Mgr. Lea Šmikmátorová. Zastupitelstvo
obce
projednalo
na
červnovém
zasedání její zprávu o činnosti za období
1.5.2013 až 1.6.2014, kterou otiskujeme v
nezkrácené podobě.
(ZN)
1. Byl zpracován nový Školní vzdělávací
plan “Svět ve všech svých podobách,
jak jej známe I neznáme.”
2.
Byla
provedena
aktualizace
dokumentů a zpracovány dokumenty
chybějící (např. vnitřní směrnice, pokyny,
BOZP a PO apod.). Uzavřena Smlouva o
poskytování pracovně lékařských služeb s
MUDr. M. Nesvadbovou v Prosiměřicích.
3. Žádosti o dotace:
- dotace na dětské hřiště (nebyla
přidělena, zřejmě z důvodů nízké
požadované částky)
- dotace na zastřešení pergolou
betonové plochy na místě vloni
zbourané části budovy (zatím není znám
výsledek).
4. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků:
Ředitelka:
- BOZP + PO (Znojmo)
- Funkční stadium pro ředitele škol (Brno,
říjen 2013 – brazen 2014, ukončeno
21. března 2014)
- Kompetence ředitele (Brno)
- V dubnu jsem se přihlásila k vykonání
jednotlivé maturitní zkoušky z předškolní
pedagogiky, termín konání na začátku
zaří 2014.
Učitelka:
- “Spolu a jinak v MŠ” (Znojmo)
- “Komunikace s rodiči” (Znojmo)
5. Do MŠ zakoupeno: nová lehátka +
matrace, elektronické varhany, čtyři
nové várnice (2x 10l, 2x 5l) + várnice s
kohoutkem na pití pro děti, notebook aj.
drobnější investice.
6. Dobrovolné příspěvky rodičů ve výši 2x
250,- Kč za rok jsou používány pro děti
(bus do divadla, vystoupení v MŠ, dárky
pro děti, výlety aj.). K těmto penězům
jsou ještě přidány zisky ze sběru papíru,
kterého se naše MŠ, potažno rodiče,
účastní v hojném počtu (momentálně
odevzdáno 700 kg papíru za 1092,- Kč).
Ještě nás v tomto škoním roce čeká
jeden odvoz. Dalším zdrojem financí do
tohoto fondu je 10% z celkové ceny

fotografií focených o Vánocích a ke Dni
matek v MŠ. O čerpání a zůstatku fondu
jsou rodiče seznamováni jedenkrát
měsíčně písemnou formou.
7. Přijímací řízení v MŠ: V letošním školním
roce máme v MŠ osm předškolních dětí –
jedno dítě má odklad. Z MŠ bylo
odhlášeno jedno dítě, bylo tedy osm
volných mist na šk. rok 2014 - 2015. K
zápisu se dostavilo osm dětí, všechny
byly přijaty.
8. Akce pro děti v MŠ:
- Den děti v MŠ (diskotéka, dárky)
- Výlet do ZOO a DINOPARKU ve Vyškově
- Beseda s vojákem – student Univerzity
obrany v Brně
- Rozloučení s předškoláky
ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
- Zapůjčení skákacího hradu pro děti
(celé dopoledne)
- Screeningové vyšetření zraku dětí
(dobrovolné)
- Loutkové divadlo v MŠ
- Odpolední tvoření rodičů s dětmi
(podzimní – Hrozen vína)
- Focení dětí na Vánoce a ke Dni matek
- Vystoupení dětí na zahájení adventu
- Čert a Mikuláš v MŠ
- Návštěva adventního Znojma
- Vánoční besídka
- Návštěva předškoláků v ZŠ Prosiměřice
- Dětský karneval (U Vlků)
- Divadelní představení v Prosiměřicích
- Návštěva místní knihovny
- Vystoupení dětí na Setkání s důchodci
- Kouzelník v MŠ
- Velikonoční nadílka (děti si ji samy
hledaly)
- Pálení čarodějnic – pochod malých
čarodějů a čarodějnic obcí, zakončen
opékáním špekáčků
- Odpolední tvoření s rodiči (jarní –
Barevné kreslení skleněnkami)
- Barevný týden – děti chodily každý den
v jiné barvě oblečení
- Den dětí (výlet, spojený se stopovanou,
k přehradě +
dárky)
- Angličtina pro
děti
–
dle
Oxfordu p. uč.
Michaela Bray
–
2x
týdně
(dobrovolná)
Setkávání
rodičů s dětmi
na
mateřské
dovolené v MŠ
–
jedenkrát
měsíčně (leden
–
duben),
pokračování
od října 2014.
Rodiče I děti
mají
možnost
se seznámit s
prostředím MŠ
(i s pedagogy),
do které pak
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eventuálně své děti přihlásí
- Divadelní představení ve Znojmě 5x za
rok
- Rodičovské schůzky: květen, září a
prosinec 2013, duben 2014
Připravujeme:
- Školní výlet vlakem do Šatova i zpět,
návštěva bunkru (pozn. již proběhlo)
- Rozloučení s předškoláky
- Vystoupení na Setkání rodáků
Ostatní:
- www stránky MŠ spravuje p. uč.
Ludvíková
- Volební místnost v MŠ
- Pozvali jsme si hygienu – byla
prodiskutována možnost probourání zdí,
a tím spojení herny s lehárnou a možnost
zvýšení počtu děti na 26 (zatím v jednání,
výhledově r. 2015).
- Byla přeorganizována herna tak, aby
měly děti více prostoru k hrám.
- Prázdninový provoz – MŠ uzavřena od
21.7. do 3.8.2014.
- Nabídku na docházku do jiné MŠ,
během uzavření naší MŠ, nikdo z rodičů
našich dětí nevyužil.
- Na červenec a srpen přihlášeny 2 děti z
jiných MŠ.
- Praktikantka SPgŠ – 2 týdny v květnu
Mgr. Lea Šmikmátorová
ředitelka MŠ

Na kole dětem
I přes naši obec projel 4.června
peloton cyklistů v čele s Josefem
Zimovčákem, který na vysokém kole
absolvoval Tour de France a Giro ďItalia.
Cílem
této
akce
je
zviditelnit
problematiku onkologicky nemocných
dětí a získat finanční prostředky na
náročnou léčbu.
Cyklisté po etapách projedou celou
republiku.
Pokorný V.

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & BYTOVNA
Obědy
- 55 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
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

Pouť
Pouť se v naší obci slavila dne
14.6.2014. Klub žen se postaral o její
průběh. Ženy chodily, za doprovodu
dechové hudby MINET z Miroslavi po
obci a zvaly občany na večerní zábavu,
která se konala v 19.00 hod. v Hostinci u
Vlků. Počasí našim ženám přálo. Večerní
zábava byla veselá a pro přítomné bylo
připraveno malé překvapení ve formě
slosovatelných vstupenek a avizovaného
vystoupení skupiny žen, Grácie ze
Znojma, které měly připraveny pro
přítomné taneční vystoupení, které nejen
předvedly, ale také některé přítomné, k
jejich překvapení, i naučily.
(JŽ)

Pálení čarodějnic

a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Fotbalové utkání
svobodní - ženatí
I v letošním roce se podařilo, díky
dobrovolníkům z řad svobodných hochů,
ale i ženatých mužů a také pěknému
počasí, uspořádat na místním hřišti dvě
fotbalová utkání SVOBODNÍ – ŽENATÍ , a
to, jako každý rok, plánovaná
ve
svátečních dnech volna 1.5. a 8.5.2012.
Utkání se uskutečnila a byli přítomni také
důležití diváci, pro které jsou tyto
fotbalové souboje především určené a
jsou, také pro ty, kteří chtějí vidět hodně
gólů a netradičně oblečené sportovce.
Obě mužstva se snažila hrát ohleduplně,
bez zákeřných zákroků, ovšem někdy to i
zajiskřilo. Pro hráče i návštěvníky bylo
připraveno občerstvení, o které se
postaralo TJ Těšetice. Pro zúčastněné
sportovce
bylo
připraveno
tekuté
občerstvení, které věnovala P. Míková
M., firma HOSTAN. Poděkování patří
všem, kteří přispěli k příjemnému prožití
sportovního odpoledne.
(JŽ)

Dne 30. 04. 2012, tak jako každoročně,
proběhlo v naší obci Pálení čarodějnic v
areálu u fotbalového hřiště. Vatru
postavili členové -fotbalisté TJ Těšetice.
Ikdyž se počasí tvářilo všelijak, tak naštěstí
nepršelo a akce mohla proběhnout bez
větších
problémů.
Pro
všechny
zúčastněné vatra plápolala a vydávala
pořádný žár, u kterého se dalo příjemně
ohřát, když se v pozdnějším čase trochu
ochladilo. Zúčastnění, kteří přišli, si mohli u
příjemně plápolajícího táborového ohně
spolu
popovídat.
Pro
děti
bylo
připravené malé ohniště určené k
opékání . Pro přítomné bylo připraveno
občerstvení, které zabezpečili členové
TJ Těšetice a pro děti byla připravena
limonáda opět zdarma – díky přispění p.
Míkové M. Poděkování patří také všem,
kteří se postarali o průběh příjemného
večera.
(JŽ)
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Jubilanti
Duben
Brníková Jana
Binková Vlasta
Kraizel Zdeněk
Bagoňová Věra

výročí
60.
70.
70.
75.

Květen
Hodečková Jana
Vytáček Václav
Pilátová Františka
Peroutková Růžena
Valenová Květoslava
Ludvíková Anna

60.
60.
80.
81.
82.
93.

Červen
Kocmánková Marie
Nekulová Věra
Dvořáček František

65.
65.
70.

Přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a
pohodu do dalších let !!!
(JŽ)

Poplatky
Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili
poplatek
za
komunální
odpad
(popelnice) a poplatek ze psů, aby
pokud možno, tak učinili co nejdříve –
nutno zaplatit.
(JŽ)

Kronika - rok 1982
Rok 1982 je rokem činnosti nového
MNV po volbách. Požadavky volebního
programu nacházejí živnou půdu v elánu
nových poslanců a funkcionářů MNV.
Všech akcí se aktivně zúčastňuje
poslanec ONV s Boh. Kadlec a
poslankyně OFS – SL
s. Ludmila
Dvořáková. Základní úkoly tkví v zahájení
přístavby zákl. školy a stravovacího
zařízení a v přípravných projekčních
pracích
na
stavby
vodovodu
v
Těšeticích.
Současné požadavky na ideově
politickou činnost jsou v souladu s
politickou situací mezinárodní i vnitřní.
Zastřená politická situace pochopitelně
se bezprostředně dotýká i situace a
celkového myšlení našich občanů. Je
jednoznačné v prosazování mírových
požadavků
na
podporu
našeho
společenského systému. V tomto ovzduší
i pod dojmem závěrů XVI. sjezdu KSČ a
důležitých usnesení ÚVKSČ ( 4. 5. a 6.
plénum ÚV KSČ) pracují naše stranické
orgány, orgány MNV i společenské
organizace. Rozbor práce na úseku
zemědělské velkovýroby a zajištění
soběstačnosti v zásobování obilovinami,
až po ekonomické otázky a zkvalitnění
práce v národních výrobech, zejména
pro úspěšnou řídicí a organizátorskou
činnost i našeho MNV.
Na úseku kult. výchovné práce se
vychází z dlouhodobého programu, který
vytyčil XVI. sjezd KSČ. Rok 1982 je rokem
65. výročí VŘSR, 60. výročí vzniku SSSR.
Připomínáme si i 40. výročí lidické
tragédie. Je i rokem úcty ke stáří a rokem
tvorby životního prostředí. V souvislosti se
zostřením mezinárodní politické situace
jsou zvýrazněny hlavně směry kult.
výchovné činnosti, zejména nutnost
posilování internacionálních svazků a
mírových inicialiv XXVI. sjezdu KSSS.
Práce MNV
Místní národní výbor pracuje dle
vytyčeného programu. Orgány MNV
usiluje
především
a
naplňování
základních požadavků socialistického
soužití, rozumného hospodaření i plnění
voleb programu. Nejaktivnější je komise
pro výstavbu, která pečuje o výstavbu
obce
a
mí
nemalé
starosti
s
uspokojováním
stavebníků
pro
soukromou výstavbu. V letošním roce
zahájilo dalších 6 stavebníků výstavbu
rodinných domků. K dnešnímu dni bydlí
41 rodin v nových bytech – převážně
rodinných potomcích, čímž se radikálně
mění i vzhled obce; v Těšeticích 25; v
Kyjovicích 6; ve Vitonicích 2.

V r. 1982 zahájili stavbu tito stavebníci:
Pavel Buchta, Laitner Ant. z Těšetic
František Limandl, Buřič Frant. , Josef
Kolner, Vladimír Prokeš
Rozestavěny jsou:
Dušek Mil. , Jurka J. z Těšetic,
Rusi Karel, Juráček J., Balík Josef,
Střecha Jos., Dvořák František, Dufek
Josef, Šlapák Lubomír , Nekula Zn.,
Suchánek Rost., Otáhal St., Otáhal Vil.,
Květoň Frant.
V zimních měsících a v předjaří
zahájila okres správa silnic demolici
domu č.p. 81 po Večeřových se
záměrem řešit komunikační problém v
obci a rozšíření nebezpečné zúžené
zatáčky ve středu obce. MNV dosáhl i
toho, že úprava nebezpečné zatáčky
bude řešena i u kult. domu, demolicí
domu paní Jurkové, pro kterou MNV
vykoupil dům obývaný paní Poláškovou.
Této byte zajištěna svobodárna v
bytovce. Odklízením obou demolic a
stavební úpravou silnic bude vyřešen
komunikační problém a částí stížnosti
občanů občanů na dopravní situaci v
obci.
Z nejvýznamnějších stavebních akcí v
integrovaných obcích je požadavek na
projekční připravenost a uskutečnění
vodovodu v Těšeticích. Zde se naráží
stále ne nedostatek kapacit i financí. Po
provedení sondáři pro umístění příštího
vodojemu i trasy vodovodu se dále v
této akci pokračuje. Požadavky se strany
těšetických občanů jsou oprávněné,
neboť v obci jsou vážně potíže se
zásobováním pitnou vodou. Kulturní život
obce Těšetic a pochopitelně celého
okolí
byl
obohacen
otevřením
kinokavárny JZD MÍR a býv. kult. domem.
Kult. dům byl péči JZD MÍR Práče
přestavěn nákladem více jak 1milion Kč v
důstojný kulturní stánek vyhledávaný
celou veřejností znojemského okresu.
Slavnostní otevření se konalo 19. 3 1982
za přítomnosti delegace OVKSČ a ONV,
významných hostů ze sovět. konrulátu v
Brně i zástupců českého mírového hnutí.
Kinokavárna, které předkládá divákům a
hostům atraktivní – prémiové filmy je
trojně vyhledávána a části je těžké
vůbec
vstupenky
najistil.
Vedoucí
kinokavárny jmenován s Frant. Ševčík,
pokladní s Anna Telekiová.
K
organizování
politického,
občanského i veřejného života v obcích
byly ustaveny občanské výbory, které
pečují o potřeby občanů a organizují
práci ve svých obcích.
V Těšeticích – předseda:
s. Kamil
Tymkovič
členové: Z. Ludvík, J.
Bezrouk, M. Dufková, Z. Hejč, J. Kejda, L.

Musil, St. Otáhal, Z.
Plačko, Z.
Tvrdá, E. Vojáček
Kulturní život obce je závislý na aktivitě
jednotlivých společenských organizací.
Celková činnost vychází z jednot. Plánu
kult. výchovy činností a orgánů –
sdružený klub
pracujících, (dříve
osvětová beseda) ; agitační středisko a
kult.
referentů
jednotlivých
spolu
organizací. Sdružený klub pracujících
spolu s agitačním střediskem pečují o
názornou
agitaci,
nástřiné
noviny,
přednáškovou činnost, školení, vydávání
měst zpravodaje, rozhlasové relace a
pod. Kult. dům v Práčích je schopen
nabídnout i našim občanům ušlechtilé
formy zábavy profesionálních souborů
velmi dobré chválily, ale úspěšné
organizuje vnitřní akce pro družstevníky:
besedy se ženami, důchodci, dožínky,
výročné a jiné schůze vždy s kvalitním
programem. Nově otevřená kinokavárna
v Těšeticích zaměřuje pozornost na
nejnovější filmovou tvorbu v příjemném
prostředí a je i našimi občany plně
využívána. Pro školní děti se každý týden
hraje filmové představení v rámci práce
školní družiny. JZD MÍR zajistilo gala
koncert v kult. domě v Práčích na počest
10. výročí
existence kult.
domě,
společnou návštěvu filmu „Moskva strám
nevěří “ na počest 65. Výročí VRSR.
Sdružený klub pracujících zodpovědně
přispívá kult. programem k významným
oslavám a výročím. O přípravu programů
mají velkou zásluhu s. Helena Bláhová s
dětmi z mateřské školy, s. Věra Otýpková
a Blanka Ilková, učitelky, Jiřina Tymonová
– učitelka vydané pěveckého sboru. Za
jejich přispění byl připraven kult. program
k oslavě Vítězného února, k MDŽ k
májovým oslavám, k MDD; SNP; Dni
armády; v MCSP k oslavě VŘSR a pod S
Jiřina Tymonová nacvičila se žáky
divadelní hru J. Paly: Za pokladem, která
však pro nevyhovující podmínky místního
kult. domu musela být sehraná v sále OB
v Luchotrdlech, kam byli všichni žáci
převezení autobusy JZD. Kromě premiéry
proběhly 3 reprízy. Pro žáky místní školy
bylo zajištění předplatné v jihomor.
divadle ve Znojmě pro 100 řádků.
Celkem 6 představení v cyklu pro děti
přineslo dobry kulturní zážitek. Protože
míst. kult. dům je v nedobrém stavu
neskýtá možnosti pro taneční zábavy. Byl
přidán TJ. Sokol pro účely stolního tenisu.
Přesto však v něm byly na r- 1982
uspořádaný 4 diskotéky; 2 plesy – CSŽ, a
myslivecké sdružení byly uspořádány ve
školní tělocvičně ve dnech 8.a 15. Ledna
1982; tradiční ples SRPŠ 22. ledna 1982 v
kult. domě v Práčích. Přesto tančení
připravila učitelka Blanka Šemková s
nejstaršími žáky míst. školy.
(JŽ)
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