ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
16. září 2014

Zdarma do každé domácnosti

Číslo 3 – ročník 2014

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
naše
obec
zažila
předposlední
srpnovou sobotu neobyčejné setkání
rodáků, občanů a přátel obce Těšetice.
Když se toto setkání začalo před více než
půlrokem připravovat, předpokládali jsme
účast kolem 300, maximálně 500 osob.
Podle odpovědí na pozvánky se nahlásilo
téměř 700 lidí. Ale, že se akce RODÁCI
2014 zúčastní kolem 1.000 návštěvníků,
opravdu nikdo nečekal.
Někdo si užil celý program od začátku
do konce, někdo jen dopoledne, mnozí
přijeli či přišli až po obědě. Ale na všech
bylo vidět, že si setkání užívají. Bylo až
dojemné, jak se někteří potkali po 30-ti i
více letech, jak se poznávali na
historických fotografiích a vzpomínali na
mladá léta.
Spousta lidí se procházela po obci a
pozorovala, jak se Těšetice změnily. Snad
všichni vyzkoušeli turistický vláček, který
projížděl obcí neustále obsazený. A
nemálo z těchto cestujících si díky vláčku
mohlo
poprvé
prohlédnout
část
z rozsáhlých sadů společnosti Pomona
Těšetice, a.s., nebo po mnoha letech zajet
až k přehradě v lese.
Počasí během dne bylo dobré, ani zima
ani horko, jen pár kapek spadlo. Večer se
počasí zhoršilo. Přestože poprchávalo, na
300 vytrvalců se nedalo odradit a nemálo
z nich dokonce tančilo mezi kapkami
deště.
Prostě pohodový den s bohatým
kulturním programem, který pomáhali
spoluvytvářet také Jindřich Žižka, Pavel
Worbis a hlavní opora Věra Nováková.
Velké poděkování za hladký průběh
akce patří členkám Klubu žen Těšetice,
Sboru dobrovolných hasičů Těšetice,
tygrům z TJ Těšetice, ale i všem
neorganizovaným, kteří pomáhali. Ruku
k dílu přiložili také zaměstnanci obce a MŠ
Těšetice.
Samozřejmě je nutné také poděkovat
všem partnerům akce – Pomona Těšetice,
Agro Měřín, Agrall Bantice, Agroservis
Višňové, distribuční centrum HOSTAN

společnosti Heineken, Znojemské besedě,
Jaderné elektrárně Dukovany (ČEZ),
Bufetu ESO Jaroslava Bobka, manželům
Míkovým, těšetickým vinařům a pokud
jsem na někoho zapomněl, omlouvám se.
Na
webových
stránkách
obce
www.tesetice.cz, v rubrice fotogalerie, jsou
již vystavené historické fotografie a také
momentky z průběhu akce samotné. Malý
výběr vám přinášíme v tomto zpravodaji.
Setkání skončilo, rodáci se vrátili do
svých domovů s hezkou vzpomínkou. A
také jsme se vrátili ke svým každodenním
starostem. Možná jsme si to úplně
neuvědomili, ale naše obec se dostala na
pomyslnou křižovatku a osobně cítím, že je
dobré, abych předal štafetu někomu
dalšímu.
Vloni na podzim (po zastřešení stavby
kulturního domu) jsem si uvědomil, že
„mám splněno“, v něčem možná i
překročeno, ale to ať posuzují jiní.
Uvědomil jsem si, že mi sedm a půl roku
starostování stačilo a že jsem nikomu
nesliboval, že budu doživotním starostou.
Svému nástupci zanechávám řadu
výzev, se kterými se bude muset poprat:
- dokončení KD a bytů
- rekonstrukce Hlavní a Bantické ulice
- revitalizace sportovního areálu
- II. etapa ulice Ke Hřbitovu a oprava
hřbitova
- po Jednoduché pozemkové úpravě je
nutné vyřešit nemálo požadavků na
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směnu, prodeje a pronájmy obecních
pozemků
- po Jednoduché pozemkové úpravě
bude následovat Komplexní pozemková
úprava
- udržet ekonomický rozvoj obecní jídelny
a ubytovny
- zasíťování stavebních míst na obecních
pozemcích a jejich prodej zájemcům o
stavbu RD
- zajistit zdravý rozvoj obce, spolků a
občanské soudržnosti
Bylo by iluzorní se domnívat, že vše
bude ihned a bez zádrhelů. Nový starosta
se určitě nebude nudit a já mu držím
palce.
Stala se však jedna nečekaná, a možná
i nemilá, věc. V blížících se volbách budou
voliči vybírat, bohužel, jen z 1 kandidátky.
Přestože jsem také na této jediné
kandidátce, jsem z této situace, mírně
řečeno, zaskočen. Ještě, že z celkových 9ti kandidátů bude zvoleno jen 7
zastupitelů. Alespoň takto bude naplněn
základní smysl voleb.
Přesto bych chtěl všechny voliče
vyzvat, aby se touto situací nenechali
ukolébat či odradit a svou účastí
v komunálních volbách ukázali, že jim další
rozvoj obce Těšetice není lhostejný.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat
za podporu a pomoc během mého
starostování. Také bych chtěl poděkovat
za kritiku, přestože byla někdy i dost

emotivní a osobní, neboť mne po celou
dobu nutila se více zamýšlet nad dopady
mých rozhodnutí a držet se při zemi.
Ještě jednou díky a všem přeji hezké
babí léto.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
PS: Omlouvám se za dlouhé úvodní slovo,
ale vzpomněl jsem si, co mi říkal hasič Víťa
Worbis, který držel těžký slavnostní prapor
obce před OÚ: „Starosto dobrý, ale bylo to
dlouhý.“   

Fotoreportáž
ze setkání rodáků
Autorem fotografií je Václav Pokorný.
(ZN)
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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
2014/2015.
V loňské sezoně se našemu týmu
bohužel nedařilo a po třech letech, kdy
jsme bojovali ve III. třídě, postihl naše
mužstvo sestup a návrat do IV. třídy.
Letní přestávka mezi sezonami byla
krátká, přesto v týmu proběhlo mnoho
hráčských změn.
Naše mužstvo opustilo hned 8 hráčů,
kteří u nás hostovali (František Mlejnek, Jan
Turan, Jakub Řezáč, Lukáš Dufek, Karel
Strnad, Pavel Zimmermann, Daniel Hruška
a Ondřej Machovec). U Jakuba Bezrouka,
kterému také skončilo hostování, se na
dalším působení v našem týmu pracuje.
Do týmu přišlo také 7 nových posil a
to: Lukáš Kraizel, Radek Fiala a Bohuslav
Kadlec (všichni obnovili aktivní činnost
a posledně jmenovaný byl navíc jmenován, jako hlavní trenér mužů), dále přišli
Petr Klouda a Pavel Černý (oba host.
z Mikulovic) Eduard
Klouda ( host.
z
Dyje) a
Marek Zimmermann (host.
z Bantic).
Hostování
bylo
dále
prodlouženo u hráčů: Martin Štancl, Tomáš
Fiedler a Jiří Kučera.
Jak
bylo již zmíněno výše, letní
přestávka byla krátká, přesto se našel čas
na
pár
přípravných
utkání. První
zkouškou nových hráčů byl tradiční
Memorial Jaroslava Prokeše (letos 11.
ročník), který se konal 26. července 2014
na našem hřišti. Po výhrách 4:1 nad
Starou Gardou Bantice, 5:1 nad Tvořihrází
a 7:3 nad Bártovci ze Znojma, obsadil náš
tým 1. místo. Náš tým dostal nádherný
pohár a nestárnoucí legenda těše-

tické kopané Josef Dufek, který odehrál
celý turnaj v dresu Staré Gardy, obdržel
skleněný pamětní pohár. Více informací
o tomto turnaji se dočtete na našich
webových stránkách.
Posledním přípravným utkáním před
sezonou byl zápas proti Micmanicím
(ještě loni náš soupeř ve III. třídě), který
se na našem hřišti konal 3. srpna 2014.
Naši fotbalisté zvítězili 4:2 (branky za náš
tým vstřelili:
2x Marek Zimmermann, Martin Štancl a Ivo
Kraizel). 10. srpna se už rozjela nová
soutěž, ve které na úvod naši fotbalisté
prohráli ve Skalici 1:0,
poté doma
porazili Branišovice 2:1 (branky: Katolický
a Worbis). Ve třetím kole jsme vysoko 4:0
prohráli v Rybníkách, v Tavíkovicích jsme
zvítězili 2:1 ( branky: Štancl a Vacula) a
Trstěnice jsme na domácím hřišti porazili
4:0 (branky: A. Trávníček, Kučera, Svoboda
a Vacula)
Těšelice

- TĚŠETICE

TĚŠETICE

- Branišovice

Rybníky

- TĚŠETICE

Tavíkovice
TĚŠETICE

- TĚŠETICE

Olbramovice
B
TĚŠETICE

- TĚŠETICE

volno
TĚŠETICE

- Trstěnice

NE
10:15
NE
16:30
NE
16:30
NE
16:30
NE
16:30
NE
10:15

10. 8.
17. 8.

- TĚŠETICE

TĚŠETICE

- Skalice

- Práče B
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Jan Juřátek st.
obránci: Milan Diviš, Lukáš Kraizel, Filip
Novák, Pavel Černý, Radek Fiala, Karel
Trávníček, Petr Vacula, Michal Worbis
záložníci: Kamil Bárta, Martin Štancl, Josef
Kosec, Jiří Kučera, Petr Klouda, Antonín
Trávníček, Marek Zimmermann
útočníci: Tomáš Fiedler, Libor Katolický, Ivo

Našim cílem do nové sezony jsou boje o
přední příčky tabulky a pokus o návrat do
III. třídy. Jak jsme se ale v úvodu nové
sezony sami přesvědčili, nebude to vůbec
nic jednoduchého. Po 5. kole jsou naši
fotbalisté na 6. místě tabulky s tříbodovou
ztrátou na první pozici.

7. 9.
14. 9.

NE
5. 10.
15:30
NE
12. 10.
15:00
NE
19. 10.
15:00
NE
26. 10.
14:30
SO
1. 11.
14:00
SO
8. 11.
14:00

Lechovi
ce
TĚŠETICE

brankáři: Martin Trávníček, Eduard Klouda,

31. 8.

- Loděnice

- Prosiměřice B

vedoucí mužstva: Václav Tkadlec

Kraizel, Květoslav Svoboda, Rudolf Bilka st.

NE
21. 9.
16:00

- TĚŠETICE

hlavní trenér: Bohuslav Kadlec, asistent
trenéra: Josef Dufek,

24. 8.

- Jezeřany B

Dobřínsk
o
TĚŠETICE

Soupiska mužstva
pro podzim 2014:

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 a hlavně na to, že nás
budete
v hojném
počtu
podporovat
v podzimních bojích, které budou velmi
důležité.
Václav Tkadlec

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu
25.10.2014
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.

Poplatky

Volby

Připomínáme
občanům,
kteří
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 hrazeny, bude nucen OÚ tyto
nedoplatky vymáhat exekučně.
(JŽ)

Ve dnech 10. a 11. října 2014
proběhnou v naší obci Volby do
Zastupitelstva obce Těšetice a Senátu
Parlamentu České republiky , eventuálně druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky konané ve
dnech 17. a 18. října 2014.

Jubilanti
Červenec
Vnuk Milan
Bobková Zdenka
Burešová Amálie

let
75
81
88

Srpen
Matoušek Alois
Musilová Růžena
Bobek Oldřich

65
70
85

Září
Otáhal Stanislav
Bílová Jurana

82
84

Volební lístky budou doručeny včas
do domovních schránek, nebo budou k
vyzvednutí i v den voleb ve volební
místnosti.
První den voleb – v pátek 10. října
2014 proběhne hlasování od 14.00 do
22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu
11. října 2014, se bude hlasovat od 8.00
do 14.00 hodin.
(JŽ)

. . . Vše nejlepší !!! . . .
(JŽ)
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Pro volby do Zastupitelstva obce
Těšetice a Senátu Parlamentu České
republiky konané ve dnech 10. a 11.
října 2014, eventuálně pro druhé kolo
volby do Senátu Parlamentu České
republiky konané ve dnech 17. a 18.
října 2014 bude v obci Těšetice zřízen
jeden volební okrsek
se sídlem v
budově MATEŘSKÉ ŠKOLY, TĚŠETICE 62.

Mistrovství světa v
Taekwon-Do I.T.F
Ve dnech 23. - 27. července 2014
proběhlo v italském Římě Mistrovství
světa v Taekwon-Do I.T.F.. Dne 27.
července
se uskutečnil pro držitele
barevných pásů Světový pohár ve
sportovní části tohoto moderního
sportu. Tohoto klání se zúčastnila i naše
občanka obce Těšetice,
Jana
Pelánová - žákyně 9.A. ZŠ nám.
Republiky ve Znojmě, která získala 1.
místo - zlatou medaili - v disciplíně Tul
(cvičení technických sestav – stínový
boj) a 2. místo - stříbrnou medaili v disciplíně Matsogi ( sportovní boj).
I když se tomuto sportu věnuje
teprve 2 roky, dosáhla velmi dobrých
výsledků, neboť této soutěže se
zúčastnili družstva ze 34 výprav z celého
světa (celkem přes 1000 závodníků).
Další vrcholná akce proběhne 23. –
27. července 2015 v moldavském
Kišiněvu (mistrovství Evropy a Evropský
pohár) a v roce 2016 proběhne
mistrovství světa na Novém Zélandě.
K obhájení získaných titulů ji přejme
hodně
zdraví,
štěstí
a
osobní
spokojenosti.
Karel Hloušek

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
Posvícení
20. 09. 2014
Dýňová stezka
31. 10. 2014
Rozsvícení vánočního stromu
30. 11. 2014
(JŽ)

Okénko do historie
rok 1983 (1. část)
Výňatek z kroniky střediskové obce
Prosiměřice.
V roce 1983 dochází i v obcích
k řešení dalších základních otázek
rozvoje socialistické společnosti stále
těsněji
souvisejících
se
světovým
vývojem.

Nejreakčnější síly imperialismu stupňují
militaristickou politiku, usilují o získání
vojensko - strategické převahy. Tyto
skutečnosti vážně zostřují mezinárodní
napětí a ohrožují mírový život lidstva.
SSSR a socialistické státy vynakládají
nesmírné úsilí k zabrzdění
tohoto
nebezpečného
vývoje.
Současná
situace vyžaduje s veškerou energií
aktivně podporovat mírové iniciativy
SSSR, které představují jedinou reálnou
cestu k zachování míru.
Všemi těmito problémy žije celá naše
společnost i občané našich obcí, kteří
usilovnou prací na pracovištích, při
budování obce, v masově politické
práci plní úkoly, které před nás naše
společnost postavila. Vždyť 35. výročí
,,Vítězného února 1948‘‘, 65. výročí
vzniku Čsl. státu i ostatní významné
politické
dominanty
roku
dávají
perspektivu pro aktivní činnost většiny
poctivých občanů našich obcí.
Rok 1983 se stal dalším úspěšným
rokem v budování socialismu i v našich
obcích. Na dny 21. – 26. června 1983 se
sešel v Praze mírový světový kongres
,,Za mír a život proti jaderné válce‘‘.
Štafetu a pozdrav z naší obce připravil
výbor ČSŽ, vyšila s. Marie Bíbrová. Na
shromáždění občanů dne 3. června
1983 u příležitosti Dne dětí byla štafeta
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odeslána na okresní manifestaci do
Znojma a ve dnech konání mírového
kongresu spolu s ostatními odeslána do
Prahy. Rok 1983 je také rokem českého
divadla v souvislosti se 100. výročím
otevření Národního divadla.
Snaha MNV Prosiměřice plnit úkoly
volebního programu NF se stala
prvořadým úkolem. Vedle prioritních
akcí, jako je zahájení přístavby
stravovacího zařízení a příprava spodní
stavby pro montáž ocelové konstrukce,
stojí před MNV další významné úkoly,
vyplývající
z dubna
1982.
Ukládá
národním výborům zkvalitnění práce,
zejména služeb pro občany. Úkolem
našeho MNV, jako MNV střediskové
obce, je vytvořit podmínky pro zřízení
stavebního úřadu i rozšíření ostatních
služeb. Od dubna 1983 přebírá funkci
matrikářky administrativní pracovnice
MNV s. J. Ambrozková, dosavadní
matrikáři, s. Rud. Dvořák a Helena
Bláhová, jsou ze svých funkcí odvoláni.
Plenární zasedání MNV Prosiměřice
se sešlo 6krát a projednalo:
27. 1. 1983
Realizaci rozpracovaných závěrů
XVI. sjezdu KSČ, plnění voleb. programu
NF a socialistický závazek na r. 1983,
hodnocení uzavřených dohod se
společ. organizacemi.

24. 3. 1983
Hodnocení plnění úkolů na úseku
branné výchovy, stav na úseku
dodržování socialistické zákonnosti, boj
proti
kriminalitě,
zajišťování
veřej.
pořádku a prevence, rozpočet MNV.
5. 5.1983
Plnění JP KSČ, plánu masové
politické práce a politické agitace.
Kontrola plnění závěrů 6. plánu ÚV KSČ
21. 7.1983
Plnění závazků a dohod s org. NF,
hodnocení
poskytovaných
služeb
obyvatelstvu
(obchod, zásobování )
29. 9. 1983
Vyhodnocení činnosti jednotky PS
VB, zhodnocení výsledku výchov.
vzdělávací práce škol a úkoly
šk. r. 1983 / 84, stav požární ochrany.
27. 11. 1983
Plnění rozpočtu, hospodaření MNV,
návrh JP KSČ na r. 1984, činnost orgánů
MNV, poslanců
Všech
schůzí
se
pravidelně
zúčastňoval náš poslanec ONV s. Boh.
Kadlec, aktivista s. J. Puht a schůze dne
29.9.1983 tajemník ONV s. J. Poláček. Ke
všem projednávaným problémům byla
zaujata usnesení a opatření. Práce na
přístavbě školy se daří díky stavební
skupině důchodců: Josef Kuřitka, B.
Škarka, C. Hrušovský, Ant. Dvořák a j. Na
sobotní brigády byli zváni rodiče dětí,
takže v termínu do 15. 7. 1983 byla
stavba ,, spodku ‘‘ dokončena.
Rovněž bylo dořešeno přestěhování
paní Ježkové a Poláškové. Sice jsou zde
požadavky na odstranění menších
závad, ale nic nestojí v cestě, aby
přeložka silnice mohla být spolu
s úpravou demolice na křižovatce “ u
Večeřových
‘‘
zahájena.
Podnik
,,Silnice“ však zatím zřejmě nemá
dostatek finančních prostředků, takže
řešení tohoto problému se opožďuje.
V Těšeticích
probíhají
přípravné
práce ke stavbě vodovodu. Garantem
této akce je s. ing. Pechánková, ale
také tato akce zatím nemá potřebnou
razanci.
Situace
s dokončením
koupaliště je na uspokojivé úrovni. Byla
zajištěna čisticí stanice, která bude
vodu čistit a tím odpadnou připomínky
OHES. K dokončení zaujali kladné
stanovisko i OIPO, která s touto nádrží
počítá jako protipožární. Starostlivost a
péči o tyto i další stavební akce má
předseda komise pro výstavbu s. Jan
Kuřitka a samotný předseda MNV s. Jan
Krčma. Osvědčují se dobré vztahy mezi
funkcionáři JZD a MNV. V rámci směrnic
MNV zajistil provozovnu kadeřnictví,
která si získává větší oblibu, s. Z. Novotný

má povolenou činnost stolařskou,
v Kyjovicích s. J. Krbálek činnost
elektroopravářskou. Také provozovna
ODĚVY poskytuje již svoje osvědčené
služby. Na počest sdruženého závazku
bylo uzavřeno 22 dohod, které byly
zaměřeny
na
plnění
úkolů
v organizátorské
činnosti,
zvelebení
obce, úpravě obce, sběru druhotných
surovin…
Rok 1983 byl významným rokem, na
všech politicko-výchovných akcích se
naše obec podílela. Z úseku kulturněpolitických
prací
propagovali
i
vzdělávání. Svoje výsledky odvádí
většina
úspěšných
zařízení
a
společenských organizací. Sdružený
klub pracujících, bývalá Osvětová
beseda, se opírá o práci střediskové
kult. pracovnice s . Ivanky Martínkové i
vlastní činnosti klubu – vzpomínkové
oslavy
s kult.
programem,
dětské
divadelní představení žáků míst školy
,,Za pokladnou‘‘, které připravil kolektiv
dramatického kroužku pod vedením
učitelky s. Bl. Ilkové a V. Otýpkové.
Sehrání tohoto představení ale před
soutěžní komisí nevyznělo.
Stálá
pozornost
je
věnována
pamětní desce K. Gottwalda, u které
k výročí Února a v den narozenin K.
Gottwalda byla pořádána slavnostní
shromáždění občanů (delegace
při
výroční čl. schůzi JZD), žáků i ostatních
delegací s kult. programem, kladením
kytic, nebo věnců.
Pozornost je nadále věnována
národní agitaci a práci agitačního
střediska a plnění politic. výchov, cílů
masové politické práce a politické
agitace.., A tak proběhla shromáždění
k výročí Února 1948, udělení stát.
vyznamenání ,, Za obětavou práci pro
socialismus ‘‘ s. Josefu Šnáblovi ( 60 let),
májové slavnosti, MDD 1. června, kde
členové
SVAZARMU,
ČSPO,
SSM
připravili zábavný a kulturní program
pro ty nejmenší.
K plnění společenských cílů byly
usměrňovány programy i plány ostat.
zájmových organizací. Mezi nejaktivnější
patří org. Svazu žen ( ČSŽ) , která se
podílí na zvelebovacích akcích SPOZ.
Činnost
této
organizace
byla
odměněna
čestným
uznáním
ministerstva
zemědělství,
které
zástupkyně Marie Bíbrová a Jana
Simandlová přebraly v Praze, z rukou
zást. ministerstva. Pochopitelně, že akce
této organizace nacházejí
plnou
podporu. Zdařilý ples ČSŽ, na který ženy
přišly s novinkou – pečením perníkových
srdcí, přinesl nejen pěkný finanční efekt,
ale i oblibu a zájem o tuto práci. Besedy
se ženami k MDŽ již mají svou tradici.
Pomoc žen ve špičkových pracích v JZD
je
velice
záslužná
a
příkladná.

- 7-

Poděkování patří dobré organizátorské
práci výboru s. M. Bíbrové, J.
Simandlové, L . Dvořákové, B. Bláhové a
dalším
Na velmi dobré úrovni je práce
požárníků (ČSPO), zejména jejich práce
s mladými požárníky. 14 členů mladých
požárníků, pod vedením manželů
Macových, dosahuje velmi dobrého
umístění a výsledků v rámci okresu a
kraje.
Aktivita a houževnatost svědčí o
tom, jak mládež a děti jsou vděčni
každému, kdo je ochoten jim věnovat
pozornost. V mnoha případech je
aktivita
mladých
příkladná.
Tato
organizace vykazuje v rámci MVNF
velmi dobrých výsledků. Předseda : Jiří
Mac, J. Klement, L. Musil,
Z. Ludvik.
Velitel : J. Buchta, J.Polický, J. Bezrouk, I.
Atulšen, R. Dvořák, J. Hřib, F. Dlouhý
Jsme členové 13. Okrsku ČSPO, do
něhož spadají obce MNV Prosiměřice,
Práče, Žerotice, Oleksovice. Velitelem
okrsku je s. J. Beneš, jejich společné úsilí
aktivuje celý okrsek.
Chvályhodná je činnost tělovýchov.
organizace, která sdružuje 72 členů
zaměřujících činnost především na
odbíjenou, gymnastiku. Vede žákovský
sbor stol. tenisu pod vedením s. Jiřího
Maška, a tak jsme byli svědky mnoha
okresních o krajských přeborů. V obci se
pravidelně cvičí. Zásluhu na těchto
úspěších má výbor ve složení: ing. Jan
Simandl – předseda a člen POV ČSTV,
RNDr. Alois Kukačka – předseda okr.
sekce stol. tenisu, Jana Simandlová, Jiří
Mašek, Stanislav Seidl.
Tradičně dobrou činnost odvádí ZO
SVAZARMU. Vedle základní
přípravy
organizuje střelecké akce ( z malorážky
či ze vzduchovky) přesahující rámec
okresu. Jde o pohárové střelby o pohár
MNV a pohár JZD, Memoriál J.
Dlouhého a P. Ljašky a další. Účast
předních střelců, nositelů výkonnostních
tříd, předních okresních sportovců,
svědčí o dobré práci této organizace.
V jejím čele stojí s. Jan Tvarůžek , Jan
Kuřitka, K. Bláha, K. Řezáč, Jan Krčma a
Rud. Dvořák ml.
Práce SSM vykazuje menší výkyvy, ale
MVNF vytváří podmínky ke zkvalitnění
této organizace, v jejímž čele stojí
Monika Bořecká, Petr Bláha, Božena
Chovancová, Jana Vnuková, Milada
Moránková
Svazáci
zorganizovali
několik
diskotékových zábav, zúčastnili se
brigád a spolupodílejí se na organizaci
populárních místních kult. akcí.
Dobrou činnost vykazují i členové
mysliveckého sdružení, nejen svou
činností při ochraně a péči o zvěř, i

připad. prostředí, ale i aktivní pomocí při
brigádách. Uspořádali již tradičně
zdařilý ples v tělocvičně s bohatou
tombolou. V čele stojí výbor ve složení:
předseda Z. Suchý, hospodář M.
Knoflíček, pokladník Jos. Jelen, jednatel
Mir. Krejčí, Frant. Dvořák ml. a Jaroslav
Tesař
Z činnosti dalších organizací stojí za
zmínku
SČSP.
Věnuje
pozornost
prohlubování přátelství mezi ČSSR a
SSSR. V čele organizace stojí s. Vít.
Suchý. Aktivizace této organizace
v době MČSP je pochopitelná a má
dobrou odezvu.
Velmi dobrých výsledků dosahuje
org. ČČK. Její činnost, zaměřená na
propagaci
dárcovství
krve,
je
chvályhodná a dosahuje mimořádných
výsledků. Mezi nejaktivnější dárce krve
patří: Marie Šimánková 32x, Božena
Chovancová 22x, Priska Bořecká 20x,
Marta Bobková 20x, Miroslav Binko 31x,
Bohumil Worbis 26x, Alois Karpíšek 30x,
Josef Katolický 24x, Ant. Stuchlík 17x
Výbor ČČK pracuje ve složení:
předsedkyně: Bobková V. (Těšetice),
Matulová
M.
(Vítonice),
Veselá
Frant.(Kyjovice), Marie Ilková , Josefa
Ambrozkova, Květa Neterdová, Helena
Bláhová,
Marie
Vnuková,
Marta
Bobková
Jednotný plán kult. výchov. Činnosti,
zpracovaný škol. a kult. komisí MNV, je
výchozím dokumentem pro veškerou
kult. činnost.
Tato je zaměřována
především na ideově politické akce a
akce masově politické práce a
politické agitace.
Vedle rady klubu ve složení:
předseda: Stanislav Bláha, Jan Krčma,
Květa Neterdová, Jana Simandlová,
Antonie Kuřitková, Marie Bíbrová,
Helena Bláhová, Ludmila Poláková ,
usměrňuje práci agitační středisko (St.
Bláha) s vedoucím agitač. kolektivu
(Jan Krčma). Tyto instituce zajišťují
veškeré
akce politické, besedy s
občany, přednáškovou činnost. Vedle
stranické výchovy probíhají školení
poslanců – nestraníků, jsou pořádány
besedy nad kronikou obce ( org. ČSŽ a
SSM), je vydáván Zpravodaj ve
spolupráci s JZD MÍR Práče a MNV
Práče. Redakčně jej zajišťuje s. J.
Martínková, středisková kult. pracovnice
OKS.
V obci byly uspořádány 2 plesy,
masopustní zábava, tradiční posvícení v
září, několik diskoték. Veškerý další

kulturní život se soustřeďuje do Kult.
domu v Práčích a Kinokavárny v
Těšeticích, kde mimo promítání filmů,
mimochodem předpremiérových, je
každou sobotu konečná zábava. Tyto
akce jsou více vyhledávány návštěvníky
přespolními. Kinokavárna tak úspěšně
plní svoje poslání výběrového kult.
zařízení.

Rodičové na
mateřské dovolené,
slyšte!

Taktéž vysoce kvalitní vystoupení
předních kulturních souborů v Kult.
domě v Práčích, vysoce hodnotné
plesy místních ( SRPŠ, ČSPO) i okresních
organizací, včetně již tradičního plesu
SRPŠ a JZD, poskytují hodnotné kulturní
vyžití našich občanů. Kromě toho je
toto zařízení svědkem dalších vnitřních
akcí JZD ( výroč. schůze, dožínky, akce
SPOZ). K dobré úrovni kulturního života
přispívá i zdravotní středisko OÚNZ se
stále se zvyšujícími a rozšiřujícími se
službami ( rehabilitační odd., laboratoř
stomatologická aj.)

Opět máte možnost se společně
setkávat v naší mateřské škole –
tedy v Těšeticích – a to vždy každý
třetí čtvrtek v měsíci v 16:00.
Začínáme v říjnu, pokračovat
budeme dle zájmu. Těšíme se na
všechny maminky, tatínky, babičky,
deděčky… , zkrátka všechny, kteří si
chtějí prohlédnout naši školku, zjistit
o ní informace, poklábosit u kafíčka
a pohrát si s dětmi v novém
prostředí. Nezapomeňte si zapsat
do svých kalendářů!!!

….pokračování v příštím vydání.
(JŽ)

Mgr. Lea Šmikmátorová
ředitelka MŠ

Novoty z mateřské
školy
Ani jsme se nenadáli a opět jsme
zahájili nový školní rok. Ani ten
letošní se neobešel bez slziček,
stejně tak bez deště. Většina dětí
však šla zvesela, protože věděly, že
je ve školce čeká příjemná změna
v podobě nového školního hřiště.
Ano, je to tak, dočkali jsme se
krásných nových herních prvků na
naší zahradě – věžičkový modul se
skluzavkou, lanovým mostem a
dvěma houpačkami, pružinové
houpadlo, lanové centrum, vláček
– to vše teď na děti ve školce čeká.
Bohužel doslovně, protože začátku
školního roku počasí nepřálo, tedy
ani dětem na hřišti. Doufejme však,
že se počasí umoudří a děti si ještě
na podzim všeho užijí dosyta.
Přejeme tedy dětem, i všem
ostatním, krásný slunečný podzim a
všichni, kteří máte zájem, přijďte se
k nám podívat na naši novou
zahradu s hřištěm. Rádi Vás uvidíme
a vše ukážeme.

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

Kolektiv MŠ
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