ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
31. prosinec 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
přiblížili jsme se ke konci roku 2015. V
letošním roce jsme se zaměřili na
rekonstrukce budovy MŠ Těšetice a
sportovní budovy ve sportovním
areálu.
Obě
budovy
byly
rekonstruovány i díky získaným dotacím z
Jihomoravského kraje.
V budově MŠ Těšetice byly
zbourány stěny z důvodu zvětšení
prostoru jak pro hraní děti, tak i k jejich
odpočinku. Dále byla vyměněna okna
na budově MŠ Těšetice a OÚ. Byl také
instalován nový plynový kotel v
budově a vyměněny staré plechové
žebřinové radiátory, které začaly po
spuštění nové topné sezóny postupně
odcházet, za nové panelové.

Zdarma do každé domácnosti

spolupracujeme na úpravě původního
projektu z roku 1996. Nyní se také
zpracovává územní studie v lokalitě
Stará vinice, kde obec plánuje
zasíťování obecních pozemků, kde
jsou v plánu nová stavební místa.

Číslo 4 – ročník 2015

Konkurs na ředitele,
ředitelku MŠ

Závěrem bych chtěl poděkovat
sponzorům, občanům a všem, kteří
přispěli věcnými dary nebo jakoukoli
prací pro obec.

Z důvodu vzdání se funkce ředitelky
MŠ Těšetice, kterou vykonávala p. L.
Šmikmátorová, byl vyhlášen konkurz
na pozici nového ředitele/ředitelky MŠ
Těšetice.

Do nového roku 2016 přeji všem
občanům naší obce hlavně hodně
zdraví a pracovních úspěchů.

Vedením MŠ Těšetice a funkcí
prozatímní ředitelky byla pověřena p.
Horáková.
JŽ

Jindřich Žižka
starosta

Další letošní akcí byla rekonstrukce
budovy ve sportovním areálu, kterou
nejvíce využívají naši fotbalisté TJ
Těšetice.
Byla
vyměněna
okna,
pořízeno nové topení (krbová vložka s
výměníkem s možností topení do
radiátorů) a nové radiátory. Byla
provedena izolace terasy (jak tepelná,
tak i proti vlhkosti) a terasa byla
zastřešena.
Také jsme opět na závěr roku
vysázeli novou alej stromů, tentokrát
ovocných - u Panelky.
V této činnosti bychom chtěli
nadále pokračovat, zeleně není nikdy
dost.
V dalším období se nyní budeme
soustředit na budovu KD – viceúčelového
zařízení,
která
bude
rekonstruována po etapách.
I. etapou by měla být investice do
kulturního sálu a sociálních zařízení. Byl
osloven Ing. Čeleda, se kterým
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Vánoční koncert

Nadšení diváci svým potleskem
odměnili vystupující za jejich výkon.
Hrály se známé i méně známé koledy.

Tak jako každý rok i letos se konal v
těšetickém kostele Nejsvětější Trojice
vánoční koncert Cimbálové muziky
Antonína
Stehlíka.
Jako
hosté
vystoupily děti z Musica Antiqua při HŠ
Yamaha.

Po koncertu byl zúčastněným
nabídnut svařák a čaj, který přítomní
rádi využili pro zahřátí svého těla.
Přátelským hovorem si poté zpříjem
nili sváteční čas.

Koncert se konal dne 27. prosince
2015 v 18.00 hod. Všechny lavice v
kostele byly obsazeny do posledního
místečka.

JŽ
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Vánoční strom
29. listopadu byla první adventní
neděle a obecní úřad pozval všechny
občany na rozsvěcování vánočního
stromu od 16:00 hodin.
Úvodní slovo si vzala místostarostka
Jana Bezrouková, která všechny
přivítala a zároveň popřála hezké
prožití svátků vánočních, hodně štěstí,
zdraví do nového roku 2016.
Poté pan farář Jindřich Čoupek
připomněl význam adventu, zazpíval si
se všemi přítomnými a předal slovo
vystupujícím dětem z mateřské školy
pod vedením paní ředitelky Marie
Horákové a paní učitelky Soni
Ludvíkové. Následovala vystoupení
dětí ze základní školy, René Votava a
Sabina Bobková zahráli na flétnu,
Hana Ludvíková a Jakub Vaďura
zazpívali.

Poté už byla volná zábava, zavoněl
svařák a čaj, bylo možno ochutnat
perníčky, koláče a buchty, atmosféru
zpestřily vánoční koledy.
Všechny děti obdržely vánoční
čokoládový kalendář. Vánoční strom
obci
věnovala
paní
Jaroslava
Šimáková,
hasiči jej 21. listopadu
postavili na návsi. Aparaturu obsluhoval Leoš Musil.
Děkujeme paní Šimákové, hasičům,
Klubu žen, vystupujícím a všem
ostatním za přípravu a pomoc při této
akci.
JB
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Adventní věnec a
betlém u Jurků
4. prosince v podvečer roz-svěcovala
rodina Jurkova betlém a vánoční
strom, letos poprvé i adventní věnec.
Nebyla to žádná uzavřená společnost,
kdo chtěl a přišel, náramně se pobavil.
Je přece hezké, když lidé mají chuť se
sejít a pobavit.
JB

Dýňová stezka
V pátek 30. října v podvečer se
konala již tradiční dýňová stezka ve
Sklepní uličce. Letos bylo pro děti
připraveno několik překvapení. Jedno
z nich byla delší trasa, která byla
zakončena až u výstavby nových
domů. Hned na začátku každé dítě
obdrželo svítící náramek. Na trase byly
přichystány soutěže (dýňové puzzle a
spojovačky, převoz dýní na kotoučcích), za jejichž splnění děti
dostávaly odměny. Na konci trasy za
splnění všech úkolů děti obdržely
balíček.
K občerstvení byl připraven svařák a
čaj. V důsledku sucha nebyl dostatek
dýní, přesto nám rodina Vaňkova
několik dýní věnovala, děkujeme. K
osvětlení dýňové stezky byly použity
svícny z velkých sklenic na zavařování,
které věnovaly obci ženy z jídelny a na
které
Kamil
Bezrouk
nasprejoval
dýňovou tématiku. Fotil Marian Worbis.
Děkuji všem za pomoc při přípravě,
průběhu a úklidu dýňové stezky.
JB
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Činnost
mysliveckého
spolku v naší obci
Myslivecké sdružení „Obora Těšetice“ bylo zaregistrováno dne 8. 3.
1993 sloučením myslivců Těšetic a
Bantic. V letošním roce došlo celorepublikově k přejmenování všech
sdružení na spolky. Naše sdružení nese
název „Myslivecký spolek Těšetice –
Bantice“. V současné době má 13
členů, z toho 2, kteří se aktivního lovu
z důvodu vysokého věku již neúčastní
/p. Otáhal Stanislav ml. a p. Votava
František st./. Myslivecká činnost je
provozována v katastru obce Těšetice
a Bantice na celkové výměře 950 ha,
převážně polní honitby. Předsedou
spolku je p. Bezega Michal a
mysliveckým hospodářem p. Dolníček
Bohuslav. Smyslem činnosti každého
mysliveckého spolku není jen lov zvěře,
ale hlavně péče o ni, zejména v době
strádání v zimním období, kdy je
pravidelně přikrmována. Úkolem je
samozřejmě i plánovaný odlov a
udržování stanovených kmenových
stavů jak spárkaté, tak drobné zvěře.
Je nutné lovit i nemocnou a k chovu
nevhodnou spárkatou zvěř.
Vyvrcholením každé myslivecké
sezony je organizace společných honů
na drobnou zvěř. V letošním roce
proběhly dva hony. První hon dne 7.
11. 2015, kdy bylo uloveno 25 ks zajíců
a 10 ks bažantů kohoutů. Druhý hon
proběhl dne 19. 12. 2015, bylo uloveno
celkem 71 ks zajíců a 19 ks bažantů
kohoutů. Jako každoročně, tak i letos
byl tento velký hon, na který jsou zváni
myslivci z jiných spolků, zakončen
poslední lečí. K pobavení myslivců a
veřejnosti probíhá myslivecký soud,
kde jsou žertovnou formou myslivci
souzeni a trestáni za různé přestupky
v mluvě a nesprávné činnosti při lovu.
Vyvrcholením poslední leče byla i letos
bohatá tombola ve zvěřině a
drobných praktických cenách, které
věnovali sami myslivci. První cenu, celý
kus muflonky, vyhrála p. Bezrouková
Jarka.
Na závěr mého příspěvku bych rád
jménem celého Mysliveckého spolku
Těšetice – Bantice popřál všem
spoluobčanům do nového roku 2016
hlavně hodně zdraví, spokojenosti a
úspěchů v osobním životě.
Za Myslivecký spolek
Ludvík Josef
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Mikuláš

Nebe na zemi

Dne 5.12.2015, tak jako každoročně,
chodil po naší obci Mikuláš s čerty a
andělem. Byl navštívit naše nejmenší
v jejich domovech a jistě je odměnil za
jejich odvahu nějakou laskominou.
Děkujeme za udržování tradice.
JŽ

Divadelní studio Martiny Výhodové
sehrálo 27.11.2015 v Městském divadle
ve Znojmě svoji premiéru hry Voskovce
a Wericha Nebe na zemi. Zajímavé je
to, že v tomto představení vystupovali
opět občané naší vesnice, Karel
Bobek v roli Jupitera a Marek
Zimmermann v roli Jupitera / Camillia.
Představení mělo obrovský úspěch,
diváci se bavili od začátku až do
konce. Byl to nádherný kulturní zážitek.
JB

ČERTOVSKÝ REJ
V TĚŠETICÍCH 2015
V sobotu 5. prosince 2015 v našem
sportovním areálu po roce opět
vyrostlo peklo. Na úvod předvedl své
umění všem rodičům a hlavně dětem
kejklíř Čabik, který ukázal žonglování
s různými předměty. Dále přišla na
řadu ohnivá show v podobě plivání
ohně, která měla obrovský úspěch. Po
tomto představení se v areálu objevili
čerti pod dohledem samotného
Lucifera a dětem předvedli ukázku o
lakomé princezně Hamižce, která
chtěla okrást svého otce, ale tento zlý
čin odhalil čert Uriáš a princeznu
odnesl do pekla, kde byla odsouzena
k tisíci letům práce v podzemní říši.
Poté sestoupil z nebe Mikuláš
s andělem, kteří dětem předávali
nadílku. Mezitím mohli ostatní skotačit,
soupeřit a hrát si s čerty ve volné
zábavě. K vidění bylo přetahování,
skákání v pytli i focení s čerty,
Luciferem a dalšími. Tato akce se
dětem moc líbila a při společném
focení si dokonce osedlaly zmateného
čerta Bachora, který v tu chvíli sloužil
jako pohovka, a děti si to náramně
užívaly. Poté přišel na řadu krásný
ohňostroj a po něm pravá čertovská
diskotéka. Počasí této akci přálo, pro
všechny návštěvníky byl připraven
svařák, čaj, buchty a koláče. Obec
Těšetice se podílela na této akci
finančním příspěvkem.
JŽ

Jubilanti
Říjen
65 let – Zvěřina Karel
Listopad
88 let – Kašpárková Blažena
Prosinec
65 let – Bobek Josef
Jubilantům přejeme vše nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.
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Rozpočet na rok
2016

Plánované akce

Na úřední desce byl zveřejněn
návrh rozpočtu obce Těšetice na rok
2016.
Rozpočet
byl
navržen
jako
přebytkový a v této podobě i
schválen.

Naši psí miláčci
Milí majitelé psích miláčků, opět na
Vás apeluji a žádám, abyste své pejsky
nenechávali vykonávat potřebu před
domy svých spoluobčanů. Po obci
jsou rozmístěny odpadkové koše, které
jsou opatřeny papírovými sáčky na psí
exkrementy. Proto Vás žádám, abyste
tyto sáčky používali (sáček obsahuje i
papírovou
lopatku) a byli
tak
ohleduplní vůči ostatním občanům.
Děkuji.

24.1.2016 – Dětský karneval
6.2.2016 – Masopust
12.3.2016 – Košt vína
20.3.2016 – Setkání s důchodci

Celkové příjmy jsou kalkulovány ve
výši 7.319.900,-- Kč, výdaje 6.567.900,-Kč. Přebytek bude použit na úhradu
splátek úvěrů.
JŽ

JŽ

Výsadba stromků u
panelky
Obecní úřad uspořádal brigádu na
výsadbu ovocných stromků u panelky
od sadu k Hostanu, která se konala
dne 21.11.2015.
Výsadba stromů proběhla bez
problémů, ovšem tentokrát počasí
moc nepřálo. Přesto se našli občané a
děti, kteří přišli a přičinili se o to, že
práce šla od ruky a za chvíli byly
stromky na svých místech.
Pro zúčastněné bylo připravené na
zahřátí svařené víno a čaj a sladký
perník. Zaměstnanci obce připravili k
výsadbě jámy a po výsadbě zapravili
kolíky ke stromkům. Všem aktivně
zúčastněným děkujeme.
JŽ

Pečení perníčků
Ženy z Klubu žen před adventem
nabídly, že upečou perníčky pro děti
vystupující u rozsvěcování vánočního
stromu. Jak slíbily, tak upekly.
Každá z žen doma upekla a
ozdobila perníčky, z kterých potom
udělaly balíčky pro vystupující děti
z mateřské a základní školy a také pro
pana faráře. Perníčky byly výborné,
děkujeme.
JB
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JŽ

2.12.
proběhlo
vánoční focení.
V pátek 4.12. přišel
do
školky
Mikuláš
s čertem a andělem,
aby
dětem
donesl
nadílku. Vánoční besídka se konala ve
čtvrtek 17.12. odpoledne. Děti si opět
připravily
vystoupení

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 55 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
Strávníkům nabízíme pohodlné
a bezstarostné placení obědů
formou souhlasu s inkasem.
Vyžádejte si více informací
u kuchařek !
Ubytování – cena dle pokojů
130 -150 Kč den/os.

Střípky z MŠ
V říjnu se děti věnovaly podzimu,
konala se tvořivá dílna rodičů s dětmi
na téma dýně. Děti se účastnily
dýňové stezky organizované obecním
úřadem. Listopad a prosinec proběhl

- Dále nabízíme pro občany
a
organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd.,
- Výrobu a prodej domácích
houskových knedlíků na objednávku

pro rodiče.
Potom už nastal čas rozbalit dárky, z
kterých měly děti obrovskou radost.
Další den, 18.12., byl posledním
školním dnem v roce 2015. Děti opět
začnou chodit do školky 4.1.2016.
Kolektiv MŠ přeje hodně
štěstí, zdraví a
spokojenosti v roce 2016.
Marie Horáková

Více informací na:

www.tesetice.cz

Poděkování

TEL: jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Personální změny v
MŠ
V říjnu proběhly změny ve vedení
mateřské školy. Mgr. Lea Šmikmátorová na vlastní žádost složila
funkci ředitelky mateřské školy a ke dni
29.10.2015 ukončila pracovní poměr.
Zastupující
ředitelka
je
Marie
Horáková. Byl vyhlášen nový konkurs
na pozici ředitelky/ředitele mateřské
školy.
Zájemci se mohli přihlásit na
obecním úřadě do 20.11.2015. Jelikož
se do tohoto termínu nikdo nepřihlásil,
konkurs byl prodloužen do 5.1.2016.
JB

ve školce ve znamení adventu a
vánočních příprav.
Nejdříve byla tvořivá dílna rodičů
s dětmi a panem farářem v úterý 24.
11. odpoledne zaměřená na výrobu
adventních věnců.
To už se ale děti dávno pilně
připravovaly
na
vy-stoupení
u
rozsvěcování vánočního stromu 29.11.
na první adventní neděli. Vystoupení
pod vedením paní ředitelky
Marie
Horákové a paní
učitelky Soni Ludvíkové zahrnovalo
nejen vánoční básně, koledy, ale i
zajímavé tanečky.

Klub žen děkuje
manželům Bezroukovým za to, že jim
umožňují v Hostinci
U Vlků nácvik na jejich
vystoupení.

Obecní úřad
Těšetice přeje všem
občanům hodně
štěstí, zdraví,
pohody, lásky,
spokojenosti,
osobních i
pracovních úspěchů
v roce 2016.
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