
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
 
       konečně můžeme říci,  že přišlo
jaro.  Zima  od  počátku  roku  trvala
poměrně  dlouho  a  pěkně  si  s námi
zahrávala.  Nyní  začnou  práce  na
zahradách  i  polích,  budeme se  více
vídat v obci a zase to bude příjemnější.
Můžeme  konstatovat,  že  máme  za
sebou období, v němž proběhlo velké
množství  společenských  a  kulturních
akcí  pořádaných  pro  občany,  a  to
velice  úspěšných  akcí  z  pohledu
zúčastněných.

         Uplynulo pět měsíců od počátku
realizace průtahu obcí,  období  velmi
náročné  jak  pro  organizátory,  tak
především  pro  občany.  Jen  díky
ohleduplnosti  a  toleranci  všech  se
práce  daří.  Ale  stále jsou  před  námi
ještě  minimálně  čtyři  měsíce  úporné
práce.  Aby  stavba  mohla  být
dokončena v termínu, vyžaduje to naši
trpělivost,  ochotu  snášet  nepřízeň
prostředí,  v  němž  se  odehrává
každodenní život. 

        Obec získala nové pracovnice na
veřejně  prospěšné  práce.  Ženy  se
společně  s našimi  obecními  za-
městnanci  hned  pustily  do  jarního
venkovního úklidu, jelikož je třeba naši
obec  nejen  udržovat  v  čistotě,  ale  i
zkrášlovat  a  výzdobou  reagovat  na
obecní  zvyklosti  i  národní  tradice.

    Chtěla  bych  v  závěru  požádat
všechny občany, aby svým přičiněním
byli  nápomocni  nejen  při  realizaci
průtahu,  ale  i  při  vytváření  pěkných
mezilidských vztahů. 

Mgr. Jana Bezrouková

starostka obce

Vánoční koncert
   Tradiční  vánoční  koncert  se
uskutečnil  27.12.2017  v  18.00  hod.  v
našem  těšetickém  kostele  Nejsvětější
trojice.  Tak  jako  v  minulých  letech
zahráli a zazpívali členové Cimbálové
muziky  Antonína  Stehlíka  ze  Znojma.
Kostel  byl  opět  naplněn  návštěvníky,
jež  byli  plni  očekávání.Tito  si  vyslechli
pěkné  vánoční  koledy.  Po  koncertě
čekalo před kostelem na zúčastněné
malé  občerstvení  a  všichni  si  ještě
užívali vánoční atmosféru u svařáku a
teplého čaje. 

 
JŽ

Tříklrálová sbírka
      I  letos začátkem roku chodili po
naší  obci  koledníci,  kteří  v  sobotu
6.1.2018  koledovali  o  příspěvek  od
občanů na Tříkrálovou sbírku. Celkem
se v Těšeticích vybralo Kč 15.822,--  a

celkový  výtěžek  tříkrálové  sbírky
Charity Znojmo činí Kč 2.252.594,--.

      Všem koledníkům i všem občanům,
kteří  dle  svých  možností  přispěli
finančním  darem,  patří  velké
poděkování.  Více podrobností  o akci
a  využití  sbírky  naleznete  na
www.trikralovasbirka.cz . 

 
JŽ 

Obecní ples v
Těšeticích

     Dne  20.  ledna  2018  se  v  obci
Těšetice konal  historicky první  Obecní
ples  v  novém  kulturním  domě  –
víceúčelovém zařízení. Obec Těšetice
tak  znovu  zahájila  konání  obecních
plesů  spočívajících  svým  významem
zejména v setkávání občanů. Ples byl
zahájen ve 20.00 hodin.

      Již od čtvrtka probíhaly přípravy na
tuto  akci  –  úprava  vnitřního  prostoru
KD,  výzdoba,  soupis  a  aranžování
malé a  velké tomboly,  losy do obou
tombol, zajištění občerstvení a obsluhy,
pořadatelská služba – šatna, vstupné,
atd.

      O této akci můžeme mluvit jako o
akci  zdařilé.  Klidná  a  pohodová
nálada  byla  proložena  tanečními
vystoupeními  místního Klubu žen.

      Ženy se tohoto vystoupení zhostily
jako již  zkušené tanečnice a  byly  po
zásluze  odměněny  za  svůj  výkon
velkým potleskem.

  Hudební  doprovod  byl  pod
taktovkou  skupiny  Klaxon,  která  byla
přijata návštěvníky plesu s nadšením a
velkou chutí do tance.

       Pro účastníky plesu, tj. 150 kromě
účinkujících a obsluhy, byla připravena
bohatá tombola, která představovala
30 výherních cen ve velké tombole a 
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320  v  tombole  malé.  Hlavní  výhrou
byla  sušička  prádla,  kterou  věnovala
Obec Těšetice.

     Závěrem ještě poděkování  všem
sponzorům,  kteří  věnovali  ceny  do
tomboly  a  rovněž  poděkování
zastupitelům,  zaměstnancům  OÚ  a
všem ochotným lidem, kteří  obětovali
svůj  čas  na  přípravu  a  průběh
Obecního plesu.

       Odměnou za vynaložené úsilí byla
spokojenost  odcházejících  spojená  s
pochvalou sálu i proběhnuvší akce. Cíl
byl tedy splněn – lidem se akce líbila,
pobavili se a byli spokojeni.

      Do budoucna se můžeme těšit na
další Obecní ples, který bude v r. 2019.
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Masopust
     Masopustní  rej  masek v  letošním
roce připadl již na 10. 02. 2018. Po obci
chodily  masky  v  hojném  počtu  a  ti,
kteří  se ochotně zapojili,  tak  udržují  v
naší  obci  tuto  tradici.  Počasí  bylo
studené,  ale naštěstí  nepršelo.  Masky
navštěvovaly dům od domu. Občané
byli zváni na Masopustní zábavu, která
se konala ve 20.00  hod. poprvé v sále
KD  –  víceúčelového  zařízení.
Pořadatelsky  se  o  tuto  akci  postarali
místní  SDH.  Poděkování  patří  všem
lidem,  kteří  se  aktivně  zapojili  do
konání  a příprav této akce. Hasičům,
lidem v maskách a muzikantům, kteří
hráli po obci. Při večerní zábavě hrála
kapela Duo Carrie. 

 
JŽ

 

Dětský karneval
     V  neděli  18.  02.  2018  se  konal
“Dětský  karneval”  od  14.00  hodin  v
sále  KD  –  víceúčelového  zařízení.
Letošní  karneval  si  vzal  pod patronát
místní  Klub  žen.  Děti  s  rodiči  začali
přicházet již  před 14.00 hodinou,  aby
mohli  připravit  děti  do  masek  a
pomalu zaplňovaly sál. 

       Program pro děti měla připravený
paní učitelka Soňa Ludvíková. Při akci jí
byl nápomocný manžel Josef Ludvík a
větší  děti,  které  se  ujaly  dětí  v
maskách.  Nejdříve  paní  učitelka
vybídla děti v maskách k představení,
poté  začala  zábava.  Děti  se  dobře
bavily. 

      O hudbu se staral pan Rostislav
Květoň  st.  Pro  děti  bylo  připravené
občerstvení,  paní  Smrčková  upekla
“Mikeše”.  Občerstvení  pro  masky  a
malá  sladká  odměna  byly  od  OÚ
Těšetice . Poděkování patří také firmě
POMONA –  panu  Bc.  Ivo Pokornému
za  jablka  a  všem,  kteří  se  přičinili  o
hezký průběh dětského karnevalu. 

 
JŽ 

  
Dětský karneval – poděkování

Za Klub žen bych chtěla poděkovat
p. Evě Pokorné za reklamní plakáty k
této akci. Klukům Nováčkovým a R.
Bauchové  za  to,  že  je  roznesli  do
poštovních  schránek.  Ženám,  a  to
Blance  Dufkové,  Květoslavě
Zvěřinové a Anně Smrčkové, za 
 

přípravu pohoštění pro děti. Nemalý
dík paní  učitelce Soni Ludvíkové za
pěkný program, který  připravila pro
děti. Myslím, že si to užily. 

      Samozřejmě patří poděkování p.
Rostislavu Květoňovi za hudební

 doprovod  a  Pavlu  Worbisovi  za
obsluhu.

 
Za ženy děkuje

 
Štěpánka Masarovičová
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Setkání důchodců
       V neděli 18. března 2018 se konalo
v  sále  KD  –  víceúčelového  zařízení
“setkání  důchodců”.  Začátek  byl
stanoven na 14.00 hod.. Starostka Mgr.
Jana  Bezrouková  přivítala  všechny
přítomné.  Seznámila  je  se  současnou
situací průtahu obce a informovala o
dalším  dění  v  rámci  průtahu  obce.
Poté  vystoupily  ženy  se  svým
příspěvkem - tanečním vystoupením.

       Děti z MŠ Těšetice pod vedením
paní  učitelky  Soni  Ludvíkové  a  paní
ředitelky  Marie  Horákové  měly
připravené  pásmo  básniček,  písní  a
tanečků.  Byly  za  to  ohodnoceny
velkým potleskem. Ženy předvedly své
druhé  taneční  vystoupení  a  poté  si
vzal  slovo ředitel  Charity  Znojmo pan
Adámek,  který  seznámil  naše  starší
spoluobčany  o  možnostech  využití
terénních  služeb  a  služeb,  které
Charita nabízí.

     Po těchto informacích vystoupily
ještě  s  posledním  tanenčním  prvkem
tohoto  odpoledne  ženy.   Ženy  poté
vyzvaly  přítomné  k  tanci.  Pak  už  se
rozběhla  volná  zábava  a  diskuse.  O
příjemnou  pohodu  se  hudebním
doprovodem  po  čas  celé  akce
postarali  “kluci  Květoňovi”  (kapela
Cauliflawerband). 

      Na závěr bych chtěl  poděkovat
paní  Dufkové  B.,  p.  Zvěřinové  M.  a
Worbisové  M,  které  napekly  sladké
pohoštění. Také kuchařkám z jídelny p.
Novákové S.  a p.  Votavové B.,  které
připravily opět klasiku,  výborné řízky s
bramborovým  salátem.  Musím
poděkovat  dále  firmě  POMONA  -  p.
Bc. Pokornému I. za darovaná jablka a
p. Musilovi L. a všem vinařům za víno.
Poděkování  patří  všem,  kteří  přispěli
vlastní  činností  při  přípravě i  průběhu
této akce.     JŽ
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Velikonoční hrkání
     Jako  každoročně,  tak  i  letos  o
Velikonocích, se postarali místní kluci o
tradiční  velikonoční  hrkání.  Od
Zeleného  čtvrtku  do  Bílé  soboty
nahrazuje  hrkání  zvonění  zvonů  na
kostelní věži (ráno, v poledne a večer)
neboť zvony odlétají do Říma. 

     Chci  hochům  poděkovat,  těm
nejmenším i  těm větším, že se přinutili
velmi brzy ráno vstát a ochotně držet
tuto  dávnou  národní  i  obecní
křesťanskou tradici. 

                              JŽ 
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15. Těšetický košt
Milí čtenáři a vínomilci,

     další, v pořadí již 15. Těšetický košt,
je  za  námi.  Je  pro  nás  velkým
potěšením, že se tato akce stala v naší
obci  jednou  z nejnavštěvovanějších.
Oproti  loňskému  ročníku,  kdy  se
uskutečnil košt společně se slavnostním
otevřením  Společenského  sálu,  bylo
návštěvníků  méně,  ale  i  tak  byla
kapacita sálu s přísálím plně obsazena
230 hosty.

     I  pro  tento  ročník  zastupitelstvo
obce schválilo, že akce proběhne pod
hlavičkou obce, tj. že všechny příjmy a
výdaje  budou  účtovány  přes  obec.
Počítáme  s vyrovnaným  rozpočtem
cca 50 000,--Kč.

     Poučili  jsme se  také z některých
nedostatků  z minulého roku  a  zavedli
jsme:  více  obsluhujícího  personálu,
výdej  vín  podle  rozmezí  čísel  vzorků,
více prostoru  u  výdeje  tak,  aby byla
zajištěna  plynulost  výdeje  vína.  Do
katalogu  jsme  doplnili  informace  o
zbytkovém  cukru  ve  vzorcích,  pořídili
software  pro  tvorbu  katalogu  a
zatřídění vín.

     Vzhledem  k tomu,  že  odborné
hodnocení  probíhá  2  dny  předem
(nikoli  v den  koštu,  jak  tomu  bývalo
v minulosti),  bylo  možné  letos  zahájit
veřejnou část již v 16,00 hod. a vytvořit
tak  prostor  pro  jakousi  „klidnou“  část
koštu určenou pro diskuzi.

    Hlavní  program, včetně vyhlášení
výsledků,  naplno  nastartoval
ve 20,00hod.   Koštu  se  zúčastnilo  89
vystavovatelů (z  toho 25   těšetických)
a představilo 251 vzorků vín.

     Celkem bylo uděleno 66 zlatých
medailí.

      Šampionem výstavy se stalo víno
Chardonay,  ročník  2017,  pozdní  sběr,
hodnocení 1,3b.,             producent
Žiačková Žaneta, Bantice.

     Ocenění  Nejlepší  těšetické vínko
získalo  víno  Veltlínské  zelené,  ročník
2017,  pozdní  sběr,  hodnocení  1,5  b.,
producent Hes Dominik, Těšetice.

      Program samotného koštu byl opět
zpestřen  soutěžemi  „Těšetická
škvarkovka“, „Tahání  koštýře na čas“,
slosováním vstupenek o věcné ceny a
tanečním vystoupením Klubu žen.

Těšetická škvarkovka  –  vítěž Jiří Karlín
Tahání  koštýřem  –  vítěz  Roman
Jarolímek

Taneční zábavu doprovázela hudební
skupina KLAXON.

     Hosté se výborně bavili do ranních
hodin.
 
Poděkování patří
Sponzorům  :  KOČÍ-VALÁŠEK  s.r.o.,
Pomona Těšetice a.s., JUDr. Miloš Císař,
obec  Těšetice,  R+R  Reality,  Vinařský
fond ČR,  BS VINAŘSKÉ  POTŘEBY s.r.o.,
SKLENIČKY.CZ

Boženě  Hlouškové,  Janě  Pelánové,
Tomáši  Nezvalovi  a  obci  Těšetice  za
chod baru.

Klubu  žen  Těšetice  (taneční  vys-
toupení),  Tině  Babáčkové,  Dominice
Babáčkové  (výdej  vína),  Haně
Bobkové  (výdej  vína  při  hodnocení),
Anně  Telekiové  (pokladna),  Františku
Valáškovi (šatna). 

Za  organizaci  Těšetického  koštu:
rodinám  Leoše  Musila  a  Karla
Tkadlece.

Děkujeme  všem  za  účast,  přejeme
úspěšný vinařský rok 2018 a těšíme se
na další ročník dne 9. 3. 2019.

 Leoš Musil
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Střípky z mateřské
školy

    K 31.1.2018 odstoupila paní ředitelka
Pavlína Velebová z funkce. Dočasně ji
zastupuje paní  Marie Horáková, která
byla  v mateřské  škole  na  zástup  již
několikrát.  V  měsíci  únoru  byla  nižší
docházka  dětí  z důvodu  chřipkové
epidemie.  Děti,  které  měly  zájem,
jezdily jednou za čtrnáct dnů bruslit na
zimní stadion do Znojma. Doprovázela
je  p.  uč.  Ludvíková  a  provozní
zaměstnanec  p.  Růžičková.  V únoru
přišly  velké  mrazy,  tak  pobyt  dětí
venku  byl  omezený.
Do  mateřské  školy  zavítal  se  svým
představením „Kejklíř“, který se dětem
velmi  líbil.  Učitelky  s dětmi  nacvičily
kulturní  program  pro  setkání
důchodců,  které   se  uskutečnilo
18.března.
  15.  března  proběhla  v MŠ  schůzka
rodičů  s učitelkami  prvních  tříd  ze  ZŠ
Prosiměřice.  Děti  se  připravovaly  na
Velikonoce.  Barvily  a  zdobily  vajíčka,
vyráběly různé velikonoční  dekorace,
které zdobily celou mateřskou školu.

                    Za kolektiv MŠ Těšetice 

Marie Horáková

Konkurz na ředitelku
MŠ

     Koncem  ledna  odstoupila  paní
ředitelka  Pavlína  Velebová  z funkce
ředitelky MŠ.  Vedením mateřské školy
byla pověřena paní  Marie  Horáková,
která  ve školce byla  mnohokrát  jako
zastupující  učitelka.  12.  února  byl
vyhlášen  konkurz  na  ředitele/lku
Mateřské školy Těšetice. Termín podání
přihlášek  byl  do  19.  března  do  12:00
hodin.  Přihlášky  podaly  dvě
zájemkyně,  které  splnily  podmínky
přijetí. Na vyzvané 2. jednání konkurzu
se ale žádná z nich nedostavila, takže
nikdo  nebyl  vybrán.  Starostka  obce
musí vyhlásit nový konkurz. 

Konkurzní komise zasedala ve složení:

člen určený zřizovatelem – předseda
 Mgr. Jana Bezrouková 

člen určený zřizovatelem 
              Jindřich Žižka

člen určený ředitelkou krajského úřadu
             Mgr. Růžena Jonášová

odborník v oblasti státní správy ve škol-
ství, organizace a řízení

                          Iveta Hodinová
pedagogický pracovník příspěvkové 
organizace

                        Marie Horáková
školní inspektor České školní inspekce

             Bc. Magda Kuchařová

Průtah obcí
     Firma HABAU  společně se  svými
poddodavateli  pracuje  stále  na  I.
etapě  průtahu,  což  je  od  křižovatky
směrem na Znojmo. V květnu by měli
nastoupit  na  II.  etapu,  od  křižovatky
směrem  na  Prosiměřice  a  v červnu
potom  na  III.  etapu,  ulice  Bantická.
Celá  realizace  průtahu  by  dle
podmínek  smlouvy  měla  být  hotova
do  31.7.2018.  V souvislosti  s II.  a  III.
etapou budou určeny nové objízdné
trasy  a  další  informace,  které  budou
občanům průběžně sdělovány.

Výběrové řízení
     Dne  29.3.2018  bylo  vyhlášeno
výběrové  řízení  na  veřejnou  zakázku
malého  rozsahu  „TĚŠETICE_PRŮTAH
II413_C105_CHODNÍKY“.  Lhůta  pro
podání  nabídek  byla  ukončena
10.4.2018  ve 14:00 hodin.  Jedná se o
realizaci chodníků kolem hlavní silnice.
Termín  prací  bude  od  2.5.2018  do
31.7.2018.

Otevírání  obálek  proběhlo  10.4.2018.
Komise  byla  ve  složení:  Mgr.  Jana
Bezrouková,  Ing.  Miroslav  Krejčí,
Jindřich  Žižka  a  Ing.  Milan  Herzig.
Hodnotící  kritéria:  celková nabídková
cena  v Kč  bez  DPH.
Výsledek hodnocení  nabídek a jejich
pořadí: 

Uchazeč Cena
celkem

Pořadí

Inženýrské
stavby
Neumann
s.r.o.

3 796 816,63
Kč

1.

Inženýrské
stavby
Jebáček
s.r.o.

3 850 205,- Kč 2.

COLAS
CZ, a.s.

3 851 000,- Kč 3.

 

Plánované akce
duben 

30.04. - Pálení čarodějnic

květen
07.05. - Lampiónový průvod 
26.05. - Pouť

červen 
dětský den – termín bude 
upřesněn
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Rozpočet obce na
rok 2018

     Zastupitelstvo obce schválilo  na
svém  zasedání  29.12.2017  rozpočet
obce na rok 2018.

Příjmy                                7  282 100,-
Výdaje                             21  675 853,-
Financování                   14  393 753,-

     Rozpočet  je  zpracován  jako
schodkový.  Schodek  bude  kryt
finančními  prostředky  přijetím  úvěru
v roce  2016  a  přijetím  úvěru  v roce
2017.

JB

Novela zákona o
pohřebnictví

       Datem  1.  září  2017   nabyla
účinnost  novela  zákona  č.256/2001
Sb.,  o  pohřebnictví  a  to  zákonem
č. 193/2017. Z tohoto zákona vyplývají
nové  povinnosti  jak  pro  obce  jako
správce pohřebiště,  tak pro pohřební
služby  i  pro  samotné  občany.  Pro
občany z toho vyplývá povinnost vždy
nahlásit  úmrtí  občana  na  obecním
úřadě, kde jim potom budou sděleny
další požadavky. 

     Obec musí   vést  knižní  evidenci
hrobových míst a musela vypracovat
a  schválit  nový  Řád  veřejného
pohřebiště  a  nový  ceník  za  nájem
hrobového místa. 

       Oba dokumenty byly schváleny
na  zasedání  zastupitelstva  14.3.2018
s platností od 1.4.2018 a jsou vyvěšeny
ve vývěsce na hřbitově. 

        Cena za nájem hrobového místa
je     4,-  Kč/m²/rok a cena za služby
spo-jené  s nájmem  je  16,-  Kč/m²/rok.
Pro  občany,  kteří  mají  platnou
smlouvu,  se  zatím  nic  nemění.
Občany,  kterým  byla  zaslána
informace  o  ukončení  nájemní
smlouvy,  žádáme,  pokud  tak  ještě
neučinili, aby se dostavili za starostkou
obce  k podpisu  nové  smlouvy  vždy
v pondělí  nebo  středu  od  15  –  17
hodin.

JB

Pracovní příležitost v
rámci VPP

     Zastupitelstvo  obce  na  svém
únorovém  zasedání  schválilo  podání
žádosti  o  3  místa  na  Úřad  práce  ve
Znojmě na pracovní příležitosti v rámci
VPP.  Naší  žádosti  bylo  vyhověno,  ale
pouze  pro  2  pracovní  místa.  O  tato
místa  projevily  zájem  paní  Jarmila
Bauchová  a  paní  Alena  Moltašová,
které  splnily  podmínky  přijetí  a
pracovní  poměr  zahájily  od  1.dubna
2018.

Plošné vypalování
trávy

     Ač pomalu, ale přece, se k nám
blíží jaro. Všichni, kteří máme zahrádky
a  zahrady  nebo  travnaté  prostory
kolem domů, se je snažíme upravit. 

   Proto  bych  chtěl  jen  upozornit
občany,  aby  se  vyhnuli  plošnému
vypalování  trávy.  Víme,  co  oheň
dokáže, když se vymkne naší kontrole.

 
JŽ 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 05. května 2017

od 13.15 do 14.15 hod.

budou  před  obecním úřadem
zaměstnanci  firmy FCC

od občanů odebírat 
 nebezpečný odpad. 

Jubilanti

LEDEN 
70 let  Nekulová  Františka

ÚNOR 
70 let Rozenbergová Marie
80 let Pokorná Eva
85 let Valena Josef

BŘEZEN 
70 let Jurka Jan
75 let Vojáčková Božena 

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

                JŽ

Činnost SDH Těšetice
2018

     Naše organizace přijala jednoho
člena,  Tomáše Nezvala,  a  tak  nás  je
celkem 31 členů. 

     Zde  je  naše  činnost  v prvním
čtvrtletí – leden, únor, březen.

13. ledna 2018 proběhla ve Vítonicích
schůze okrsku č. 18.

10.  února  2018  se  konal  tradiční
masopust  po  obci  a  večer  zábava
v kulturním domě.  Masopust  se  konal
za  pomocí  obecního  úřadu  a  sboru
dobrovolných hasičů.

23. března 2018 bylo školení velitelů ve
Znojmě.

24.  března  2018  proběhla  okresní
schůze hasičů v Blížkovicích.

31.  března  2018  se  uskutečnila
výborová  a  členská  schůze  SDH
Těšetice. Řešilo se zhodnocení prvního
čtvrtletí a příprava mladých hasičů na
soutěž  okrskového kola SDH okrsku  č.
18, které se bude konat ve Vítonicích.

 
Jodef Bezrouk 

starosta SDH 

Kostel Nejsvětější
Trojice

Vážení spoluobčané,

     v letošním roce připadá na den 18.
června výročí  170 let od slavnostního
vysvěcení  místního  kostela  Nejsvětější
trojice.
    Na  místě  nynějšího  kostela  stála
kdysi  nepatrná kaple. Tato kaple byla
v letech  1843  -  1847  zbourána  a
nahrazena  dnešním  kostelem,  ná-
kladem  moravského  náboženského
fondu. Kostel byl slavnostně požehnán
dne  18.  června  1848,  byl  zasvěcen
Nejsvětější  Trojici  a  odevzdán  k
bohoslužbám. 
     Kostel Nejsvětější Trojice je římsko-
katolický  chrám.  Je  chráněn  jako
kulturní  památka  České  republiky.
Kostel  prošel  v letech  2010  a  2011
důkladnou  opravou  a  v  roce  2012
zvítězil  v  hlasování  soutěže  "Nejlépe
opravená  památka  Jihomoravského
kraje".  Jedná se o farní kostel farnosti
Těšetice u Znojma.

 
JŽ
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PODĚKOVÁNÍ
   Děkujeme  všem  organizá-
torům,  kteří  připravují  akce  pro
naše občany a tím přispívají ke
zpestření  kulturního  dění  v  naší
obci.  Všechny  tyto  akce  jsou
perfektně  připravené,  jsou
příjemné,  potěšující  a  získaly
povědomí v širokém okolí. 

     Výše uvedené je umocněno
prostředím, ve kterém setkávání
občanů  probíhá,  tedy
nádhernými  prostorami  našeho
kulturního domu.      

Zastupitelstvo obce

Vážení  spoluobčané  a  čtenáři,
 v prvním  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku  v
roce  2018  Vám  místní  fotbalový klub
shrne zimní přestávku a změny v týmu
před jarní částí sezony.
   Podzimní  část  zakončilo  naše
mužstvo  na   7.  místě  s devíti  body.
Vzhledem k tomu, že tento bodový zisk
měl náš tým již po 4 kolech a pak přišlo
pět  porážek  v řadě,  nejedná  se  o
žádnou spokojenost. S ohledem na to,
že  v jarní  části  sezony  nás  nečekají
boje  o  postup  a  nesestupuje  se,  tak
chceme hlavně  konečně  stabilizovat
kádr a zlepšit docházku, která poslední
dva roky  upadá.  Smutným  faktem je
to, že se fotbalu věnuje méně a méně
místních  hráčů  a  kostru  týmu  tvoří
téměř polovina „přespolních“. Někteří
místní  hráči  s fotbalem  skončili  bez
udání  důvodů ze dne na den a klub
se tak ocitl v existenčních problémech
a  podzim  se  dohrával  s minimálním
počtem  hráčů.  Zimní  přestávka přišla
včas  a  začátkem  února  se  vedení
snažilo sehnat  fotbalisty,  kteří  by  měli
zájem hrát za náš oddíl a hlavně, aby
poctivě docházeli  na utkání . 

    Další  ranou bylo,  když  Michal  Vlk
oznámil, že má zájem o vrácení se do
Únanova a na základě „gentlemanské
dohody“  mu  bylo  vyhověno.  Nutno
podotknout,  že  „Vlčák“  patřil  k těm
poctivým, kteří  nastupovali,  pokud to

jen  šlo.   Na  jedno  utkání  dokonce
dorazil „na otočku“ až z Prahy. Mrzela
ho  neúčast  některých  fotbalistů  a
protože  se  chce  fotbalem  bavit,  tak
projevil zájem o návrat. 

    Poděkoval  za  působení  v našem
týmu  a  nevyvrátil  fakt,  že  v případě
lepší docházky by se do našeho týmu
zase rád vrátil. Jeho odchod je citelná
ztráta  a  o  důvod  více  se  snažit,
abychom přivedli adekvátní posily. 

    Několik nových tváří se od začátku
jarní  části  v našem  dresu  přece  jen
prohání  ,  na  fotkách  níže  je
představujeme:

 Martin  Kvinta  (přišel
z Mikulovic) – mladý, dravý, technický,
má před sebou budoucnost

 Marek  Zimmermann  –
vrátil se po roční pauze 

 Jakub  Haas  –  v týmu
působil  už  v postupové  sezoně,  po
několika letech se vrátil k fotbalu

 Radek Černý (přišel  ze
Slupi)  –  poctivý,  zkušený  hráč,  od
kterého by se měli mladí učit

Soupiska mužstva pro jaro 2018: 

brankáři: Martin Trávníček, Zbyněk 
Řezáč

obránci: Jakub Haas, Jan Juřátek, 
Matěj Stach, Patrik Svoboda, Jaroslav
Tomek, Karel Trlica a Miroslav Vyklický

záložníci: Radek Černý, D. Komenda, 
J. Kosec, M. Koudelka, A. Prokeš, M. 
Tomek, A. Trávníček a M. 
Zimmermann

útočníci: Ivo Balík, Libor Katolický, Ivo 
Kraizel, Martin Kvinta, Lukáš Vyklický
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Více  zpráv  o  týmu,  souhrny  utkání
mužů  a  další  informace  si  můžete
přečíst na našem webu:

www.tjtesetice.webnode.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 jarních bojích. 

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy

- 59 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 160 Kč den/os. 
Za  2 a více nocí 150 Kč den/os.

-  Dále nabízíme pro občany a orga-
nizace 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

OBEC  TĚŠETICE

K O N K U R S

na pozici
ředitel/ka

Mateřské školy
Těšetice

Těšetice 62, 671
61 Prosiměřice

  
Starostka obce ve smyslu § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním,  základním,
středním,  vyšším  odborném  a
jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném  znění,  vyhlašuje
konkurs  na  pracovní  místo
ředitele/ředitelky 
 

 Mateřská škola
Těšetice, okres

Znojmo,
příspěvková
organizace

    
Požadavky:
1)  předpoklady  a  odborná

kvalifikace  pro  výkon  činností
ředitele  školy  podle  zákona
č. 563/2004  Sb.,  o
pedagogických  pracovnících
a o změně některých zákonů,
v platném znění,

2) znalost školské problematiky a
předpisů,
3)  organizační  a  řídící
schopnosti,
 
K přihlášce přiložte:
 
úředně ověřené kopie dokladů o

nejvyšším dosaženém 
vzdělání (diplom včetně 
vysvědčení o státní 

        závěrečné zkoušce,        
případně doklady o dalším 
vzdělání/ maturitní 
vysvědčení),

originály nebo ověřené kopie 
dokladu případně dokladů 
o průběhu zaměstnání a 
délce pedagogické praxe 
včetně uvedení funkčního 
zařazení (možno nahradit 
ověřenými kopiemi nebo 
originály pracovních smluv 
apod.),

strukturovaný profesní životopis, 

písemnou koncepci rozvoje školy
v rozsahu max. 5 
normostran,

výpis z evidence Rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců),

originál, popř. ověřená kopie 
lékařského potvrzení o 
způsobilosti k výkonu 
pracovního místa ředitele 
(ne starší 3 měsíců),

 
Předpokládaný nástup na 
pracovní místo 
ředitele/ředitelky:   6.srpna 
2018
 

Obálku označte slovy: 
„Konkurs-neotvírat“.
 

Přihlášky  s     uvedenými
doklady doručte do     28.
června  2018  do  12:00
hodin 
 
na adresu: 
Obecní  úřad  Těšetice,
Těšetice 62, 
671 61      Prosiměřice
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