ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
02. dubna 2015

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
letošní zima byla velice mírná. Sníh
nás trápil jen sporadicky, spíše nás
potrápilo náledí. Nyní ale přichází již
stále více slunečných a teplých dní,
které znamenají, že je zde jaro. Všichni
se začínáme objevovat na svých
zahrádkách a zahradách. Hrabeme
trávníky, stříháme stromky, děláme
jarní úklid, ze kterého máme odpad,
který můžeme zužitkovat. K tomu
můžeme využít kompostér. Můžeme
svůj odpad zkompostovat a využít jej
zpět pod své stromy, květiny a jiné
rostliny, jako hnojivo.
Před námi jsou velikonoční svátky
Všem přeji jejich příjemné prožití
v rodinné pohodě, mezi svými blízkými
a známými.
Starosta Jindřich Žižka

Tradiční Těšetický
košt
Již tradiční Těšetický košt, a to 12.
ročník, se uskutečnil 14. 3. 2015 v sále
Hostince U
Vlků.
I
přesto,
že
během loňského
podzimu
počasí
vinařům
nepřálo,
a
výsledná
cukernatost hroznů byla nízká, poprali
se těšetičtí vinaři s tímto faktem se ctí.
Vystavovaná vína byla s výraznější
kyselinkou, ale jinak bez výraznějších
vad.
Místní výstava představila 80 vzorků
vín od 28 vystavovatelů. Celkem bylo
rozdáno 13 zlatých medailí. Titul
šampiona výstavy si odnesl vzorek
Veltlínské červené ranné 2014 (1,5b.,
Zdeňka Kantora st.). Šampionem
bílých vín se stalo Rulandské šedé 2014
(1,6b., Jaroslava Bobka). Šampionem
červených vín se stalo rosé Cabernet
Sauvignon 2014 (1,8b., Zdeňka Kantora
ml.).
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Číslo 1 – ročník 2015

Dětský karneval
V neděli odpoledne 15. února 2015
se sešli rodiče s dětmi na dětském
maškarním karnevalu v Hostinci U Vlků.
Na děti čekali Křemílek s Vochomůrkou
(Jana
Bezrouková
a
Jarmila
Bartelová), kteří si pro ně připravili
program plný her a soutěží. Hudebním
doprovodem byl DJ Honza Worbis. Pro
masky i ostatní děti bylo připraveno
občerstvení i balíček sladkostí. Celé
odpoledne si děti nádherně užily,
některým se ani nechtělo domů.
Děkujeme firmě Pomona Těšetice
za jablka a mošt pro děti, paní Ivaně
Vlkové za sál a přípravu občerstvení.
JB

Setkání s důchodci
V neděli
22.
března
2015
odpoledne jsme uspořádali Setkání
s důchodci v Hostinci U Vlků. Setkání
zahájil starosta obce Jindřich Žižka,
který důchodce přivítal a seznámil je
s děním v obci, uzavírkou silnice na
Znojmo apod. Poté paní Božena
Hloušková sdělila občanům informace
o nových krojích, nácviku žen pod
vedením paní Evy Pokorné a také, kdo
se podílel na přípravě setkání. Pak už
mohlo začít taneční vystoupení dětí ze
školky pod vedením paní ředitelky Ley
Šmikmátorové a paní učitelky Soni
Ludvíkové. Hned po nich následovalo
první vystoupení žen pod názvem
Těšetická
ortopedie,
kde
ženy
předváděly pacientky ortopedie. Pak
nastoupil kroužek aerobiku dětí 1. - 4.
tříd ZŠ pod vedením paní Lucie
Komínové
a
zazpívala
Hana
Ludvíková, žákyně 7. třídy ZŠ.
Na
závěr
proběhlo
druhé
vystoupení žen, které bylo taneční a
v nových krojích. Poté následovala
volná zábava, tanec a povídání.
K tanci a poslechu hrál pan Krčál.
Nálada byla výborná, všichni se dobře
bavili, někteří vydrželi až do úplného
konce, do večera. Setkání se vydařilo.
Poděkování patří Blance Dufkové,
Věře Culkové, Jarmile Bezroukové,
Jarmile Bartelové a Dominiku Zvěřinovi
za přípravu sladkého pohoštění, dále
paní Blance Votavové, Stanislavě
Novákové, Antonii Trávníčkové a Marii
Dufkové
za
přípravu
řízků
a
bramborového salátu, firmě Pomona
Těšetice za jablka a víno a těšetickým
vinařům za víno. Také děkujeme paní
Ivaně Vlkové za sál a děkujeme všem
vystupujícím.
JB
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Uzavírka silnice
II/413
Uzavírka silnice II/413 v úseku od
konce zastavěné části obce Těšetice
po začátek zastavěné části obce
Suchohrdly) - z důvodu celkové
rekonstrukce této komunikace, v rámci
realizace stavby „II/413
Prosiměřice – Suchohrdly“,
Etapa A. – pohyblivé pracovní místo
max. 30 m, z důvodu opravy propustků
a) rozsah uzavírky: částečná
b) termín uzavírky: od 9. 3. do 29. 3.
2015
Etapa B. - frézování povrchu vozovky,
opravy trhlin, pokládky SAL, dosypání
krajnic, opravy propustků
a čištění příkopů
a) rozsah uzavírky: úplná (mimo vozidla
s povolením stavby a BUS V.O.L.D.)
b) termín uzavírky: od 30. 3. do 7. 5.
2015, od 11. 5. do 15. 5. 2015, od 18. 5.
do 22. 5. 2015
a od 25. 5. do 31. 5. 2015
Etapa C. – pokládky obrusné vrstvy
komunikace
a) rozsah uzavírky: úplná (mimo vozidla
stavby)
b) termín uzavírky: od 8. do 10. 5. 2015,
od 16. do 17. 5. 2015 a od 23. 5. do 24.
5. 2015
délka uzavírky: 4,946 km
délka objížďky: 11,000 km

Masopust
V sobotu 22. února 2015, za
krásného slunečného počasí, prošel
vesnicí Těšetice masopustní průvod.
Masky tančily s občany, kteří pro ně
připravili občerstvení.
Zároveň masky zvaly na večerní
zábavu v Hostinci U Vlků, kde hrála
skupina „Duo Carrie“. Hudebním
doprovodem
po
vesnici
byli
harmonikáři
Josef
Ondroušek
a
Vlastimil Polach, bubeník Miroslav
Jančura.
Celou akci organizovali hasiči.
Josef Bezrouk,
starosta SDH
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Hospodaření obce
k 31.12. 2014
Hlavní činnost - obec
Příjmy
8 016 733,08 Kč
Výdaje
10 428 014,58 Kč
Rozdíl
- 2 411 281,50 Kč
Hospodářská činnost jídelna,ubytovna
Příjmy
2 969 075,78 Kč
Výdaje
2 837 618,62 Kč
Rozdíl
+ 131 457,16 Kč
Peněžní zůstatek na účtu obce:
ČS
727 580,10 Kč
ČNB Brno
225 268,15 Kč
Celkem zůst. účtů obce 952 848,25 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ:
383 464,51 Kč
Zůstatky úvěrových účtů u ČS
1.úvěrový účet
172 400,00 Kč
2.úvěrový účet
1 411 615,81 Kč
3.úvěrový účet
3 940 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty u ČS:
5 524 015,81 Kč
Zastupitelstvo obce Těšetice schválilo
na svém zasedání dne 08.12.2014
rozpočet na rok 2015
Daňové příjmy
Přijaté dotace
Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

6.444.800,00 Kč
235.200,00 Kč
189.200,00 Kč
6.869.200,00 Kč

Běžné výdaje včetně
Výdajů na opravy a investice
5.910.400,00 Kč
Splátka úvěrů
u ČS Znojmo
958.800,00 Kč
Výdaje celkem
6.869.200,00 Kč
Podrobnosti najdete na obecních
stránkách www.tesetice.cz
(JŽ)

Podání žádostí o
dotace
Byly podány žádosti o dotace přes
JMK.
Mateřská škola
- výměna oken a dveří
Sbor dobrovolných hasičů
– hasičská výzbroj a výstroj
Tělovýchovná jednota
- rekonstrukce budovy kabin a
sociálních zařízení

Personální změny
V důsledku podání žádosti o ukončení pracovního poměru bývalým
zaměstnancem p. A. Trávníčkem, bylo
vyhlášeno výběrové řízení na uvolněné
místo. Bylo přihlášeno 5 zájemců o
pracovní pozici.
Na pracovní místo byl vybrán nový
zaměstnanec – p. Pospíchal Luděk.
(JŽ)

NEBEZPEČNÝ ODPAD
od 14.00 do 14.45 hod.
budou před obecním úřadem
zaměstnanci firmy .A.S.A. od
občanů odebírat nebezpečný
odpad.

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Výroba a servis hasičské
techniky – Milan Čapek

Požární bezpečnost s.r.o.

704 000,00 Kč

Vybraná a oslovená firma: Výroba
a servis hasičské techniky – Milan
Čapek
na
nákup
dopravního
automobilu v ceně max. 486.791,00 Kč
bez DPH (589 017,00 Kč s DPH).
(JŽ)

Ve dnech
od 10. - 12. dubna 2015,

Nabídka služeb obce

budou před obecním úřadem
přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad.

Poplatky za
popelnice a psa
Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili
poplatek
za
popelnice
(komunální odpad) a poplatek ze psů,
aby tak učinili co nejdříve.
(JB)

Plánované akce

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.

duben
30.4. Pálení čarodějnic

červen
6.6. Dětský den
(JB)
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Zastupitelstvo
obce
schválilo
pořízení dopravního automobilu pro
SDH Těšetice.
Byly osloveny firmy – tzv. proveden
průzkum trhu. Byly předloženy
tři
nabídky – uvedená cena bez DPH:

486 791,00 Kč
Opravy silničních vozidel
– Roman Bruknar
642 000,00 Kč

V sobotu 25. dubna 2015

květen
1.5. Fotbalové utkání svobodní ženatí
7.5. Lampiónový průvod
8.5. Fotbalové utkání svobodní –
ženatí
30.5. Pouť

(JŽ)

Výsledky průzkumu
trhu „Nákup
dopravního
automobilu“

- 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

SDH TĚŠETICE
Členská základna má 28 členů.
Kulturní činnost:
- 21. února 2015 jsme uspořádali
tradiční masopust po obci a večer
zábavu v Hostinci U Vlků. V příštím roce
2016 je masopust plánován na 6.
února 2016.
Další činnost:
-Opět máme smlouvu na rok 2015
s panem Kyjovským na zabezpečení
objektu (Capilan, dřevona, páskárna)
proti rozkrádání.
-28. 3. 2015 jsme provedli sběr
nefunkčních
ledniček,
praček,
televizorů,
počítačů,
mikrovlnek,
konvic. Máme smlouvu s Elektrowinem
a.s. na sběr nefunkčních elektrospotřebičů.
-28. 3. 2015 jsme s obecním úřadem
připravili břízu na návsi před obecním
úřadem, která byla nazdobena
velikonočními vajíčky.
-Soutěžící družstvo hasičů zahájilo
svoji činnost 21. 3. 2015 s přípravou na
soutěže požárních družstev pod
velením místostarosty hasičů Pavlem
Worbisem a velitelem hasičů Zdeňkem
Dabergerem.
-14. 3. 2015 jsme se zúčastnili
shromáždění delegátů SDH okresu
Znojmo v Mikulovicích, kde jsme volili
funkcionáře a delegáty za okres
Znojmo na pátý sjezd SH ČMS. Na
shromáždění jsme obdrželi pamětní list.
-Obecní
úřad
nám
zakoupil
devítimístné auto Ford pro zásahovou
jednotku.
V současné
době
je
v Havlíčkově Brodě na přestavbě.
Auto musí splňovat normu jako
zásahové hasičské auto.
- klubu žen jsme přispěli finanční
částkou 2 000 Kč na jejich nové kroje
Starosta SDH Josef Bezrouk
Místostarosta SDH Pavel Worbis

TJ TĚŠETICE
Vážení spoluobčané a
čtenáři tohoto Zpravodaje, v prvním čtvrtletním
vydání těšetického informačního plátku v roce
2015 Vám místní fotbalový
klub shrne zimní přípravu a
změny v týmu před jarní částí sezony.

Po podzimní části se naše mužstvo
umístilo na 7. místě, kde se nám
podařilo nasbírat 16 bodů. Tahle pozice
i počet bodů zůstaly určitě za očekáváním, neboť cílem bylo, aby náš
tým atakoval nejvyšší příčky a bojoval o
návrat do vyšší soutěže. To se bohužel
nepodařilo, ale i přesto to našlo své
pozitivum. Šanci v jarní části soutěže
totiž dostanou i mladí hráči, kteří mají
s dospělým fotbalem jen minimum
zkušeností a nebudou tak pod žádným
tlakem. V těchto utkáních se mohou
„otrkat“
a „vyhrát“ proti starším
hráčům a mohou začít rozvíjet svůj
talent.
Naše
mužstvo
proto
v zimní
přestávce posílili tito mladíci: Ivo Balík
ml. a Jiří Moltaš ml., kteří k nám
přestoupili z Prosiměřic, které navíc
uvolnily i kvarteto mladých nadějí na
hostování: Jaroslav Buchta, Václav
Hončák, Petr Kryštof a Jaroslav Tomek.
Těchto šest mladíků doplnil zkušený
Josef Prokeš, který obnovil svoji
hráčskou kariéru. Kosmetickou změnou
v týmu je to, že hostování Josefa
Kosece se změnilo v přestup.
Náš tým postihlo i pár odchodů.
Skončilo totiž kompletní trio hráčů, které
u nás hostovalo z Mikulovic. Pavla
Černého a Tomáše Fiedlera si vedení
jejich mateřského klubu stáhlo zpět a
Petr Klouda přerušil hostování kvůli
zdravotním
problémům
(operace
kolena).
Hráčský kádr pro jarní část soutěže
budou tvořit tito hráči: Bilka Rudolf st.,
Balík Ivo ml., Buchta Jaroslav, Diviš
Milan, Fiala Radek, Hončák Václav,
Katolický Libor (kapitán týmu), Klouda
Eduard, Kosec Josef, Kraizel Ivo, Kraizel
Lukáš, Kryštof Petr, Kučera Jiří, Moltaš Jiří
ml., Novák Filip, Prokeš Josef, Svoboda
Květoslav,
Štancl
Martin,
Tomek
Jaroslav, Trávníček Antonín, Trávníček
Martin, Trávníček Karel, Vacula Petr,
Worbis Michal a Zimmermann Marek +
Dufek Josef (trenér), Tkadlec Václav
(vedoucí mužstva) a Polický David
(zdravotník).
Naše mužstvo v zimě nikterak
nezahálelo a každé pondělí od 19:30
do 21:00 se připravovalo v tělocvičně
na Uhelné. Od března už mužstvo
trénuje v přírodních podmínkách a
sehrálo jedno přípravné utkání, a to
proti Tavíkovicím (s tímto soupeřem se
utkáme doma znovu v neděli, 12.
dubna 2015 v 15:30, v mistrovském
utkání). Přípravné utkání jsme zvládli a
soupeře porazili 5:1 (branky: M.
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Zimmermann, Štancl, A. Trávníček, I.
Kraizel a Svoboda, za hosty se trefil
„zapůjčený“ L. Fiedler). V dresu hostů
, kterých dorazilo jen sedm, nastoupili
mj. i„naši“: Moltaš, Balík, Fiedler, A.
Prokeš a Novák (1.pol.) a Diviš (2.
pol.) !
ROZPIS – JARO 2015
Branišovice

TĚŠETICE

TĚŠETICE
TĚŠETICE

NE

29. 3.

10:15

Rybníky

SO

4. 4.

15:30

Tavíkovice

NE

12. 4.

15:30

Trstěnice

TĚŠETICE

NE

19. 4.

16:00

TĚŠETICE

Olbramovice B

NE

26. 4.

16:00

Jezeřany B

TĚŠETICE

NE

3. 5.

16:30

VOLNO

17.
5.
24.
5.

Loděnice

TĚŠETICE

N
E

TĚŠETICE

Dobřín-sko

N
E

Lechovice

S
O

6. 6.

16:30

TĚŠETICE

S
O

13.
6.

16:30

16:30
16:30

VOLNO

TĚŠETICE
Práče B

pozn.: O případných změnách termínů
budeme
včas
informovat,
pozvánky na domácí utkání
budou vyvěšeny na obecní
nástěnce, v obchodě, v hospodách
a
vyhlášeny místním
rozhlasem
Tabulka IV. třída, skupina B po podzimu:
1.
2.

Práče B
Jezeřany B

13
13

12
10

1
2

0
1

55:8
44:10

37
32

3.

Dobřínsko

12

8

3

1

34:11

27

4.

Skalice

13

7

0

6

32:24

21

5.

13

6

1

6

24:27

19

6.

Olbramovice
B
Rybníky

13

6

0

7

25:32

18

7.

TĚŠETICE

13

5

1

7

19:24

16

8.

Loděnice

13

5

0

8

23:28

15

9.

Prosiměřice B

13

5

0

8

23:33

15

10.

Trstěnice

13

4

2

7

12:43

14

11.

Tavíkovice

13

4

1

8

15:35

13

12.

Branišovice

13

3

1

9

20:28

10

13.

Lechovice

13

2

2

9

14:37

8

Pozn.: V zimě mužstvo Prosiměřic B
odhlásilo svůj tým ze soutěže. Jejich
výsledky budou anulovány !!!
Na závěr bychom vás chtěli
informovat o tom, že je v provozu
„Hospůdka na hřišti“. Otevřeno je

vždy v pátek a sobotu (16:00 – 22:00)
+ každou neděli, když bude domácí
zápas mužů.
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 jarních bojích, které
budou velmi důležité.
TJ Těšetice přeje všem
spoluobčanům Veselé Velikonoce!!!

Zápis v mateřské
škole

Tříkrálová sbírka
2015
Na
začátku
roku
se,
jako
každoročně, i v naší obci procházely
skupinky jednoho dospělého s dětmi.
Obcházely naše domovy s koledou a
získávaly od občanů finanční příspěvky
pro Charitu - Tříkrálová sbírka.
Vykoledovaná částka činila v obci
Těšetice Kč 14.616,-- a na Znojemsku
se vybralo celkem Kč 1.800.689,--.

Jubilanti
LEDEN
Juřátek Jan
Tichá Božena

65 let
86 let

BŘEZEN
Pilát Otto
86 let
Zvěřinová Květoslava 65 let

Všem dárcům patří poděkování.
Více informací lze získat na

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

http://znojmo.charita.cz/trikralovasbirka/2015/

(JB)

JŽ

Ve dnech 22. – 23. dubna 2015
proběhne v Mateřské škole v Těšeticích zápis dětí do MŠ na školní rok
2015/2016, a to vždy od 14.30h do
16.00h. Kritéria přijetí a veškeré
potřebné informace jsou vyvěšeny ve
vitríně MŠ a v Jednotě. Přihlášku lze
vyzvednout každý všední den od 6.30h
do 16.00h v MŠ. Info na tel.
515 271 692.
Mgr. Lea Šmikmátorová – řed.

Muzikoterapie v MŠ
Na počátku února měly děti naší
MŠ možnost seznámit se s opravdu
netradičními
hudebními
nástroji.
Navštívil nás totiž muzikoterapeut p.
Petr Vysočan.
Nejen že si děti všechny nástroje
mohly tzv. osahat, ale měly i možnost si
na ně zahrát, čehož všichni velice rády
využily,
jak
můžete
vidět
na
fotografiích.
Více jak hodina muzikoterapie
utekla jako voda, všichni se dobře
pobavili a něčemu netradičnímu i
přiučili.
Přejeme všem krásné jaro a veselé
Velikonoce.
Kolektiv MŠ
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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.

Kompostéry pro
občany
V minulém zpravodaji již bylo
zmíněno, že Obec pořídila pro občany
kompostéry o velikosti 1.050 litrů.

Proto žádám občany, kteří si ještě
nezažádali, aby tak učinili na obecním
úřadu a poté si jej vyzvedli, jsou
hrazeny plně obcí – pro občany
zdarma.

Všemi těmito problémy žije celá
naše společnost, žijí 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
odeslána na okresní manifestaci do
Znojma a ve dnech konaní mírového
kongresu spolu s ostatními odeslána
do Prahy.
Rok 1983 je také rokem českého
divadla v souvislosti se 100. výročím
otevření Národního divadla.

Vlastníkem po dobu 5 - ti let je
Svazek znojemských vinařských obcí
DANÍŽ. Nejdříve je potřebné si vyplnit
žádost a smlouvu na OÚ a poté bude
vydán kompostér.
(JŽ)

Okénko do historie
-1983Výňatek z kroniky.
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.

Snaha MNV Prosiměřice po plnění
úkolů 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 i 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 6x a projednalo:
27. 1. 1983
Realizaci rozpracovaných závěrů XVI.
sjezdu KSČ, plnění voleb. Programu NF
a socialistický závazek na r. 1983.
Hodnocené uzavřených dohod se
společ. organizacemi.
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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 JPKSČ, plánu masové politické
práce a politické agitace. Kontrola
plnění závěrů 6. plánu ÚVKSČ
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 JPKVČ 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 , kde sice jsou 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 má 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: 310 g kovového
šrotu, 120 g papíru
Rok 1983 byl významným rokem, na
všech politicko-výchovných akcích se
naše obec podílela. Z úseku kulturněpolitických
prácí
propagovali
i
vzdělávání. Svoje výsledky odvádí
většina
úspěšných
zařízení
a
společenských organizací. Sdružený
klub
pracujících,
býv.
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.
Stálá pozornost je věnována pamětní
desce K. Gottwalda, u kterých k výročí
února a v den narozenin K. Gottwalda
byly pořádány 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 proběhly
shromáždění k výročí Února 1948,
udělení stát. vyznamenání ,, Za
obětavou práci pro socialismus ‘‘ s.
Josefu Šnáblovi ( 60 let), májové
slavnosti, den MDD 1. června, kde
členové SVAZARMU, ČSPO, SSM
připravili zábavný, kulturní program
pro všechny I 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 a byly využity jako besedy a
hovory s MNV. Pomoc žen ve
špičkových pracích v JZD je velice
záslužná a příkladná. 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 aktivita mladých je 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 o 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
přírod. prostředí, ale i aktivní pomocí
při brigádách. Uspořádali již tradiční
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 čsl. sovět. přátelství.
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
… Pokračování v příštím vydání….
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