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Zdarma do kaţdé domácnosti

Číslo 3 – ročník 2011

Slovo starosty
Váţení spoluobčané, čtenáři,
v letních měsících se podařila
vybudovat nová zpevněná plocha
na návsi. Celkový záměr měl tři hlavní
cíle. První cíl – Vytvořit bezpečný
prostor pro pořádání kulturních akcí.
První oficiální akcí na této ploše bude
rozsvěcování
vánočního
stromu
začátkem Adventu. Konání akcí na
druhé straně hlavní silnice bylo vţdy
s rizikem, ţe někoho z neopatrných
účastníků porazí okolo projíţdějící
auta. Druhý cíl – Zřízení vhodné
plochy pro trhy a trhovce. Dosud
prodávali své zboţí před obecním
úřadem a pokud se sešlo více
nakupujících, tak zcela zablokovali
průjezd v těchto místech. Třetí cíl –
Zajistit dostatek místa pro zákazníky
prodejny Jednoty, kteří si přijedou
nakoupit s osobním automobilem.
Oprávněně mnozí kritizovali, ţe auta
před Jednotou kaţdý den blokují
průjezd. Někteří po otevření nové
plochy ihned pochopili, k čemu má
slouţit, a parkují zde svá vozidla.
Bohuţel se ale tento problém zcela
nevyřešil a před Jednotou je neustále
zaparkováno několik automobilů.
Neobstojí s výmluvou, ţe zde není
ţádné
omezení
dopravními
značkami. Avšak ty nejsou potřeba.
Stačí
si
připomenout
pravidla
silničního provozu. V nich je jednoznačně
napsáno.
Pokud
řidič
zaparkuje vozidlo, musí ponechat pro
kaţdý jízdní pruh minimálně 3 metry.
Protoţe úsek od Jednoty k obecnímu
úřadu je obousměrný, musí zde zůstat
min. 6 metrů široká volná vozovka.
Anebo se jedná o obyčejnou
pohodlnost udělat pár kroků navíc?
Ve Znojmě u supermarketů si nikdo
nedovolí zaparkovat před vchodem
a bez řečí kaţdý ujde podstatně větší
vzdálenost od auta k pokladně a
zpět neţ u nás. Proč by to nemohlo
stejně fungovat i u nás?
Ing. Zdeněk Nekula
Starosta

Oprava sklepů:
konec termínu
Připomínáme
ţadatelům
o
příspěvek na opravu sklepů, ţe se blíţí
konec termínu (do 30.11.2011) na
předkládání dokladů k vyúčtování a
následně vyplacení příspěvku za
letošní rok.
(ZN)

Vypouštění
přehrady
Povodí Moravy, s.p. oznamuje,
ţe probíhající
sniţování
hladiny
těšetické přehrady je prováděno
z důvodu vypuštění Bohuňovského
rybníku (nový název: Horní kyjovický
rybník).
Předpokládaný
termín
rybníku je 14.10.2011.
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výlovu

Při vypouštění bude dodrţeno
maximální neškodné mnoţství vody
v potoce Únanovka v objemu 200 l/s.
(ZN)

VPP - prodlouţení
Úřad práce ve Znojmě nabídl
prodlouţení podpory o 1 měsíc na 2
pracovní místa v rámci veřejnoprospěšných prací (do 31.10.2011).
Tuto nabídku vyuţijeme.
Dále bychom rádi vytvořili 1
dotované
pracovní
místo
od
1.11.2011 (na 4 měsíce). Náplní práce
bude především odklízení sněhu,
posyp chodníků a další činnosti pro
potřeby obce. Případní zájemci se
mohou
informovat
na
OÚ
v Těšeticích, nebo na ÚP ve Znojmě.
Nadále platí omezení úřadu práce,
ţe se nesmí jednat o pracovníky, kteří
v posledních 3 letech pracovali
v rámci VPP.
(ZN)

Nové webové
stránky obce
v provozu
Jak jiţ bylo v minulém vydání
zpravodaje avizováno, byly uvedeny
do provozu nové webové stránky
obce.
Doporučujeme občanům, aby
pravidelně sledovali www.tesetice.cz
a měli aktuální informace o dění
v obci.
(ZN)

Převod majetku
V předcházejících měsících byl
uskutečněn převod zbývající části
splaškové kanalizace včetně čistírny
odpadních vod do zájmového
sdruţení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko, jehoţ členem je i naše
obec. Provozovatelem na základě
smlouvy s VaK Znojemsko je Vodárenská akciová společnost a.s. Pokud
by naše obec vystoupila z uvedeného svazku, dostala by veškerý
vloţený majetek zpět.
(ZN)

Vypořádání
finančních
prostředků
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen dodatek
ke smlouvě s Jednotou SD Moravský
Krumlov
o
sdruţení
finančních
prostředků (z roku 1996) na výstavbu
prodejny v bývalých klubovnách.
Záměr se tehdy neuskutečnil a
Jednota si uţ novou prodejnu
postavila na jiném místě a obec jí
vrátí 1 milión korun. Podle dodatku
bude od roku 2012 obec 10 let
splácet po 100 tisících Kč ročně.
(ZN)

další etapou (serpentýny mezi horní a
dolní částí Lechovic).
(ZN)

Knihovna
Výpůjční doba v obecní knihovně
zůstává stejná, tedy kaţdé úterý od
16:00 do 18:00 hodin. K návštěvě
obecní knihovny Vás zve knihovnice
Mgr. Vladimíra Václavková

ZÁMEČNICTVÍ
LEDNICKÝ
Výroba plotů, mříží, bran
včetně elektrických pohonů,
branek, regálů, přístřešků
a jiné zámečnické výrobky.

Činnost podnikatelských a
finančních poradců

Nejvýhodnější povinné ručení
- neplaťte více neţ musíte rádi vám přepočítáme vaše
povinné ručení na počkání a
zdarma. V případě vašeho
zájmu Vás obratem informujeme
o aktuální ceně pojistného.
Těšetice 7
Tel./Fax: 515 225 085
Mobil: 602 648 784
E-mail:h.maticova@seznam.cz
nebo nás najdete na adrese:
Uhelná 4, 669 02 Znojmo

Střípky z MŠ

Zvýšený provoz
na Hlavní ulici
Upozorňujeme občany na zvýšený
provoz v naší obci z důvodu vedení
objízdné trasy přes Hlavní ulici,
protoţe v Lechovicích se provádí
oprava silnice I/53. Původní termín
dokončení do 14.10.2011 bude
minimálně o 1 měsíc prodlouţen,
protoţe oprava bude pokračovat

Jiří Matič

IVAN LEDNICKÝ
TĚŠETICE 118
tel.: 605 909 948
www.zamecnictvilednicky.kvalitne.cz
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Po měsíčním uzavření byl 1.8.2011
obnoven provoz mateřské školy.
Stavební firma Renov prováděla
úpravy sociálního zařízení školy a
zvětšovala prostory pro denní pobyt
dětí. Těmito úpravami byl splněn
kapacitní poţadavek OHS pro pobyt
25 dětí v MŠ.
K 1.9.2011 bylo do MŠ zapsáno 25
dětí. Ve 3. ročníku je 8 předškolních
dětí, z toho 2 děti s odkladem školní docházky narozené do 31.8.2006.

Ve 2. ročníku je 6 dětí na rozených
do 31.8.2007. V 1. ročníku je 8 dětí
narozených do 31.8.2008 a 3 děti
mladší 3 let, které nastoupí v průběhu
školního roku. Z celkového počtu 25
dětí je 5 dětí z Bantic.
Průměrná
docházka
dětí
v minulém školním roce byla 16,42
dětí dopoledne a 12,29 odpoledne.
Průměrná prázdninová docházka
(srpen
2011)
byla
6,86
dětí
dopoledne a 6,08 dětí odpoledne.
K 1.5.2011 odešla z MŠ školnice
paní Jarolímková, do 31.8.2011 tuto
činnost vykonávala paní Balíková a
od 1.9.2011 se vrátila po mateřské
dovolené
paní
Růţičková.
Ke
změnám pedagogických pracovnic
nedošlo, nadále zůstávají učitelky
Jana Mikulášková a Soňa Ludvíková.
Jana Mikulášková
ředitelka MŠ

Farnost ţije tím,
čím ţije církev
V roce 2013 tomu bude jiţ 1150 let,
co k nám na Moravu Cyril s
Metodějem přinesli radostnou zvěst o
Boţí lásce, která se nám stala blízkou
v Jeţíši Kristu. V brněnské diecézi se
připravujeme na toto jubileum.
Letošní rok 2011 vyhlásil náš otec
biskup Vojtěch rokem křtu.
Z kaţdého pokřtěného dítka
máme radost. Se křtem souvisí ale
také povinnost rodičů dítě ve víře
vychovat. V těchto dnech po
začátku školního roku opět začne i
vyučování náboţenství ve škole v
Prosiměřicích - je moţné děti do
vyučování přihlásit, zvlášť pokud jsou
pokřtěny. Vyučování náboţenství je
taková malá pomoc rodičům ve
výchově dětí ve víře.
Příští rok 2012 bude rokem svátosti
biřmování, která je dovršením křtu a
je
dalším
nezbytným
krokem
vedoucím do Boţí blízkosti a k
poznání Boha. Jiţ teď jsou otevřeny
dveře pro všechny vás, kteří chcete
růst ve víře a poznávání Boha. Stačí
jen se ozvat.
Hojnost Boţího poţehnání pro vše
dobré, co se v obci děje přeje
P. Jindřich Čoupek
PS: Mše sv. se koná obvykle kaţdé
úterý v 18:00 hod. a první neděli
v měsíci v 11:00 hod.

Nabídka sluţeb
obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 50 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
Ubytování
– cena dle pokojů 120 -140 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

Stavební místo
Obec Těšetice nabízí k prodeji
stavební místo na parcele
č. 320/16 (v ulici Ke hřbitovu).
Výměra: 1.163 m2
Cena: min. 210,- Kč/m2
Moţnost napojení na vodovod a
elektrickou energii v blízkosti
stavebního místa.
Zájemci mohou jiţ nyní zasílat
nabídky k projednání
v zastupitelstvu obce, nejpozději
do 14.11.2011.
Podrobnější informace najdete
na úřední desce.
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Nabídka - bydlení
JUDr.
Milan
Kyjovský
nabízí
k pronájmu byt v Těšetících na ulici
Bantická č.p. 43 (vedle ubytovny).
Minimální doba pronájmu 1 rok.
Po předchozí domluvě je moţná
prohlídka bytu. Klíče jsou uloţené
na obecním úřadě.
Advokátní kancelář
JUDr. Milan Kyjovský
Poštovská 8c, p.p. 225
601 00 Brno
tel./fax: 542 21 40 41, 542 21 77 36
e-mail: ak@kyjovsky.cz
http://www.kyjovsky.cz

Okénko do historie
-1972 JZD
Hospodářské výsledky v JZD byly
v tomto roce vyšší neţ v roce
minulém.
Bylo
dosaţeno
opět
vysokých výnosů u obilovin, pícnin a
ve vinohradu. Jarní mrazíky se příznivě
projevily v sadech. Výnos sadu
nedosáhl v konečném hodnocení
plánu. Z plánované částky 500.000,-Kčs bylo splněno jen 280.000,-- Kčs.
Od září do konce roku nepršelo.
Tato nepřízeň počasí se projevila při
obdělávání půdy pro setí obilovin.
Půda
se
nemohla
náleţitě
rozpracovat, selo se do velmi špatně
připravené půdy. Pšenice vůbec
nevzešly nebo jen z části. Podle
meteorologických záznamů sadaře s.
Fr. Jančury je na dlouhodobý průměr
v dešťových sráţkách shodit celkem
138 mm.
Výnosy á 1 ha :
pšenice
40,3 q
ječmen
43,0 q
vojtěška
3,8 q
cukrovka
325,0 q
brambory
178,0 q
V tomto roce se opět rozšířila
výsadba sadů o 2 ha broskvoní, 3 ha
višní a 3 ha vinohradu. Nákladem
128.000 Kč byl rekultivován pozemek
„V ořechách“. Byla tím získána půda
pro výsadbu višní.

V ţivočišné výrobě bylo dosaţeno
opětné zvýšení dojivosti a vyšších
přírůstků u všech druhů dobytka.
Druţstvo
získalo
prvé
místo
v kooperačním obvodu číslo 3 za
přírůstky u hovězího ţíru a druhé místo
v celkovém
hospodaření
JZD.
Praktická
kooperace
byla
jiţ
uplatněna při rozmetání chlévské
mrvy. Linka o pěti rozmetadlech RU5
provedla během 10 dnů pohnojení
k cukrovce a k bramborám na
výměře 53 ha. V prosinci
byl
zakoupen výkonný traktor „Škoda
180“ pro těţkou orbu a všechny
kultivační práce.
Dobré výsledky JZD se projevily na
odměnách druţstevníků. Průměrně si
vydělal kaţdý druţstevník 26.000 Kčs.
Hrubá produkce na 1 ha zemědělské
půdy dosáhla 21.562 Kčs.
MNV
Členové nového MNV se dali
hned od počátku své činnosti s plnou
odpovědností
do
uskutečňování
úkolů volebního programu. Zvláště
předseda MNV s. Kamil Tymkovič
s tajemníkem s. Zdeňkem Ludvíkem
promyšleně, s chutí a s neobyčejným
úsilím přispěl nejvíce svou prací ku
prospěchu celé obce, zajišťovali
potřebné podklady a materiál
k zdárnému provedení plánovaných
akcí. Jejich neúnavná činnost za
podpory rady MNV a všech poslanců
se projevila nejen ve splnění, nýbrţ
dokonce
v překročení
velmi
náročných akcí. Za jediný rok bylo
v obci vytvořeno dílo v hodnotě
859000 Kč. Na tomto úspěchu má
veliký podíl i mnoho obětavých
brigádníků, z nichţ zvláště zaslouţí
uznání soudruzi Stanislav Bobek,
Štefan Leginský a Jan Kejda st.
Přehled splněných akcí :
finanční náklad
hodnota díla
Adaptace jeslí na MŠ
273.000,390.000,Chodníky 250 běţných metrů
15.000,22.000,Komunikace v Ruské a Růţové ul.
197.000,281.000,Kanalizace kolem okr. silnice
116.000,166.000,601.000,859.000,K zdárným akcím nového MNV
nutno
připočítat
dobře
zorga-

nizovanou Okresní směnu NF ve
dnech 14. - 30. dubna vyhlášenou
pod heslem „ Za splnění volebního
programu NF v roce 1972“. Zúčastnilo
se jí 165 občanů. Pracovalo se na
různých úsecích obce. Do konce
dubna bylo odpracováno 2071
hodin. Byla vytvořena hodnota za
108.000
Kč.
Nejvíce
hodin
odpracoval s. Stanislav Bobek (68
hod.) a s. Leoš Musil (49 hodin).
Dárci krve
V dubnu 1972 byli na transfúzní
stanici ve Znojmě mile překvapeni,
kdyţ přijelo k odběru krve 50
dobrovolných dárců z Těšetic. Dalším
nositelem Jánského plaketa se stal po
deseti bezplatných odběrech s.
Bohumil Worbis.
Kulturní činnost
Po deseti letech se v Těšeticích
opět rozvinula činnost divadelního
krouţku. Členové JZD, SSM a ČVŢ
sehráli dne 22. ledna a 19. února hru
Gabriely Preissové, Její pastorkyně.
Reţii měla Marta Otáhalová a Jiřina
Bílová. Hra byla ochotníky dobře
předvedena a diváky s pochopením
přijata.
K letošním oslavám MDŢ sehráli
ţáci místní ZDŠ dne 11. března
pohádku
Stříbrná
studánka.
Vystoupilo v ní 35 ţáků. Hru nacvičila
učitelka Marie Otáhalová. Pro ţáky
okolních škol byla hra znovu uvedena
14. března v kulturním domě v Prosiměřicích. Bylo přítomno 210 dětí.
4. června se konalo na hřišti k MDD
sportovní odpoledne. Drobné ceny
byly odměnou vítězům v různých
závodech a soutěţích. Účast diváků
byla slabší.
Kurs pletení
Na listopad a prosinec zajistil ČVŢ
s DV Jednoty pro ţeny kurs strojního
pletení. Kurs zaujal nejen začátečnice, ale byl vhodným rozšířením
pletařských znalostí i pro ţeny
pokročilejší. Kurs navštěvovalo 9 ţen.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu dne 29. října 2011
od 16:05 do 16:50 hod.
budou před obecním úřadem
pracovníci společnosti .A.S.A. od
občanů odebírat nebezpečný
odpad.
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Odstřel divočáka
V listopadu byl při honu odstřelen
v katastru obce Těšetice divočák.
Střelcem tohoto vzácného kusu byl
hospodář myslivecké společnosti s.
Josef Valena. Odstřelený divočák
váţil přes 70 kg.
Narození a úmrtí
V roce 1972 se narodilo celkem 9
dětí (4 chlapci a 5 děvčat), zemřely 4
osoby.
(JŢ)

Jubilanti
Červenec
60 let – Nekula Miroslav
65 let – Roţnovský Miloš
85 let – Burešová Amálie
Srpen
65 let – Pezová Ludmila
75 let – Dvořáčková Marta
82 let – Bobek Oldřich
92 let – Knoppová Emilie
Září
60 let – Šimáková Jaroslava
60 let – Masarovič Pavel
81 let - Bílová Jurana
Přejeme hodně štěstí, spokojenosti
a hlavně hodně zdraví.
(JŢ)

Plánované akce
Říjen
Dýňová stezka – čtvrtek 27.10.
Listopad
Rozvěcení vánočního stromu – 27.11.
(JŢ)

Nemáte čas zajít si

ke kadeřnici?
Objednejte se na
telefonním čísle

774 807 303
a kadeřnice si najde vás a
poskytne vám kompletní
kadeřnické sluţby
v pohodlí vašeho domova.

LUCIE LEDNICKÁ
Těšetice 118
www.kadernictvidoma.webnode.cz

Posvícení
Letošní
posvícení, dá se říci
rozloţené ve dvou dnech – pátek
23.9.2011 – byl vyhrazen v 15.30 hod.
– pro stavění máje
a v sobotu
24.9.2011 – jiţ tradiční posvícení.

Počasí bylo nádherné a bylo to
vidět i na účasti občanů při zavádění,
bylo plně obsazeno. Nálada byla
výborná a kapela hrála pěkné písně.
Mládeţ přišla k máji pod vedením
stárka a stárkové, Karel Bobek a
Andrea Votavová, jako mládci byli
Marek Zimmermann a Klára Bílová.
Pod májou předvedli nacvičené
taneční představení, které se muselo
líbit všem. Poté byla volná zábava.
Večer ve 20.00 hodin byla zábava
v hostinci U Vlků – hrál Jarda a
Roman Band.
Posvícení bylo pořádáno pod
vedením
paní
Ivany
Vlkové
s přispěním těšetické mládeţe, myslím
si, ţe se povedlo. Proto jim musíme za
to poděkovat, protoţe bylo to
opravdu pěkné.
(JŢ)

Pouť
Dne 25.6.2011 se v naší obci Klub
ţen zaslouţil o zorganizování kaţdoroční poutě. V dopoledních hodinách chodily ţeny s muzikanty dům
od domu a zvaly občany na
pouťovou zábavu, která se konala ve
20.00 hodin v hospodě U Jiřiny. Počasí
bylo vydařené a ná-lada zúčastněných byla dle výrazu tváří, pří-jemná
a radostná. Večerní zá-bava byla
veselá. O příjemnou pohodu se staral
p. Krčál a ţeny, které si připravily i
vystoupení a o půlnoci se dokonce
losovala tombola, která výherce
příjemně překvapila. Myslím si, ţe
večer byl velice vydařený, všichni se
dobře bavili a můţeme ţenám jen
poděkovat.
(JŢ)

Ráno
v 9.00
hod.
–
byla
bohosluţba slova v místním kostele,
kde
zavádějící
mládeţ
stála
v kordonu u lavic v krojích, dala
tomuto dni slavnostnější zahájení. Po
ukončení mládeţ jiţ s krojovanou
dechovou
kapelou
Amatéři
si
zatančila před kostelem pro přihlíţející občany a některé vyzvala i
k tanci.
Po pár písničkách se rozešli zvát
dům od domu občany na zavádění,
které bylo v 15.30 hod., tak jak
v poslední době bývá zvykem,
v areálu hostince U Vlků.

Rozhlasové hlášení
Oznamujeme občanům, ţe nyní se
nově umisťuje důleţité rozhlasové
hlášení i na webových stránkách
obce Těšetice, www.tesetice.cz, kde
se můţete podívat, co bylo hlášeno,
kromě příjezdu různých prodejců do
obce.
Dále, pokud někdo z občanů má
zájem a má svoji mailovou adresu,
můţe ji nahlásit paní Věře Novákové
na OÚ a je moţné zasílat hlášení i
touto formou.
(JŢ)
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Přátelské setkání
traktoristů

Zákon plného batohu
Zákon plného batohu: Věc kterou
nutně potřebujete je vţdy aţ na
dně batohu, pokud jste si ji
nenechali doma. Anebo jste si
mysleli, ţe je úplně nahoře, ale
zjistíte, ţe je úplně dole takţe ji
vyhrabete, ale pak zase zjistíte, ţe
se k tomu bude lépe hodit jiná věc,
kterou jste tím vyhrabáváním
předchozí věci zahrabali úplně
dolů.

V sobotu 24.9.2011 po 15.00
hod., se uskutečnilo přátelské
setkání
traktoristů na volném
prostranství
za
bývalou
kinokavárnou.

Zákon tří dnů
Zákon tří dnů: Jakmile hledáte věc,
kterou nutně potřebujete, najdete
jen
věci,
které
jste
nutně
potřebovali včera. Ale nebojte, co
potřebujete dnes, najdete zítra.
Sjeli se zde stroje z okolních
vesnic, různých značek, se kterými
se jejich majitelé přijeli pochlubit.

Zapeklité otázky
Zapeklitou
otázku,
poloţenou
ţákem druhé třídy, rozuměj dotaz
typu "Proč je jedno jablíčko
červené a druhé zelené, kdyţ jsou
obě zralá?". Taková otázka dovede
učitele rozzuřit aţ k nepříčetnosti,
protoţe odpověď na ni v učebnici
nenajde.
Artisanův zákon
Artisanův zákon: Chcete-li v rodině
o něčem rozhodovat, musíte se
spokojit s rozhodováním, zda
vymalujete kuchyni před nebo aţ
po nalakování okenních rámů.
Damageův
zákon:
Stejně
ji
vymalujete špatně.
(JŠ)

Stroje byly vypulírované, jen se
leskly. Přišli se podívat, jak malí, tak i
velcí a měli o čem diskutovat. Bylo
připraveno i občerstvení. O pěknou
akci se postarali pánové Miroslav
a Marek Nekulovi.
(JŢ)

Trochu humoru
na závěr

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje
bylo
vydáno
díky
podpoře Ing.
Zdeňka Mrni,
předsedy představenstva společnosti
S MORAVA Leasing, a.s..

Silničáři
neustále
bojují
s kvalitou silnic a peněz je stále
málo, proto prý zákonodárci
připravují ke schválení nové
dopravní značky…

Dále děkujeme ostatním sponzorům
a všem, kteří přispěli věcnými dary
nebo jakoukoli prací…
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