ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
16. října 2018

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, čtenáři,
skončilo volební období 2014-2018,
probíhá tzv. mezidobí v očekávání
potvrzení výsledků nových voleb a do
ustavujícího zasedání obec stále řídí
stávající starostka i místostarosta.
Málokterému zastupiteli se podařilo
v jednom volebním období být zvolen
do obou vedoucích funkcí, funkce
místostarosty i starosty. Mně se to
podařilo. Přes všechny překážky dnes
mohu říci, že jsem to zvládla. Nešlo by
to bez pomoci rodiny, zastupitelstva a
zaměstnanců obce, občanů nabízejících pomoc, vedení ZŠ Prosiměřice,
spolků obce, sponzorů, též bez pomoci
a
spolupráce
starostů
obcí
Prosiměřice, Bantice a Práče a bez
pana Ing. Milana Herziga vykonávajícího dozor při realizaci průtahu
obcí.
Novým členům zastupitelstva obce
bych chtěla popřát, aby cestou
jednoty a semknutosti přistupovali k
realizaci vytčených cílů a aby jejich
činnost byla vedena vždy v zájmu
obce a občanů.
Ještě jednou díky a všem přeji
pevné zdraví.
Mgr. Jana Bezrouková,
starostka obce

Rekapitulace
volebního období
2014-2018
Ve volebním období 2014-2018
spravovalo obec zastupitelstvo jedné
kandidátní listiny KDU-ČSL. Jak bylo
zmíněno již v minulém čísle, jednalo se
o
zastupitelstvo
spolupracující,
komunikativní, tolerantní a jednání
byla vždy v zájmu obce a občanů.
Tato souhra se pak odrážela nejen na

všech jednáních, ale i ve veřejných
aktivitách vedoucích ke zvelebení
obce. Možná by stálo za zmínku uvést
alespoň mnohé z nich:
- proběhla celková rekonstrukce
mateřské školy, konkrétně přestavba
vnitřních prostor,
výměna oken a
dveří, oprava a úprava osvětlení,
částečně sociální zařízení , na zahradě
MŠ
zbudována
velmi
potřebná
pergola, účelné pískoviště, atd.
- výměna oken a dveří v budově
sportovního areálu a zbudování
pergoly
- výměna dveří a oken v jídelně,
ubytovně a na obecním úřadě a
mnoho dalších
Většina těchto zrealizovaných akcí
byla financována z dotací Jihomoravského kraje.
Chloubou zastupitelstva však jsou
dvě největší akce volebního období.
První se týká "dokončení 1. etapy
víceúčelového
zařízení
"včetně
slavnostního otevření sálu 13.5.2017
spojeného s koštem vína, což byla
obrovská slavnostní událost v obci.
Instalace akustických panelů zvýšila
funkčnost i estetičnost vnitřních prostor.
Dnes můžeme klidně říci, že máme
možná nejhezčí sál, sociální zařízení i
výčep na okrese. Tím je dán rostoucí
zájem o jeho využívání nejen pro
obecní
účely, ale i pro účely
soukromé.
Ta druhá, "průtah obcí", zahrnuje
zbudování nové dešťové kanalizace a
připojení
občanů
na
dešťovou
kanalizaci, novou komunikaci napříč
obcí, chodníky kolem hlavní silnice,
veřejné osvětlení, prodloužení splaškové kanalizace, přeložka místního
rozhlasu, atd. To musí přece ocenit
každý občan! Ještě se stavba
dokončuje, probíhají konečné úpravy,
úklid po obci a odstranění vad. Tato
stavba
byla
časově
náročná,
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Číslo 3 – ročník 2018
objízdných tras a uzavírek bylo mnoho,
často bylo potřeba velké tolerance a
ohleduplnosti občanů. Ne vždy splnil
projekt potřebu a přání občanů, což
vyvolávalo jisté napětí.
Průtah obcí bude pokračovat
zbudováním chodníků na Bantické
ulici po získání dotací, o které se bude
v listopadu 2018 žádat. Obě tyto velké
stavby mohly být realizovány pouze za
předpokladu získání dvou úvěrů u
České spořitelny.
Z dalších akcí bylo kvůli bezpečnosti
silničního provozu umístěno zrcadlo
k hlavní silnici, proběhla i výsadba
zeleně v obci i alejí za obcí.
Bylo toho mnoho, možná jsem něco
opomněla. Možná je i něco, co se
nepodařilo
z volebního
programu
splnit. To však může být cílem
nastupujícího zastupitelstva.
Závěrem bych chtěla členům
končícího zastupitelstva poděkovat za
jejich práci.
JB

Výsledky voleb
Výsledky
zastupitelstva
Znojmo

voleb do obecního
obce Těšetice, okr.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se
konaly volby do Zastupitelstva obce
Těšetice, okr. Znojmo.
Pro volby do zastupitelstva obce
byla celá obec určena jako jeden
volební obvod, v jehož rámci občané
volili v jednom volebním okrsku. Počet
členů zastupitelstva byl stanoven na 7.
V seznamu voličů bylo k datu uzavření
volební místnosti zapsáno celkem 475
voličů.
Celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky, se vyšplhal na
hodnotu 292, tj. 61,47%.

Výsledky voleb podle jednotlivých
stran a mandáty, které byly přiděleny
kandidátům:
Volební strana č. 1 - Křesť. demokr.
unie-Čs. str. lid. - 973 hlasů - 4
mandáty
Zdeněk Nekula
Vincent Beleš
Pavel Worbis
Vilém Jelen

- 188 hlasů
- 140 hlasů
- 138 hlasů
- 136 hlasů

Volební strana č. 2 - Nezávislí pro
Těšetice - 363 hlasů - 1 mandát
Jana Bezrouková - 96 hlasů
Volební strana č. 3 - Občanská
demokratická strana - 451 hlasů - 2
mandáty
Iva Valentová
Jana Ryšavá

- 129 hlasů
- 126 hlasů

Víceúčelové
zařízení
Za období uplynulého roku, tedy od
otevření VZ, postupně zjišťujeme
rozmanitost využití jeho prostor. Kromě
konání obecních akcí (obecní ples,
masopust, dětský karneval, košt vína,
pouť, posvícení) se prostor využíval i na
cvičení jógy, nácviků tanců Klubu žen
a mládeže na posvícení. Také byl
zájem o pronájem prostorů na konání
oslav narozenin a svateb, také
smutečních společenství.
Obec získala zdarma od rodiny
Davida a Kristýny Vlkových velké bílé
ubrusy a rodina Petra a Ivety
Svobodových věnovala zdarma profi
myčku na sklo. Ta prošla kontrolou a
po opravě plní svoji funkci. Děkujeme.
JB

Pokud nebudou do 19.10.2018
podána k výsledkům voleb odvolání,
budou poté výsledky voleb vyhlášeny
za právoplatné.

JŽ

Zaměstnanci
obce
Zaměstnanci obce vykonávající
svou pracovní činnost v jídelně a
ubytovně, a to paní Votavová Blanka,
Nováková Stanislava, Trávníčková
Antonie a Petra Worbisová, podávají v
letošním
roce
obrovské
výkony
především v oblasti vaření obědů.
Měsíčně se vaří 5000 - 6000 obědů,
navíc knedlíky na volný prodej. Vaří se
nejenom pro občany Těšetic, ale
rozváží se i do mnoha okolních obcí.
S rozvozem obědů pomáhají manželé
Miluše a Zdeněk Zaspalovi, jako
výpomoc v kuchyni paní Kateřina
Filipčíková. Podobná situace je i na
ubytovně, po celý rok je plně
obsazena.
Zaměstnanci obce Ladislav Smrčka
a Marcela Zimmermannová i pracovnice na VPP Jarmila Bauchová a
Alena Moltašová se mají také co
ohánět. Ubylo sice sečení trávy díky
průtahu, započaly však práce týkající
se údržby a oprav majetku obce.
Všem patří velké poděkování
.
JB

Průtah obcí
Investiční záměr na průtah obce byl
řešen a schválen v roce 2010. Projekt
zpracován projekční kanceláří PK
Ossendorf a předán obci Těšetice
v roce 2013-2014. Jednání ohledně
realizace průtahu začala se SUS
Znojmo v únoru 2017.
V září 2017 proběhlo hodnocení
nabídek a výběr dodavatele.
V říjnu 2017 podpis smlouvy o dílo
s firmou HABAU CZ, samotná realizace
stavby byla započata v listopadu
2017.
Firma HABAU pro obec Těšetice
prováděla tyto práce:
- rekonstrukce dešťové kanalizace a
připojení
dešťové
kanalizace
vlastníkům nemovitostí na hlavní i
Bantické ulici
- úprava splaškové kanalizace na
hlavní ulici
- parkovací stání na hlavní a Bantické
ulici.
Na financování hlavních řadů
dešťové kanalizace se podílela obec
Těšetice se SUS Znojmo.
Firma HABAU CZ měla stavební
práce dokončit dle smlouvy o dílo
31.7.2018. Na její žádost a dle
přiložených
důvodů
zastupitelstvo
obce na svém zasedání 11.7.2018
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schválilo prodloužení předání stavby
do 31.8.2018. Firma HABAU CZ
opětovně žádala o prodloužení
termínu do 21.9.2018. Zastupitelstvo
obce projevilo nesouhlas, a tak je
firma HABAU CZ pokutována dle
smlouvy o dílo částkou 2000,- Kč/den
do předání stavby. Předání prací obci
od firmy HABAU CZ proběhlo 25.9.
2018. Byly sepsány vady, které musí
firma odstranit.
Financování všech prací není ještě
dokončeno.
Komunikace na hlavní i Bantické
ulici je majetkem SUS Znojmo, která ji
financovala a také řešila předání
stavby.
Firma Lattner pro obec Těšetice
prováděla
rekonstrukci
veřejného
osvětlení na hlavní i Bantické ulici.
Práce byly ukončeny dle smlouvy o
dílo do 31.8.2018. Dle této smlouvy
měla obec zaplatit 947 098,20 Kč s
DPH, ve skutečnosti na základě
méněprací za realizaci zaplatila
825 125,- Kč s DPH.
Firma Inženýrské stavby Neumann
s.r.o. prováděla realizaci chodníků na
hlavní ulici. Práce měly být zhotoveny
do 31.7.2018, zastupitelstvo obce
schválilo na svém zasedání 4.9. 2018
prodloužení termínu dokončení stavby
do 30.9.2018 na základě těchto
důvodů:
- stavba byla firmě Inženýrské
stavby Neumann s.r.o. předána
obcí 2.5. 2018, ale firma HABAU
CZ umožnila vstup na stavbu až
1.6.2018.
- v průběhu realizace průtahu
bylo zřízeno 7 potřebných sjezdů
obcí vyžádaných, na které
nebyla objednána dlažba
- nedokončené stavební práce
firmy HABAU CZ (kanalizace u
prodejny COOP, vpusť u domu
rodiny Ryšavých a Šálkových)
bránily realizaci chodníků
- obec požadovala vícepráce,
které nebyly v projektu – chodník
naproti prodejny COOP, vjezd k
hasičské zbrojnici a chodník ke
knihovně.
Stavba byla dokončena do
30.9.2018. Dle smlouvy o dílo
měla obec zaplatit 4 594 148,12
Kč
s DPH.
Na
základě
provedených víceprací o odečtu
méněprací byla cena za dílo
upravena na 4 208 567,59 Kč
s DPH.
JB

Propadnutí
komunikace u
bytovek
V prostoru před bytovkami se po
třídenním vytrvalém dešti propadla
komunikace. Jedná se o propad již
dříve zasypaného sklepa. Opravu
provedla firma HABAU CZ.

Kontejnery na
tříděný odpad
Pro kontejnery na tříděný odpad
před obecním úřadem se vybudoval
nový prostor, při kterém se využilo
dlažby vybagrované při realizaci
průtahu. Tím se zvelebila náves.

Úprava obecních
cest
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na
svém zasedání dne 18.9.2018, že
použije vyfrezovaný asfalt ze silnic z
průtahu obce na úpravu obecních
cest ke hřbitovu, na Královské k sadu,
cestu vedle domu č.p. 135 vedoucí k
zahradám (částečně od silnice ), mezi
domy ve výstavbě směrem ke hřbitovu
a cestu ve sklepní uličce.
Celková částka byla vyčíslena na
Kč 128.000,--. Úpravy provedla firma
HABAU.
JŽ
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NEBEZPEČNÝ ODPAD

účelovém zařízení, kde byl projekt
občanům předveden.

Firma FCC se zavazuje odebírat od
občanů obce Těšetice nebezpečný
odpad.

Současný projekt je zpracován od
začátku obory po most k ČOV.
Společným obecním zájmem však je
úprava toku až na konec vesnice
směrem k Banticím. Toto však
předpokládá další vyjednávání.

Termín svozu je plánován na den
10. 11. 2018,
tj. sobota, od 13.15 – 14.15 hodin
před OÚ.
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 neodeberou), dřevo obsahující
nebezpečné látky, pesticidy-postřiky,
pneumatiky.
Tekuté a sypké odpady jen v
uzavřených obalech.

JŽ

Úprava koryta toku
Únanovka
Povodí Moravy, s.p. oslovil obec
Těšetice o převod nebo prodej koryta
toku Únanovky, parcela obce č. 3294
o výměře 17 587 m². Povodí Moravy je
správcem toku, ale koryto vlastní obec
Těšetice.
Jelikož
se
jedná
o
neupravený tok, čímž může dojít
k rozlivům na okolní pozemky, Povodí
Moravy nemá žádné povinnosti
v rámci údržby.
Jejich záměrem je ale zpracovat
projekt, kde by dle možností došlo o
vyprofilování koryta (lichoběžníkový
profil) se zasta-bilizováním paty a
osetím břehů, čemuž by předcházelo
pročištění od nánosů, křovin a náletů.
Tím by došlo ke stabilizaci koryta a
zvýšení kapacity oproti stávajícímu
stavu. Tyto úpravy může provést pouze
tehdy, pokud bude koryto toku jejich
majetkem.
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání 11.7.2018 schválilo prodej
tohoto pozemku za cenu 30 Kč/m²,
tudíž za částku 527 610,- Kč.
V současné době je zpracován
projekt a probíhá jednání s příslušnými
úřady. V pondělí 8.10.2018 proběhlo
veřejné jednání s občany ve více-

JB

Poplatek za
popelnice a psa

Srpen
18.8.2018 - proběhl druhý svoz starých
elektrospotřebičů.
Září
8.9.2018 - jsme se zúčastnili křtění
hasičské zbrojnice a hasičského auta
v Práčích, na které jsme byli pozváni.
14.9.2018 - výbor SDH Těšetice předal
dárek členu Karlu Kocmánkovi k jeho
70. narozeninám. Ke gratulaci se
připojili všichni členové SDH Těšetice.
21.9.2018 - pomohli hasiči při organizaci tradičního posvícení.

Žádáme občany, kteří ještě
nezaplatili poplatek za popelnice
(komunální odpad) a poplatek ze psů,
aby tak učinili co nejdříve, nejpozději
do 15.12.2018.

Starosta SDH Těšetice
Josef Bezrouk

JŽ

Plánované akce
26. října
– Dýňová stezka
17. listopadu - Kácení máje se zábavou
2. prosince – Rozsvícení vánočního
stromu
27. prosince – Vánoční koncert
Cimbálové muziky
A. Stehlíka

JŽ

Jubilanti
70 let
85 let

Červenec
Hejčová Anna
Bobková Zdenka

Srpen
65 let Dufek Josef
89 let Bobek Oldřich
Září
70 let Kocmánek Karel

Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší.

Činnost SDH Těšetice
SDH Těšetice má k 30.9. 2018 31 členů.
Červenec
17. 7. 2018 - proběhl první svoz starých
elektrospotřebičů.
21. 7. 2018 - byla členská schůze.
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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 jarní část sezony 2018/2019.
V minulé sezoně naše mužstvo
skončilo na předposledním místě
tabulky, což určitě nikoho netěšilo, a
tak hned po skončení soutěže se
začalo intenzivně jednat o posilách.
Jako první se u nás hlásili noví hráči
z Mikulovic:
Alexa
a
Raputa
(informovali
jsme
již
v minulém
Zpravodaji), dále k nám postupně na
přestup přišli tito hráči: Michal Osoha
(Konice), Jan Helešic (Hrádek), Pavel
Macek (nikde neregistrovaný), Vojtěch
Nohava, Michael Theimer a Jiří Lander
(všichni Chvalovice) , Tomáš Komárek
(volný hráč-dříve Nové Syrovice) a
v průběhu sezony náš tým ještě doplnil
Petr
Klouda
(Mikulovice).
Naše
mužstvo zaznamenalo také šest
odchodů, na volný přestup odešel
Eduard Klouda (Dyje), Matěj Stach a
Daniel Hruška (oba Břežany). Po
vzájemné domluvě do Oleksovic

přestoupila trojice (Jan Juřátek, Marek
Koudelka a Adam Prokeš).
Naše mužstvo se začalo k tréninkům
scházet začátkem července, kde se
pod taktovkou hrajícího trenéra
Michala Osohy schází dvakrát týdně.
Tréninková jednotka se oproti minulým
rokům zlepšila o 100%, účast je
dostačující a také výsledkově se
mužstvu (až na dvě vysoké prohry) daří
lépe, než v minulé sezoně.
Novou sezonu jsme začali třemi
domácími zápasy v řadě. Nejprve jsme
v 1. kole porazili Konice 4:0, ve druhém
kole jsme podlehli Vranovu nad Dyjí 0:3
a v 3. kole jsme remizovali s nováčkem
, s Dyjí B 1:1. Ve 4. kole jsme zajížděli na
horkou půdu, k aspirantovi na postup,
do Pavlic, kde se nám dlouhodobě
nedaří a podlehli jsme 0:6. K utkání
jsme odcestovali pouze s 12 hráči.
V dalším kole jsme porazili Havraníky
3:2 (k utkání se nedostavil delegovaný
sudí a po domluvě obou týmů pískal
VD domácích, pan Václav Tkadlec).
V následujícím
kole
přišel
druhý
debakl, kdy jsme společně s konáním
posvícení podlehli 9:2 (5 branek jsme
dostali v poslední patnáctiminutovce),
poté nás na našem hřišti porazily
Mramotice 1:5 a v zatím posledním
utkání jsme doma rozstříleli Hluboké
Mašůvky 7:1. Utkání v Grešlovém Mýtě
se hrálo po uzávěrce Zpravodaje.
Poslední podzimní utkání sehrají naši
hráči v sobotu, 20. října 2018, od 14:30
proti Olbramkostelu, na který jste
všichni srdečně zváni.

PŘEDSTAVENÍ POSIL A JEJICH

HODNOCENÍ

Vojtěch Nohava –
potvrdil roli kanonýra a je bezesporu
nejplatnější posilou

Jan Helešic šikovný záložník, který střídá dobré
momenty
se
slabšími,
někdy
zbytečně víc podrážděný

Michal Osoha hrající trenér přinesl zkušenosti do
obrany,
vede
tréninky
a
je
zodpovědný za výsledky

Pavel Macek –
brankářská
dvojka,
která
určitě
odchytala více zápasů, než sama
čekala

Michael Theimer příjemné překvapení od hráče, který
fotbal hraje teprve krátce. Má své
místo v sestavě

Pavel Raputa spolehlivý náhradník, na kterém je od
začátku sezony vidět posun ve
výkonnosti

-5-

Jiří Lander, Tomáš
Komárek
a
Josef
Alexa
–
nehodnoceni , přestali chodit

AKTUÁLNÍ TABULKA PO 8. KOLE:

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 stránek a
hlavně na to, že nás v hojném počtu
podpoříte v
posledním podzimním
utkání.

Zahájení nového
školního roku
v Mateřské škole
Těšetice
Vážení spoluobčané, dovolte,
abych vás informovala o dění v
mateřské škole v tomto roce.
Pro začátek se pokusím vysvětlit
charakteristiku vzdělávacího programu, podle kterého naše mateřská
škola pracuje.
Mateřská škola je instituce, která
slouží
především
dítěti
a
jeho
vzdělávání. Děti se svými zájmy a
přirozenými potřebami stojí ve středu

naší pozornosti a práce. Prospěch
dítěte je pro nás v každé situaci
rozhodující. Zabezpečujeme zdravý
rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se
uspokojovat všechny jeho potřeby.
Spolu s všestrannou a vzhledem k věku
dítěte nezbytnou péčí, je naším
hlavním pedagogickým záměrem dítě
cílevědomě vést, vychovávat a
vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré
základy do života i dalšího vzdělávání.
Jsme si vědomy důležitosti
úspěšného vstupu dítěte do základní
školy. Proto v naší mateřské škole
budeme vytvářet dětem takové
vzdělávací podmínky, aby v průběhu
předškolního vzdělávání dostatečně
rozvíjely svůj všestranný potenciál a
aby v době, kdy budou opouštět naši
školu,
disponovaly
požadovanými
kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře a
kvalitě optimálně odpovídající jejich
osobním možnostem a potřebám.
Budeme vycházet z předpokladu, že
každé dítě má právo být jiné, mít jiné
potřeby, rozvíjet se a učit jiným
tempem. Proto budeme všichni
respektovat vrozené i získané osobní
dispozice a přirozené rozvojové i
osobnostní rozdíly mezi jednotlivými
dětmi. Budeme podporovat takový
způsob vzdělávání, který je pro rozvoj
a učení dítěte příznivý, vhodný a
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především přirozený. Nejpřirozenější
aktivitou dětí je hra, proto znaky hry,
jako
jsou
radost
z činnosti
a
spontaneita, budeme promítat i do
aktivit nabízených učitelkami, stejně
jako prvky situačního a prožitkového
učení.
Vycházíme z myšlenky, že aby se
dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu
potřebnému učit, musí se cítit
spokojené. Víme, že to, jak se dítě v MŠ
cítí a co prožívá, je velmi důležité.
Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve
vlastní schopnosti, prosociální postoje,
vstřícný
a
otevřený
vztah
ke
společnosti i ke světu jsou tím
nejcennějším, co jim může mateřská
škola umožnit získat.
Jak jsem již nastínila, v naší práci
vycházíme z toho, že dítě se rozvíjí a
učí na základě vlastní aktivity. Učí se
na základě činností, kterými se ze své
vůle a svého zájmu zabývá, které
provádí. Učí se tím, co samo dělá, co
prožije.
Úkolem
pedagogů
je
postupovat cílevědomě, ale proces
vzdělávání stavět na vnitřní motivaci
dítěte.
Dítě
je
sice
učitelkou
promyšleně vedeno, ale nepociťuje
vedení jako vnější nátlak, cítí se
samostatné a svobodné. Dítě je
ovlivňováno vším, čeho se v MŠ
účastní, co prožívá, co se v jeho okolí
děje a s čím se setkává.

Letošní rok byl ve znamení mnoha
změn. Po několika neúspěšných
pokusech
o
stabilní
personální
obsazení jsme zahájili nový školní rok v
tomto složení: ředitelka - Bc. Eva
Kocmánková,
učitelka
Soňa
Ludvíková, školnice - Jitka Růžičková.
Mateřská škola je jednotřídní a
navštěvuje ji 22 dětí z Těšetic, Bantic,
Želetic a
Suchohrdel.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Za
sluníčkem půjdeme rádi a budou z nás
kamarádi“. Hlavní myšlenka tohoto
programu prolíná všemi činnostmi
během
dne.
Nabízíme
kvalitní
standardní péči pro děti naší školy.
Chceme rozvíjet spolupráci nejenom s rodiči a veřejností, ale také se
Základní školou Prosiměřice a okolními
mateřskými školami (MŠ Prosiměřice,
MŠ Práče, MŠ Oleksovice).
Nad rámec běžného chodu v MŠ
chceme nabídnout pro děti řadu
mimoškolních
aktivit,
jako
jsou:
návštěvy divadla ve Znojmě v rámci
předplatného,
návštěvy
muzea,
pracovní dílny, karneval, výlety do
Znojma a okolí, společný výlet s rodiči.
V jednání je i seznamování s cizím
jazykem,
pravděpodobně
s
angličtinou.

Posvícení 2018
Tradiční “Těšetické posvícení” se
konalo v sobotu 22. září 2018. Přípravy
začaly již dříve, ale ve čtvrtek se staly
veřejnou záležitostí dovozem máje, pro
kterou se vydali místní mládežníci. Za
volant traktoru usedl p. Votava P. a
odborně pokácel p. Daberger Z.. V
pátek mládež pokračovala v jejím
čištění a zkrášlování se ujaly především
slečny.
Odpoledne za pomoci zaměstnaců
a jeřábu z fy POMONA a.s. se zvedla
vzhůru.
I stavba stanů a rozmístění lavic
zapůjčených fa HEINEKEN jsou aktivity
velmi časově náročné.
V sobotu bylo posvícení zahájeno
o 9.00 hodině tradičním požehnáním

Nápadů a námětů máme hodně,
doufám, že většinu jich zrealizujeme. K
tomu je i potřebná podpora rodičů a
veřejnosti. Především je však třeba
získat znovu důvěru, kterou MŠ v
minulých letech ztratila. Jako první
úspěch považuji návrat některých dětí,
které si rodiče z naší mateřské školy v
loňském školním roce odhlásili.
V závěru chci poděkovat vedení

Obecního úřadu v Těšeticích za
vstřícnost a ochotu při dovybavení a
stěhování v prostorách MŠ a rodičům
za spolupráci. Doufám a věřím, že se
z naší mateřské školy stane instituce,
kam budou všechny děti chodit s
radostí a budou spokojené a šťastné,
a která bude kvalitně připravovat děti
na vstup do ZŠ.
Bc. Eva Kocmánková,
ředitelka MŠ Těšetice

mládeži a obci v místním kostele
Nejsvětější trojice. Následně zahrála
Galánka lidem, kteří na požehnání
přišli a mládež vyzvala mnohé
zúčastněné k tanci. Poté se zavádějící
i kapela vydali cestou od domu k
domu zvát občany na zavádění pod
máju...

Večer pokračovalo posvícení od
20.00 hodin v sále KD-VZ Těšetice
večerní zábavou, při které hrála
skupina Klaxon. Sál se tentokrát zaplnil
hned v samém začátku a mladí se v
úvodu opět předvedli. Líbilo se.
Přítomní však netrpělivě čekali na
slibované půlnoční překvapení.

Úderem 16. hodiny nastoupila
zavádějící mládež v čele se stárkem
Markem Zimmermannem a stárkovou
Lucií Votavovou na prostranství před
KD v té době již zcela zaplněném, a to
za hudebního doprovodu kapely. Zde
je přivítali občané potleskem.

Úžasný námět a skvělé provedení
labutího tance vyvolalo spokojený
úsměv na tvářích diváků. Samozřejmě
ohodnoceno velkým potleskem téměř
dvouset zúčastněných.

Mládež předvedla všem přítomným tanec, který ve svých volných
chvílích s radostí nacvičili. Přihlížejícím
se představení líbilo a odměnili
zavádějící mládež potleskem. Po
vystoupení mládežníci vyzvali k tanci
své rodiče a již mohla začít volná
zábava. K poslechu a tanci hrála stále
kapela Galánka.

Mladým je třeba poděkovat za to,
že se ochotně zapojili při přípravě
posvícení, že ve vlastním zájmu vyvíjeli
snahu,
aby
posvícení
splnilo
očekávanou kulturní hodnotu. Podařilo
se.
Děkuji všem, kteří pomohli s
přípravou posvícení a pomáhali i při
vlastní realizaci akce, a to i p.
Hlouškové B., Pelánové J., p. Lazarovi
P. a Nezvalové J..

JŽ
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