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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
do rukou se vám dostává pravidelný
a již tradiční zpravodaj obce Těšetice
v novém grafickém provedení. Ke
změně
dochází
po
možná
neuvěřitelných 12-ti letech.
Na zastupitelstvu jsme
diskutovali, jak udělat zpravodaj
zajímavější a čtivější. Proto uvítám
jakékoliv postřehy a podněty i od
vás, čtenářů.
Je čas Vánoc a blíží se konec
roku 2018, je čas bilancování, ale i
poděkování. Proto bych chtěl
poděkovat rodině Moltašové za
darovaný vánoční strom, který se
nyní opravdu nádherně vyjímá na
návsi. Chtěl bych poděkovat
ředitelce mateřské školy paní Bc. Evě
Kocmánkové za práci s dětmi a
zvládnutí složité situace, hasičům za
stabilní a skvělou práci pro obec.
Fotbalistům přeji, aby se jim podařil
restart. Dále děkuji bývalé starostce
Mgr. Janě Bezroukové a bývalému
starostovi Jindřichovi Žižkovi, že našli
v sobě odvahu a vedli obec
v minulém
volebním
období,
protože kdo nebyl starostou, tak
opravdu neví, co to obnáší. Děkuji
bývalé účetní obce Věře Novákové a
také současné Bohumile Harantové
za práci na obecním úřadě. Děkuji
bývalým, staronovým i novým

zastupitelům,
ale
i
všem
neúspěšným kandidátům, že našli
v sobě odvahu jít s kůží na trh, kdy
opravdu nemusí být pro každého
jednoduché a příjemné nechat se
prosít nemilosrdným sítem voleb.
Děkuji těšetickým ženám, že se
pravidelně scházejí a trénují na svá
taneční vystoupení, ale také mládeži,
že tradičně drží posvícení. Chtěl bych
poděkovat panu faráři P. Jindřichu
Čoupkovi za morální podporu. Děkuji
prostě
všem
(mnohé
jsem
nevyjmenoval), kdo přiloží ruku
k dílu i méně viditelným způsobem,
aby se nám všem v Těšeticích lépe
žilo.

Obec Těšetice si prošla
určitou „katarzí“ a lze se na to dívat
z více úhlů. Nevnímám svět
černobíle a myslím si, že něco zlé
může být někdy i k něčemu
dobrému. Přestože mne občas
někdo nebo něco vytočí, vždy se
snažím hledat v lidech hlavně to
dobré. A to přeji do nového roku
2019 všem, abychom dokázali
vzájemně nejdříve hledat to
pozitivní.
Závěrem bych vás chtěl
pozvat na již tradiční vánoční koncert
27. prosince v místním kostele.
Přijďte si společně zazpívat koledy!
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
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____________________

Vánoční strom
Dobrovolní hasiči z Těšetic se sešli
v sobotu 24. 11. v 10 hodin před
rodinným domem Moltašů, aby zde
uřízli krásný rozvětvený strom pro
naši obec k umístnění na návsi a k
nazdobení
pracovníky
obce
vánočními ozdobami vyrobenými
převážně dětmi z Mateřské školy
Těšetice. Motorovou pilu obsluhoval
velitel zásahové jednotky pan
Zdeněk Daberger a strom převážel za
traktorem POMONY a.s. pan
Lubomír Nikitěnko. Dále se účastnili
Zdeněk Zaspal, Josef Bezrouk, Vít
Worbis, Jiří Moltaš, Jan Worbis,
Rudolf Kocmánek, Pavel Worbis st.
PW

____________________

Betlém
Vedle domu rodiny Jurkových se tak
jako v minulých letech opět objevil
vyřezávaný betlém (viz fotografie na
titulní straně), u kterého se
v podvečer 8. prosince sešli na
sousedskou besedu nejenom lidé
z Bantické ulice. Společně prožili
příjemný čas konce prvního
adventního týdne, který si zpestřili
svařeným vínem, čajem, ale i dalšími
dobrotami.
ZN

____________________

funkci zastupující ředitelky MŠ,
posléze i zástup za paní učitelku. Jen
těžko si lze představit, jak by se
události v MŠ odvíjely bez paní
učitelky
Marušky
Horákové,
které děkuji jménem všech dětí,
rodičů
a
zaměstnanců
MŠ
Těšetice. Velké díky rovněž patří
odcházející učitelce paní Soně
Ludvíkové.
Od začátku školního roku
2018/2019 prošla mateřská škola
řadou změn, nejen v personální
oblasti. Po úpravě prostoru třídy
prošly
částečnou
rekonstrukcí
toalety, na nichž byly klasické mísy
vyměněny za dětské, jak předepisuje
vyhláška, došlo rovněž k výměně

Mateřská škola
Rok 2018 v MŠ v Těšeticích přinesl
spoustu zvratů a změn, ať už
v personální oblasti, tak v přístupech
ke vzdělávání dětí, o kterých jsem
hovořila
v minulém
vydání
zpravodaje.
Nyní chci na tomto místě
poděkovat osobě, která je pro
mateřskou školu v naší obci zásadní
osobností. V poměrně vysokém
důchodovém
věku,
se
záviděníhodnou energií, přijala
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netěsnících vodovodních baterií
v umývárně. Od počátku roku jsme
se snažily dětem klasický program
MŠ zpestřit zařazováním různých
představení, návštěvami výukových
programů v muzeu ve Znojmě,
akcemi pro rodiče a děti i
zařazováním prožitkových aktivit pro
děti v běžném provozu MŠ.
Nejkrásnější období v roce,
období adventu, děti MŠ přivítaly
společně s občany Těšetic při
rozsvěcení vánočního stromu. O dva
dny později, na Mikulášké besídce,
ohromily všechny přítomné svým
výkonem při
hudebně-taneční
dramatizaci pohádky Čert a Káča. Při
této akci již byla přítomna nová paní
učitelka. Do roku 2019 tedy vstupuje
MŠ Těšetice v personálním složení:
Eva
Kocmánková,
Martina
Toufarová-Doválelová
a
Jitka
Růžičková. Doufáme, že nový rok
přinese pro MŠ v Těšeticích stabilitu,
rozvoj, kvalitní předškolní vzdělávání
a spoustu krásných a přínosných
zážitků, prožitků a zkušeností pro
naše děti.
Závěrem mi dovolte, abych
vám všem jménem celého kolektivu
mateřské školy popřála klidné a
ničím nerušené sváteční chvíle plné
pohody a radosti s vašimi dětmi a
nejbližšími.
Mnoho úspěchů a zdraví v roce 2019
přeje
Eva Kocmánková
ředitelka MŠ Těšetice

____________________

Kácení máje
Ve sváteční den, 17. 11. 2018, se
konala v místním kulturním domě,
víceúčelovém
zařízení,
zábava
„Kácení máje“, věnovaná zavádějící
chase: mládeži, která se podílela na
přípravě a uskutečnění nádherně
zvládnutého tradičního posvícení.
Jako odměna jim byl umožněn
zdarma vstup na zábavu a k tomu
30 litrový soudek čepovaného piva.
Poděkování patří paní Antonii
Smrčkové a paní Marii Květoňové za
příjemné
uvítání
každého
návštěvníka této akce a výběr
peněžní hotovosti ve výši 60,- Kč za
vstup do sálu, dále paní Štěpánce
Masarovičové za uložení a ohlídání
svršků hostů v šatně a slečně Zdeňce
Plačkové za milý úsměv, přátelské
povídání s účastníky akce a hlavně
pomoc u výčepu. Velký dík patří
skupině CAULIFLOWER BAND. Pod
anglickým názvem se schovávají
bratři Josef a Rosťa Květoňovi, místní
výborní muzikanti a baviči, kteří se
postarali o skvělou zábavu.
Samotné kácení máje se uskutečnilo
v pátek 16. 11. v 16 hod., kdy
zavádějící hoši spolu s hasiči na máju
uvázali lano, aby ji při řezání
motorovou pilou, kterou obsluhoval
velitel
hasičů
Zdeněk

Daberger, pokáceli požadovaným
směrem.
PW

____________________

Klub žen
Vážení spoluobčané,
k blížícím se vánočním svátkům bych
vám jménem Klubu žen chtěla
popřát hodně štěstí, stálé zdraví,
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hodně osobní a rodinné pohody v
kruhu Vašich blízkých.
Kalendářní konec roku je
vždy příležitostí k hodnocení a je
tomu tak i u nás. Náš klub má v
současné době 12 stálých členek,
většinou seniorek, které se snaží ve
spolupráci s mladšími členkami,
zůstat stále aktivní a neztrácet
kontakt s životem v obci. Například v
letošním roce, za laskavého přispění
OÚ, organizovaly tradiční pouť, nebo
pomáhaly při setkání s důchodci i při
dalších akcích se snažily přispět k
všeobecnému
pobavení
svými
vystoupeními.
Rády bychom se s vámi takto
i nadále setkávaly, pomáhaly
udržovat už zažité tradice, ale těšilo
by nás spolupracovat i při zavádění
nových aktivit, které nám společný
život v naší vesnici může přinášet.
V tomto roce mnohé z nás
potrápily vážné zdravotní potíže, ale
přesto se snažíme poměrně
pravidelně scházet a nacvičovat
nové skladby. Daří se nám to hlavně
díky dvěma novým děvčatům: Evičce
Worbisové a Kateřince BinkovéSmrčkové, které svým mládím a
entuziazmem
dodávají
našim
nácvikům nový rozměr. Tímto
děkujeme za porozumění jejich
rodičům a také OÚ za možnost

využívat Víceúčelové zařízení. V
našem malém společenství tří
generací
se
učíme
méně
konfrontačně vystupovat mezi
sebou, více spolupracovat a vycházet
si vstříc. Věřím, že budeme-li mít více
tolerance mezi sebou, dokážeme
svoje schopnosti lépe využít ve
prospěch nás všech.
Doufám, že si svou snahou
nadále udržíme váš zájem a budeme
vás moci zase brzy pobavit.
S přáním všeho nejlepšího za Klub
žen L. Plačková

____________________

Jubilanti
V listopadu
gratulovali
•
•
•
•

a
prosinci
jsme
těmto
jubilantům:

Jarmila Vaváková - 70 let
Věra Bobková – 75 let
Petr Kryštof - 70 let
Jarmila Škrdlová - 80 let

Přejeme všem hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
PW

____________________

Plánované akce
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 v 18 hodin
zazní vánoční koncert Cimbálové
muziky Antonína Stehlíka v kostele
Nejsvětější Trojice.
V sobotu 19. 1. 2019 ve 20 hodin se
koná II. Obecní ples. Hrát bude
skupina Víkend.
V sobotu 2. 3. 2019
tradiční masopustní rej.

propukne

____________________

____________________

Sbor
dobrovolných
hasičů

Charita

SDH Těšetice má k 31. 12. 2018
32 členů.
Říjen
6. a 7. října proběhly volby do
obecního zastupitelstva, kterých
jsme se zúčastnili.
22. října hořela tráva mezi Dufkem
Josefem a Kratochvílovou Andreou.
Požár lokalizovali hasiči ze Znojma.
Činnost hasičů byla omezená, jelikož
se dělal průtah obcí, proto muselo
být hasičské auto zaparkováno u
obecního úřadu.
Listopad
10. listopadu jsme se zúčastnili
okresní schůze hasičů v Jevišovicích.
Poté
jsme
provedli
sběr
elektroodpadu, byl to již třetí svoz.
Ve stejný den naši hasiči odklízeli
sloup
po
havárii
osobního
automobilu na začátku naší obce
směrem od Prosiměřic.
18. listopadu proběhla schůze
okrsku č. 18.
24. listopadu jsme pokáceli a
následně postavili vánoční strom na
návsi u kulturního domu. Dále jsme
odstranili starý plot u kostela.
Prosinec
8. prosince proběhla výborová a
členská schůze, kde se naplánovala
výroční schůze SDH Těšetice na
29. 12. 2018 v Hostinci „U Vlků“ v 18
hodin. Na výroční schůzi se bude
projednávat přestup na vlastní
žádost Zdeňka Nezvala do SDH
Mramotice.

V sobotu
9. 3. 2019
proběhne
16. ročník Těšetického koštu.

Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
přeje všem občanům hodně štěstí,
zdraví a sousedského porozumění v
roce 2019.

V sobotu 16.3.2019 se bude konat
setkání s důchodci.
PW

Starosta SDH Těšetice
Josef Bezrouk
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám představila
Oblastní charitu Znojmo, její činnost
a konkrétní aktivity u vás
v Těšeticích.
Naše
služby
zdravotní,
sociální a humanitární poskytujeme
nejen na znojemském okrese již víc
než 25 let.
Do Těšetic pravidelně zajíždí
i Charitní ošetřovatelská služba,
která poskytuje
zdravotní
služby
pacientům
v jejich
domácím
prostředí.
Zdravotní
úkony
předepisuje
ošetřující lékař pacienta. Služba je
hrazená zdravotní pojišťovnou.
Kontakt: Angelika Osovská, tel.:
604 294 176.
Další služba, která ve vaší
obci pomáhá, je Osobní asistence,
která asistuje lidem, kteří jsou na
invalidním vozíku, doprovází i děti
s postižením do škol. Kontakt: Bc.
Markéta Bílková, tel.: 604 294 188.
Jedna z mnoha služeb,
kterou také poskytujeme, je Charitní
pečovatelská služba. Tato služba je
asi všem známa, poskytuje služby
v domácnosti převážně seniorům.
Kontakt: Bc. Jaroslava Valovou, tel.:
731 402 781.
V současné
době
připravujeme
jednu
z našich
nejvýznamnějších akcí, kterou je
Tříkrálová sbírka. Do této akce se
zapojuje přes 1 455 koledníků a
v roce 2018 se vybrala celková
částka 2 252 594,- Kč. Konkrétně
v Těšeticích se v roce 2016 vybralo
15 581,- Kč, v 2017 byla částka
17 455,- Kč a v roce 2018 se
v pokladničce sešlo 15 822,- Kč.

Také díky vaší pomoci
můžeme vždy v pondělí, středu a
pátek od 12.00 do 13.00 hod.
v průjezdu na Horní České 6 vydávat
polévku pro lidi bez domova, která je
z Tříkrálové sbírky hrazena. Další
ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční
1. – 14. 1. 2019.
Nakonec si vás dovolujeme
pozvat na prodejní výstavu Ateliéru
Samuel a Dílny sv. Kláry, která potrvá
od 28. 11. 2018 do 13. 1. 2019 a je k
vidění v Domě umění na Masarykově
nám. ve Znojmě.
Děkujeme všem, kteří nám
pomáháte pomáhat, moc si vaší
pomoci vážíme! Více se o nás
dočtete na www.znojmo.charita.cz .
Veronika Brandejs
Oblastní charita Znojmo

____________________

Farnost
V Těšeticích letos bude na Štědrý
den opravdu tradiční půlnoční mše
ve 24 hod.
Mše na Nový rok bude v 11
hod. a pak také 6. 1. tj. na Tři Krále
rovněž v 11 hod.
Tříkrálová sbírka v obci
proběhne v sobotu 5. 1. 2019 od 14
hod. Sraz koledníků bude u kostela.
Žehná vám P. Jindřich

____________________

Zlato, stříbro,
bronz…
I v letošním roce pokračovala naše
bývalá občanka – nyní žákyně 4. třídy
Obchodní
akademie
v Retzu
(Rakousko)
Jana
Pelánová,
v soutěžích
bojového
umění
Taekwon-Do I.T.F. V měsíci červenci
se zúčastnila mistrovství světa
v Buenos Aires (v Argentině), na
kterém soutěžilo 2000 závodníků
z celého světa. Medaili si sice
nedovezla, ale získala 4. místo ve
sportovním boji (Matsogi) a 4. místo
ve speciální technice.

Úplně zdarma vám bude E.ON
posílat e-mailem informace o
odstávkách. Dopředu se tak dozvíte,
kdy přesně vám nepůjde elektřina,
takže tomu bez problému budete
moct přizpůsobit své plány.
Odstávky vás už nikdy nezaskočí a
nezaplatíte ani korunu navíc.

____________________

Vodárenská

O to lépe se ji dařilo 23. a
24. 11. 2018 na Swiss Open
v Zürichu (ve Švýcarsku), kde ze 150
závodníků Evropy získala v disciplíně
Wirok (přerážení) – 1. místo (zlatou
medaili), v disciplíně Tul
( cvičení
technických sestav – stínový boj) - 2.
místo (stříbrnou medaili) a
v disciplíně Matsogi ( sportovní boj) 3. místo (bronzovou medaili).
Studium na zahraniční škole a
znalosti cizích jazyků (němčina a
angličtina) ji předurčili k tomu, že
dělala tlumočnici pro českou
sportovní výpravu v obou zemích.
Tomuto sportu už se věnuje natolik,
že působí i jako trenérka pro zájemce
o tento bojový sport ve Znojmě.
Hodně zdraví, sportovních a
studijních úspěchů ji přeje celá
rodina.
Hloušek Karel
za rodinu

____________________

E.ON
Chcete vědět, kdy je u vás doma
plánována odstávka elektřiny?
Navštivte odkaz na webu
www.eon-distribuce.cz/odstavkyelektrina
Nebo si nechte informace zasílat
přímo distributorem do vašeho emailu.

5

Chcete, aby Vás už nezaskočila
odstávka vody?
STAČÍ SE PŘIHLÁSIT KE SLUŽBĚ SMS
INFO.
Jak na to?
> otevřete si internetové stránky
www.vodarenska.cz
> v sekci Zákazníci klikněte na
záložku SMS Info
> ve formuláři vyplňte Vaše jméno,
příjmení, identifikační údaje o
trvalém bydlišti, o odběrném místě,
Vaši e-mailovou adresu a číslo
mobilního telefonu
> vyplněný formulář odešlete
> kontaktní údaje na Vás můžete
odeslat také prostřednictvím e-mailu
na adresu zakaznici@vasgr.cz .

____________________

Čerti
V sobotu 1. prosince 2018 v našem
sportovním areálu již popáté
vyrostlo peklo. Letošní akce byla
bohužel bez tradičního kejklíře, který
měl letos velmi nabitý program, a tak
se dětem představili čerti pod
dohledem samotného Lucifera. Ke
shlédnutí byla vtipná scénka o
princezně Hamižce, která chtěla
okrást svého otce. Tento zlý čin ale
odhalil bystrý čert Uriáš a princeznu
zanesl do pekla, kde byla odsouzena
k tisíci letům práce v dolech a těžbě
uhlí. Po této scénce byl na obloze
k vidění nádherný ohňostroj a po
něm sestoupil z nebe Mikuláš
s andělem, kteří dětem výměnou za
básničku
předali
balíček
se
sladkostmi. Mezitím se odvážnější

děti
mohly
vyfotit
s čerty,
prohlédnout si peklo a bavit se touto
akcí. Rodiče a známí mezi tím
diskutovali u stánku s výborným
svařákem, čajem a sladkým pečivem.
Letos bylo mrazivější počasí a poprvé
také sníh, ale i přesto si do areálu
našlo cestu mnoho spoluobčanů a
také přespolních. Po akci v hospůdce
následovalo posezení u zlatavého
moku, které se protáhlo až do
ranních hodin.
Poděkování patří mj. Ivu
Balíkovi, Václavu Tkadlecovi a
Tomáši Nezvalovi za organizaci a
přípravu celé akce, paní Jiřině
Juřátkové za uvaření výborného čaje,
svařáku a za nadýchané buchtičky, za
skvělé
koláče
paní
Boženě
Tkadlecové a za „šnečky“ k pivku
slečně Monice Pačískové. Za hudební
doprovod si velký dík zaslouží pan Ivo
Balík, bílé víno na „svařák“ dodali tito
vinaři: Martin Tkadlec z Práčí, Josef
Ludvík a rodina Novákova z Těšetic,
červené víno nám darovali: Miroslav
Tkadlec z Práčí, Roman Jarolímek a
manželé Rožnovští z Těšetic. Dřevo
věnovala paní Marcela Míková a
jablka pan Karel Bobek. Všem těmto
výše zmíněným, i těm, kteří se na
akci jakkoliv podíleli a nebyli
jmenováni, velmi děkujeme. Velké
poděkování patři také účastníkům
reje a příští rok se (doufejme) na
stejném místě sejdeme, protože bez
vás, rodičů a dětiček, by tato akce
nemohla existovat.
Václav Tkadlec

____________________

TJ Těšetice
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto
Zpravodaje,
v posledním čtvrtletním vydání
těšetického informačního plátku
v tomto roce vám místní fotbalový
klub shrne podzimní část sezony
2018/2019.
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 následujícím domácím utkání
jsme doma rozstříleli Hluboké
Mašůvky 7:1.
V předposledním
utkání podzimu jsme vyhráli na
těžkém terénu, v Grešlovém Mýtě,
1:2. V posledním kole nás čekal
houževnatý tým Olbramkostela a po
bojovném výkonu se mužstva
rozešla smírně, 1:1.
Nyní mají naši fotbalisté
pauzu od fotbalu, někteří ale
nezahálí a připravují se individuálně,
někteří odpočívají a další se udržují
v kondici při aktivitě v jiných
sportech. K zimní přípravě se sejdou
na přelomu ledna a února. Jarní část
sezony je naplánována na polovinu
března. V jarní části sehrajeme na
domácím hřišti tři utkání, ve kterých
budeme postupně hostit mužstva: TJ
Pavlice, FK Znojmo C a SK Grešlové
Mýto.
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 zápasech.
Na závěr Vám TJ Těšetice
přeje příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do roku
2019 !!
Václav Tkadlec
(redakčně zkráceno)
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____________________

Autonehoda
V sobotu 10. listopadu 2018
v dopoledních hodinách osobní
automobil
Mercedes-Benz
přijíždějící do naší obce směrem od
Prosiměřic poškodil sloup veřejného
osvětlení, obrubník, strom, odtokový
kanál, dopravní značku „Dej
přednost
v jízdě“
a sloupek
s pletivem. Vzniklé následky nehody
jsou
postupně
odstraňovány.
Náhrada škody vzniklá na obecním
majetku je řešena ve spolupráci
s pojišťovnou majitele vozidla.
ZN

____________________

Obecní jídelna a
ubytovna
Z důvodu čerpání „celozávodní“
dovolené bude provoz obecní jídelny
a ubytovny ve dnech 20.12.2018 –
6.1.2019 uzavřen.

Nabídka služeb obce

JÍDELNA
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!

UBYTOVNA
Ubytování
cena dle pokojů 160 Kč den/os.
Za 2 a více nocí 150 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 – tel.: 515 271 110

Společenský sál
Soukromá akce, nebo uzavřená
společnost (narozeniny, svatby,
smuteční hostiny, setkání spolužáků,
rodáků…) – nájem 2.000,- Kč/den
+ vratná
záloha
3.000,Kč
Soukromá akce – pouze pronájem
výčepu, chodby a sociálního zařízení
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná
záloha 2.000,- Kč
Komerční akce (kdy je vybíráno
vstupné) – nájem 4.000,- Kč/den +
vratná záloha 5.000,- Kč
Jednorázové
akce
aktivita, přednáška)
300,- Kč/hodinu

(sportovní
– nájem

Dále se hradí cena za elektřinu, plyn
a vodné, stočné.
správce - tel.: 728 045 201
obecní úřad – tel.: 515 271 110

____________________

nových
stromů
umístěných
v souladu
s Územním
plánem
Těšetice dle požadavků obce.
V tomto volebním období se
plánuje intenzivnější úsilí při
zlepšování a rozšiřování veřejné
zeleně jak v samotné obci, tak
v extravilánu obce.
O jednotlivých akcích vás
budeme předem informovat.
ZN

____________________

Změna úředních
hodin OÚ

Nová alej ořešáků
královských

S účinností od 1. ledna 2019 dochází
ke změně úředních hodin na
Obecním
úřadě
v Těšeticích.

Po dvouletém úsilí se konečně
podařilo vysadit novou alej ořešáků
královských v lokalitě Stará vinice, tj.
nad novou ulicí u lesa směrem
k přehradě. Celkem bylo vysazeno
24 vzrostlých stromů, z toho 20 ks
hradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a 4
stromy obec Těšetice
Dále bylo s ŘSD projednáno,
že náhradou za 16 pokácených
stromů kolem státní silnice bude
příští rok nově vysazeno 47 stromů a
102 keřů.
Pokud bude v roce 2019
realizována úprava koryta potoka
Únanovka, je po státním podniku
Povodí Moravy jako součást akce
požadována náhradní výsadba 280

Úterý 8:00 – 11:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
ZN

____________________

Omezení provozu
obecního úřadu
Z vážných zdravotních důvodů paní
účetní byl v listopadu a prosinci
velmi výrazně omezen provoz
Obecního úřadu v Těšeticích. Aby se
podobným situacím předcházelo i
např. po dobu čerpání dovolených,
byla uzavřena smlouva s paní
Žanetou Žiačkovou z Bantic, která
7

bude
pravidelně
v Těšeticích.

vypomáhat
ZN

____________________

Střípky ze
zasedání
zastupitelstva
obce
Vážení spoluobčané,
přestože jsou ze zákona o obcích
všechna zasedání zastupitelstva
obce veřejná a zápisy kdykoliv
dostupné na webových stránkách
obce, tak bych vás chtěl pravidelně
v obecním zpravodaji informovat o
záležitostech, které by neměly
uniknout vaší pozornosti. A občas se
přihodí kuriozní situace, které stojí
za povšimnutí.
Ve volbách 5. - 6. října voliči
zamíchali a nově rozdali karty. Proto
jsem se po volbách postupně sešel
s nově zvolenými zastupiteli (kteří o
to měli zájem, 1x opakovaný
nezájem), abych se jich zeptal, jak
vnímají výsledky voleb a zjistil jejich
názor na některé záležitosti.
Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, které se konalo ve
společenském sále VÚZ, se odehrálo
několik překvapení.
Například
požadavek
na
zřízení
blíže
nespecifikovaných komisí (nyní
nerealizovatelné, vysvětlím dále) a
touha po obsazení volených funkcí

bez vyjednání si podpory předem a
nezohledňující výsledky voleb.
Na dalším zastupitelstvu
zase došlo k prosazování něčeho, co
nebylo předjednáno předem a
nezohledňující výsledky voleb.
Dokonce došlo ke kuriozní situaci,
kdy jedna zastupitelka předem
požádala o konkrétní funkci a když se
o tom hlasovalo, tak překvapivě
hlasovala proti svému zvolení…
Vždy jsem se snažil o to, aby
mi starostování nestouplo do hlavy,
bral to jako službu obci a naopak jako
řadový zastupitel bez dalších funkcí
ve výborech jsem se v minulém
volebním období rozhodně necítil
jako méněcenný. Cíleně jsem
nechtěl další funkce, ale byl jsem
kdykoliv k dispozici, když jsem byl
požádaný o radu, či názor na danou
problematiku.
Ing. Zdeněk Nekula

____________________

Rozpočet obce
na rok 2019
Zastupitelstvo na svém zasedání
17. 12. 2018 schválilo pro rok 2019
rozpočet v tomto základním členění:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
(splátky úvěrů)

8 633 340,- Kč
6 903 705,- Kč
-1 729 635,- Kč

ZN

____________________

Volené orgány
obce
Na
ustavujícím
zasedání
zastupitelstva
1. 11. 2018
byli
zvoleni:
- Ing. Zdeněk Nekula – starosta obce

- Pavel Worbis – místostarosta obce
Na
zasedání
zastupitelstva
12. 11. 2018 byli zvoleni:
> Finanční výbor
- Předseda: Vilém Jelen
- Členové: Stela Doležalová,
Ing. Libuše Krejčová, Mgr. Petra
Velanová, Jiří Zápotočný

> Kontrolní výbor
- Předseda: Vincent Beleš
- Členové: Mgr. Jana Bezrouková,
Večeřa Ladislav

Nelze vyloučit, že během volebního
období dojde ke změně ve struktuře
a složení výborů.
ZN

____________________

Komise,
nebo výbory?
Ze zákona o obcích je povinnost
zřídit pouze finanční a kontrolní
výbor.
Je možnost zřídit více
výborů, pokud o tom rozhodne
zastupitelstvo, ale je možné také
zřídit komise. Právě zřízení blíže
nespecifikovaných komisí bylo
intenzivně požadováno některými
zastupitelkami
na
ustavujícím
zasedání 1. 11. 2018.
Zřízení komisí má ale určitá
pravidla, která vyplývají ze zákona o
obcích.
- komise je iniciativním a poradním
orgánem rady obce a měly by mít
min. po třech členech (v novodobé
historii naší obce nebyly zřízeny)
- rada obce by měla mít min. 5 členů
(není v naší obci zřízena)
- rada obce se zřizuje, pokud má
zastupitelstvo min. 15 členů (nyní
máme v Těšeticích jen 7 zastupitelů)
- aby mohl být zvýšen počet členů
zastupitelstva na 15, tak by bylo

nutné vyvolat nové volby do
obecního zastupitelstva…
Celý
výše
popsaný
požadavek na zřízení nových komisí
je technicky proveditelný, ale má svá
ALE, mimo jiné i ekonomickou
stránku. Celé by to stálo obecní kasu
navíc cca 2 milióny korun na
odměnách za čtyřleté volební
období.
Ale je docela možné, že
došlo k omylu a nedopatřením
někdo usiloval o něco jiného…
ZN

____________________

Veřejná schůze
Po čtyřleté přestávce se plánuje
obnovení tzv. veřejných schůzí, které
se sice nemusí konat, ale je to
vhodné fórum k prodiskutování
různých
záležitostí,
zejména
investičních akcí s občany, aby se
mohli s problematikou podrobněji
seznámit. Nejbližší termín konání
veřejné schůze lze očekávat do
konce zimy a občané budou předem
informováni.
ZN

____________________

PF 2019
Zastupitelé a zaměstnanci
obce Těšetice přejí všem
občanům a čtenářům
příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný rok 2019.
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