ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
20. července 2018

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, čtenáři,
léto je v plném proudu, dovolené,
prázdniny, ale i průtah obcí je v plném
proudu. Jak by ne, když se termín
ukončení blíží. Jedná se o jednu z
velkých akcí, které si současné
zastupitelstvo předsevzalo. Krůček po
krůčku
se
daří
započaté
dílo
realizovat. I když nejsou všichni
spoluobčané dílu nakloněni, věřím, že
viditelně přispěje modernizaci obce a
současně
k
výraznému
zlepšení
bezpečnosti občanů. Firmy ukončí svoji
činnost, a pak už zase bude záležet na
každém z nás, neboť obec je naše!
Volební období se chýlí ke konci,
možná už je čas na stručnou
rekapitulaci.
Současné zastupitelstvo obce je
zastupitelstvo jedné kandidátní listiny,
KDU-ČSL. A to dalo směr celému
volebnímu období. Veškerá jeho
činnost byla postavena na vzájemné
spolupráci,
vstřícnosti, individuální
podpoře, diskuzi, toleranci. Pracovní
nasazení bylo vždy v zájmu obce a
jejich obyvatel. Škoda jen, že
ochotných
spolupracovníků
či
občanů, kteří by byli nápomocni
obecním akcím, není mnoho. Přesto se
za volební období podařilo mnoho
vykonat a mám z toho upřímnou
radost.
Mgr. Jana Bezrouková,
starostka obce

Volby do
zastupitelstva
Volby do zastupitelstva obce na
období 2018 – 2022
Termín voleb do zastupitelstva obcí
je stanoven na 5. a 6. října 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo pro toto
období opět 7 členů zastupitelstva.
Kandidátní
listiny,
které
mohou
obsahovat maximálně 9 kandidátů,
mohou být podány příslušnému
registračnímu úřadu do 31.7.2018.

Zdarma do každé domácnosti

Konkurz na pozici
ředitel/ka Mateřské
školy Těšetice
Konkurz na pozici ředitel/ka MŠ
Těšetice
byl
vyhlášen
23.4.2018.
Přihlášky měly být podány do
28.6.2018.
Podána
byla
jedna
přihláška. Na 1. kole konkurzu 10.7.2018
byla přihláška posouzena a jelikož
splnila
podmínky konkurzu,
byla
uchazečka pozvána do 2.kola, které
se bude konat 1.8.2018. Pokud bude
vybrána, nástup na pracovní místo
ředitelky by byl 6.8.2018.
JB

POVĚŘENEC OBCE
TĚŠETICE
Správce, Obec Těšetice, okres
Znojmo jmenovala pověřence pro
ochranu osobních údajů ve smyslu čl.
37 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jako "GDPR").
Funkci
pověřence
pro
ochranu osobních pro Správce
vykonává společnost Schola Servis
GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba
určená pro jednání za pověřence je
pan JUDr. Ing et Ing. Roman
Ondrýsek, Ph.D., MBA.
Kontaktními údaji pověřence jsou:
ID datové schránky 5b36car
adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01
Prostějov
telefonní číslo: 732 657 386,
733 281 378,
732 464 854
e-mail:

poverenec@gdprdoskol.cz
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Číslo 2 – ročník 2018

Průtah obcí
Realizace průtahu je v plném
proudu. V části od křižovatky směrem
ke Znojmu se kolem zhotovené silnice
budují chodníky, současně probíhají
přípravné práce na prodloužení
veřejného osvětlení k prodejně Rynek,
kam
posléze
i
chodník
bude
dobudován. Další pracovní aktivitou je
přemístění čekáren k autobusovým
zastávkám, a to pouze na hlavní silnici.
Na ulici Bantické budou autobusové
zastávky zrušeny!
V části hlavní silnice od křižovatky
směrem na Prosiměřice práce zdaleka
nekončí.
Budují
se
tři
plochy
parkovacích stání, chodníky, prodlužuje se veřejné osvětlení a realizují
se další dokončovací práce. Sjezdy na
vedlejší ulice se budou dokončovat v
souvislosti s asfaltováním na ulici
Bantická.
V ulici Bantické zatím probíhají
práce týkající se dešťové kanalizace,
přeložek plynu a vody.
Každé pondělí od 13 hodin probíhá
kontrolní den za účelem zhodnocení
vykonané práce a plánování prací na
příští týden. Realizaci chodníků a
veřejného osvětlení řešíme průběžně.
Informace pro občany či změny,
týkající se řádu obce, jsou vždy
vyhlášeny
místním
rozhlasem
a
současně uvedeny i na stránkách
obce.
Pokud
někdo
z občanů
potřebuje cokoli řešit ohledně průtahu,
obraťte se na kompetentní osoby firmy
HABAU, a to stavbyvedoucího pana
Kubánka nebo mistra pana Paulenku,
ohledně chodníků pana Hlatkého
nebo prostřednictvím starostky obce,
která vaši žádost nebo prosbu předá.
Realizace průtahu měla být
dokončena dle smlouvy o dílo do
31.7.2018. SUS Znojmo schválila firmě
HABAU
prodloužení
termínu
do
31.8.2018.

Vyplývá to i ze situace stavby, není
možné, aby práce byly ukončeny do
31.7.2018. Firma HABAU požádala i
obec Těšetice, jako spoluobjednatele
se SUS, o prodloužení termínu do
31.8.2018. Zastupitelstvo obce tuto
žádost schválilo.
JB

Realizace chodníků
V únoru 2017 bylo zastupitelstvu
obce sděleno, že se uskuteční
realizace průtahu obcí, jehož investiční
záměr byl schválen v roce 2010 a
projekt zpracován v roce 2013. Obec
obdržela i finanční rozpočet na
"objekty obce", který činil více než
25 000 000,- Kč. Obec měla se SUS
Znojmo podepsanou smlouvu z roku
2016 na součinnost, tzn. že se v rámci
budování nové komunikace musely
zhotovit
další
objekty,
jejichž
financování zajišťuje obec. Jednalo se
o
realizaci
veřejného
osvětlení,
přeložky místního rozhlasu, hlavního
řádu dešťové kanalizace (podílí se i
SUS), přípojky nemovitostí na dešťovou
kanalizaci,
úprava
splaškové
kanalizace, parkovací stání. Na tuto
investici
obec
oslovila Českou
spořitelnu, od které získala úvěr ve výši
12 000 000,- Kč se splátkami na dobu
20 let.
Samozřejmě bylo nutné z hlediska
bezpečnosti řešit i chodníky. Částka na
realizaci chodníků na hlavní i Bantické
ulici činila dle předložené kalkulace
téměř 7 100 000,- Kč. Obec už měla
z roku 2016 úvěr od České spořitelny ve
výši 14 674 109,50 Kč na zaplacení
předešlých úvěrů a zbytek částky na
dokončování víceúčelového zařízení.
Nebylo tedy možno obec už více
zadlužovat, proto se zastupitelstvo
obce rozhodlo podat žádost o dotaci
na realizaci chodníků ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, přičemž
výše této dotace činí až 85%. Termín
podání žádosti byl do 5.1.2018.
Problém však nastal, když bylo
zjištěno, že projekt na chodníky, který
zpracovala projekční kancelář PK
Ossendorf jako součást projektu na
průtah, nebyl zpracován z hlediska
bezpečnosti ani přizpůsoben osobám s
omezenou schopností pohybu nebo
orientace.
Toto byla podmínka
dotace. Bylo tedy nutno výše
jmenovaný projekt přepracovat. PK
Ossendorf toto odmítl.

Osloveny byly další projekční
kanceláře, které toto přepracování
odmítly z časových důvodů. Přestože
bylo vyřízeno stavební povolení, žádost
nemohla být podána.

Oslovené firmy:

Na základě tohoto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že se nechají
zhotovit chodníky kolem hlavní silnice
a budou uhrazeny ze zbylého úvěru na
víceúčelové zařízení ve výši 3 519
406,19 Kč a 1 074 741,93 Kč zaplatí
obec z vlastních zdrojů. K získání
prostředků na realizaci chodníků "na
Bantické" požádá obec o dotaci ze
SFDI letos, termín podání žádosti je do
15.11.2018.

Nabídky mohly být podány do
25.6.2018 do 16:00 hodin. Otevírání
obálek proběhlo 25.6.2018 v 16:05 hod.
na OÚ Těšetice. Komise pro otevírání
obálek byla ve složení: Jindřich Žižka,
Mgr. Bezrouková Jana, Pavel Worbis,
Ing. Herzig Milan.

Přepracovaný projekt, jakožto
podmínka získání dotačního titulu, je
připraven. Po zhotovení komunikace
bude prostor chodníků provizorně
dosypán a zpevněn z důvodu
dočasného
zajištění
bezpečnosti
občanů, a to do doby získání
finančních prostředků z dotačního
titulu pro úplnou konečnou realizaci.

Cena za dílo:
Cena bez DPH
Výše DPH
Cena včetně DPH

JB

Výběrové řízení na
realizaci veřejného
osvětlení
Tuto zakázku měla původně dle
smlouvy o dílo zhotovit firma HABAU CZ
s.r.o.. Na kontrolním dni 28.5.2018 bylo
vzájemně domluveno s firmou HABAU,
že obec Těšetice odstoupí od smlouvy
o dílo na realizaci veřejného osvětlení.
Důvodem tohoto odstoupení byly
neshody kvůli materiálu a typu světel s
poddodavatelem
HABAU
firmou
JICOM, která měla tuto realizaci
provádět.
Firma JICOM také požadovala
vícepráce, které nebyly předmětem
smlouvy o dílo. Souvislá stavba s
veřejným osvětlením je i přeložka
místního rozhlasu, proto se na
kontrolním dni 4.6.2018 domluvilo také i
odstoupení od smlouvy na tuto
realizaci.
Dne 7.6.2018 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na realizaci veřejného
osvětlení silnice II/413 a silnice III/41316
pod názvem „TĚŠETICE PRŮTAH II413
C413 a C432 VO silnice II/413 a silnice
III/41316“. Realizace VO do 31.8.2018
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Elektromontáže P+K,
Milan Jedlička Elektromontážní práce,
Elektro - Libor Doležal.

Byla doručena pouze 1 obálka:
Jan Lattner, IČO: 45662410,
Oblekovice 443, 671 81

782.725,79 Kč
164.372,41 Kč
947.098,20 Kč

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s firmou Jan Lattner.
Přeložka místního rozhlasu byla
objednána u firmy Milan Jedlička
Elektromontážní práce.
JB

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 59 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za příplatek
(dle vzdálenosti rozvozu)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů formou
souhlasu s inkasem.
Vyžádejte si více informací
u kuchařek !
Ubytování
cena dle pokojů 160 Kč den/os.
Za 2 a více nocí 150 Kč den/os.
- Dále nabízíme pro občany a 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

Pálení čarodějnic
Den 30. 4. 2018 se stal již tradičním
dnem, kdy se na místním hřišti
uskutečňuje akce ,,Pálení čarodějnic”.
Celý týden skupina ochotných
mužů z řad místních hasičů zajišťuje ve
svém volném čase potřebný materiál,
dokonce i realizaci vatry. Těmto patří
velký dík. Prostranství v okolí táboráku
se stalo místem setkání radostných
dětí, ale i příležitostí k setkání věkově
mladších či starších občanů, navazování kontaktů, místem příjemného
posezení, neboť i počasí bylo této akci
nakloněno.
JŽ

Lampionový
průvod
Dne 7. 5. 2018 se konal v
naší obci lampionový průvod u
příležitosti výročí osvobození
naší
vlasti
od
nacistické
okupace. Děti s rodiči měly
sraz před Obecním úřadem a
úderem 19.00 hodiny vyrazil
průvod obcí za doprovodu
dětských písní do sportovního
areálu.
Odměnou byl dětem
zapálený táborák, připravený
ohýnek na opékání párků,
chléb a limonáda. Táborák a
občerstvení přichystali místní
hasiči. Děkujeme všem, kteří
pomohli při organizaci této
akce.
JŽ
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Tradiční pouť v
Těšeticích
Dne 26.5.2018 se konala tradiční
pouť,
pořádaná
ve
spolupráci
Obecního úřadu, místního Spolku žen
a
Sboru
dobrovolných
hasičů.
Zahájena byla v místním kostele mší sv.
k 170. výročí vysvěcení místního
kostela.
Po ní započalo zvaní s
dechovou hudbou Galánka na
večerní pouťovou zábavu, na níž pro
dobrou náladu vystupovala hudební
skupina Víkend.
Věříme, že se
všichni, kdo přišli na tuto večerní
zábavu, dobře pobavili, že je potěšila i
případná výhra z připravené bohaté
tomboly. Chtěly bychom poděkovat
jak
všem
sponzorům
a
spolupracovníkům, kteří se podíleli na
přípravách i zdárném průběhu pouti,
ale i všem našim občanům, kteří nás i s
muzikanty přivítali mnohdy s milým
pohoštěním. Děkujeme všem, kteří se
přišli společně pobavit do nového
kulturního domu, i těm, kteří možná
měli v plánu přijít a nepřišli. Přály
bychom si, aby i do budoucna tradiční
pouť spojovala naše občany napříč
generacemi.
Klub žen Těšetice z.s.

Jubilanti
Duben
65 let Masarovič Josef
70 let Culek Vratislav
Květen
70 let Mach Bohuslav
85 let Peroutková Růžena
86 let Valenová Květoslava
Červen
70 let Hejč Zdeněk
70 let Jelínek Stanislav
75 let Brník Ladislav
75 let Huss Ladislav

Plánované akce

Úřední hodiny
účetní obce:

18. srpna – traktoriáda
22. září – posvícení
5.- 6.října – volby do
zastupitelstva obce

Jubilantům přejeme všechno nejlepší.
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PO
ST

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00

ZNOVU JE MOŽNÉ NA OBECNÍM
ÚŘADĚ OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A
DOKUMENTŮ.

Kontejnery na tříděný
odpad

Prosíme občany, aby třídili
odpad správně do
příslušných kontejnerů.

Zábavné odpoledne
s kejklířem Jonášem
V neděli dne 10. 6. 2018 proběhlo
od 14.30 hodin v místním sportovním
areálu Zábavné odpoledne pro děti s
kejklířem Jonášem. Počasí se bohužel
zrovna dvakrát nevydařilo, chvíli
pršelo, chvíli bylo slunečno. Obecní
stan, který byl pro tuto příležitost
předešlý den postaven, se stal
útočištěm při nepřízni počasí. Přišli
rodiče se svými dětmi, pro něž byl
tento den hlavně určený. Kejklíř Jonáš
za doprovodu DJ Eazzyho zahájil své
vystoupení. Děti bavil soutěžemi i svými
kejklířskými čísly a děti i zúčastnění
rodiče se dobře bavili. Pro naše
nejmenší byly připraveny soutěže,
skákací hrad i sladká odměna.
Zakoupit si mohli cukrovou vatu,
cukrovinky a nafukovací balónky.
Po vystoupení kejklíře Jonáše si
mohly děti vyzkoušet na místním
golfovém hřišti odpal a patování
míčků do jamek. Poděkování patří
firmě ARES 96 s.r.o., jmenovitě p. Mgr.
Jiřině Jelínkové, dále paní Marcele
Míkové za limonády pro děti a paní
Lence Votavové, která věnovala OÚ
Těšetice pro děti poukázky na zmrzlinu
do její cukrárny. Děkujeme všem, kteří
přispěli k příjemnému průběhu této
akce.
JŽ
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Střípky z mateřské
školy
V posledním čtvrtletí školního roku se
uskutečnilo v MŠ několikrát divadelní
představení. Představení byla různorodá, pestrá, děti se dobře bavily.
Koncem dubna při příležitosti pálení
čarodějnic jsme byli opékat špekáčky
v přírodě.
Učitelky připravily s dětmi besídku ke
Dni matek. Besídka se uskutečnila v
MŠ.
Ke Dni dětí jsme jeli autobusem do
Znojma a projeli jsme se turistickým
vláčkem. Tohoto výletu se zúčastnily
všechny děti pod dozorem učitelek i
provozního zaměstnance. Dětem se
výlet líbil. Dostaly zmrzlinu a vrátili jsme
se do Těšetic opět autobusem.
Navštívil
nás
redaktor
ze
Znojemského deníku, děti vyfotografoval, napsal krátký text.

Činnost SDH Těšetice
Naše organizace má 31 členů.
Duben
15.4. - účast na okrskové schůzi ve
Vítonicích
28.4. - stavění táboráku a stanu
30.4. – tradiční pálení čarodějnic
+ občerstvení

Koncem června jsme pozvali rodiče
i ostatní členy rodiny dětí a zástupce
obce na zahradní slavnost,
která
proběhla při příležitosti loučení se
školáky. Slavnost se vydařila i počasí
nám přálo.

Červen
16.6. – výjezd zásahového auta
kondiční
jízda,
která
musí
být
provedena každé čtvrtletí
Hasičské auto parkuje před obecním
úřadem z důvodu realizace průtahu
před hasičkou. Musí být v pohotovosti
v případě výjezdu.
Pavel Worbis
místostarosta SDH
Josef Bezrouk
starosta SDH

Květen
1.5. – úklid po akci pálení čarodějnic

TJ TĚŠETICE

5.5. – okrsková soutěž mladého
mužstva mužů ve Vítonicích,
obsadili 3. místo
7.5. – lampionový průvod po obci,
táborák + občerstvení
8.5. – úklid po akci, úklid stanu a setů
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Ředitelka popřála všem pěkné
prázdniny.
Provoz bude obnoven 6.srpna.
Za kolektiv MŠ,
Soňa Ludvíková

Po podzimní části soutěže bylo
naše mužstvo na 7. místě s devíti
body. Jarní část soutěže v našem
mužstvu byla velmi poznamenána
odchody klíčových hráčů a taky
pauzou mnoha z nich, kvůli které
trpěla kvalita mužstva a na jaře jsme
získali pouze 6 bodů a za dvě výhry.
Zejména výhra v předposledním kole
proti Pavlicím stojí za zmínku, neboť
se jednalo o mužstvo, bojující o
postup.
Papírové předpoklady se ale
naštěstí pro nás nenaplnily a
bojovností jsme porazili fotbalovější a
sehranější tým, který tak přišel o 2.
místo a i v následující sezoně bude
hrát s námi ve IV. třídě. V jarní části
nás v tabulce předběhly mužstva
Vranova a Olbramkostela a skončili
jsme tak na předposledním, 9. místě. I
přes nepříznivé výsledky tato sezona
ale ukázalo jedno pozitivum, a tím je,
že se v mužstvu nerozdělovali hráči
podle výkonnosti, ale táhli za jeden
provaz, i když někteří herně zaostávali
kvalitou. Nikdo se nehádal, jak tomu
bylo v minulých letech, když lepší

fotbalisté vyčítali slabším chyby, ale
nyní se každý snažit bojovat za
druhého a šlo to poznat zejména
v kabině po utkání. V letní přestávce
dosud naše mužstvo opustilo tri
hráčů. Na volný přestup do Břežan
odešli Daniel Hruška a Matěj Stach a
do Dyje se vrátil Eduard Klouda.
Naopak náš tým posílily hráči
z Mikulovic, kdy na přestup přišli Pavel
Raputa a Josef Alexa. Na dalších
posilách se intenzivně jedná. O jejich
konečné
podobě
se
dočtete
v příštím vydání Zpravodaje a na FB
našeho fotbalového oddílu.
Letní příprava začne příští týden.
Někteří naši hráči již přípravu zahájili,
když ve čtvrtek, 5. července 2018,
bojovali na turnaji na Vysočině, ve
Ždírci u Jihlavy v turnaji v malé
kopané. V konkurenci pěti týmů jim o
jednu vstřelenou branku uniklo
prvenství a obsadili tak krásné 2.
místo a domů si přivezli tento pohár

Nová sezona začne v neděli, 19.
srpna 2018 na domácím hřišti proti
Konicím,
oproti
loňsku
(nikdo
nepostoupil, neboť
FK Znojmo C
postup odmítlo) se můžeme těšit na
dva nové soupeře ze III. třídy, sestupivší
Mramotice a nově založené mužstvo
Dyje B. Přihlášku do soutěže naopak
nepřihlásilo
mužstvo
VrbovecDyjákovičky B ...
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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 podzimních bojích nové
sezony.
Vašek Tkadlec

Ceník služeb Víceúčelové zařízení
Těšetice
Platný od 15.3.2018
Ceny jsou včetně DPH
Akce
pořádané
místními
organizacemi pro děti a mládež do
15 let jsou zdarma a programy
pořádané místními organizacemi
spojené s osvětou a kulturou obce
jsou zdarma.
Akce Mateřské školy jsou zdarma.
--Sál, výčep, chodba sociální zařízení
(nájem
za
účelem
pořádání
komerční akce) – kdy je vybíráno
vstupné (plesy, zábavy, diskotéky,
společenské
večírky,
koncerty,
divadelní vystoupení)
Nájem: 4 000,-Kč/ den
Záloha na úhradu případných škod
způsobeným nájemcem – vratná
částka: 5 000,-Kč

K nájemní částce se započítávají
skutečné náklady za energie.

K nájemní částce se započítávají
skutečné náklady za energie.

--Sál, výčep, chodba sociální zařízení
(nájem
je
určen
k pořádání
soukromé akce nebo pro uzavřenou
společnost - narozeniny, svatby,
setkání spolužáků, rodáků...)
Nájem: 2 000,- Kč/den

(do této kategorie se také zahrnují
např.
jednorázové
přednášky,
besedy atd.)

Záloha na úhradu případných škod
způsobeným nájemcem – vratná
částka: 3 000,- Kč
K nájemní částce se započítávají
skutečné náklady za energie.
--Výčep, chodba, sociální zařízení –
nájem za účelem soukromé akce
Nájem: 1 000,- Kč/den
Záloha na úhradu případných škod
způsobeným nájemcem – vratná
částka: 2 000,- Kč
--Sál pro sportovní účely a osvětu jednorázové akce:
300,- Kč za 1 hodinu

Cena za energie:
Plyn
10 Kč/ m³
Elektřina
6 Kč/ kWh
Vodné, stočné 89 Kč/ m³
Zastupitelstvo obce si v jednotlivých
případech
vyhrazuje
právo
rozhodnout jinak (zvýšit či snížit
poplatek).
V případě, že nájemce způsobí
v průběhu nájmu škodu na majetku
VZ, je povinen ji na vlastní náklady
odstranit nebo v plné výši uhradit.
Vlastník je oprávněn použít na
úhradu případných škod zálohu
složenou nájemcem.
JB
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