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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
opět přišlo jaro a do Vašich schránek
doputovalo nové číslo obecního
zpravodaje.
Přinášíme Vám řadu nových
a aktuálních informací o dění v naší
obci. Určitě stojí za povšimnutí
přehled o vývoji obyvatelstva v
Těšeticích v letech 2017 – 2020 a
porovnání se všeobecnou mediální
masáží.
Určitě je vhodné být
obezřetný vůči Covid-19, ale bylo by
velmi kontraproduktivní nechat se
stávající situací paralyzovat a jednat
ustrašeně.
Daleko prospěšnější je
myslet pozitivně a hledět do
budoucna
s optimismem.
A
optimisticky vidím i další rozvoj naší
vesnice. Vloni se narodilo 11 dětí a
doufám, že i v letošním roce se naše
řady rozrostou.
Většina
z plánovaných
investičních akcí tohoto volebního
období je již hotova a na dalších se
pracuje, aby se naše obec i nadále
rozvíjela.
Všem občanům a čtenářům
přeji veselé Velikonoce.

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

____________________

Mateřská škola
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás ve stručnosti
informovala o činnosti mateřské
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školy. Do nového roku vstoupila
Mateřská škola Těšetice s řadou
naplánovaných akcí, které, bohužel,
není
možné
z důvodů
epidemiologické situace v zemi
uskutečňovat. Vzhledem k tomu, že
s dětmi nemůžeme absolvovat

žádné exkurze, výlety, divadla ani
představení, jako tomu bylo
v předešlých letech, o to více se
snažíme dětem zpestřovat pobyt
v mateřské
škole
důmyslným
promýšlením aktivit a výrobou
nesčetného množství pomůcek pro
částečně řízené činnosti a hru dětí.
V lednu například naše děti
strávily - na vzdory restrikcím a
zákazům vycestovat do některých
zemí světa - týden na Severním pólu.

přítomnost
dětí
v mateřských
školách zakázána plošně nařízením
vlády.
Během uzavření provozu
připravujeme pro naše děti podklady
k distančnímu vzdělávání, především
pak pro ty děti, které mají předškolní
vzdělávání ze zákona povinné,
dezinfikujeme veškeré hračky a
pomůcky a zvelebujeme prostředí
mateřské školy.

____________________

Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021
Podle příslušných zákonů bude na
celém území ČR přistoupeno ke
sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným
okamžikem
sčítání je půlnoc z pátku 26. března
2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je
povinna
poskytnout
zákonem
požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy
bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Český statistický úřad žádá
všechny občany, aby odpovědným
vyplněním
sčítacích
formulářů
přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.

V lyžařském středisku naší
mateřské školy se zase přes všechny
zákazy a nařízení vlády učily děti
lyžovat.

Za MŠ Těšetice
Bc. Eva Kocmánková, ředitelka

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda ČSÚ

Redakčně zkráceno – celý text a další
informace najdete na www.scitani.cz
a v aktualitách na www.tesetice.cz .

V únoru jsme uspořádali
karnevalové dopoledne pro děti,
které si děti velice užily a ze soutěží
si odnesly spoustu odměn, jež jsme
mohli zakoupit díky výtěžku
z loňského karnevalu, který jsme
uspořádali ve spolupráci s obcí
Těšetice a Klubem žen Těšetice pro
širokou veřejnost.
Činnost mateřské školy
přerušil výskyt onemocnění Covid19, když byl provoz z rozhodnutí
krajské hygienické stanice dne 22. 2.
2021 uzavřen. O týden později byla
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Vývoj a změny obyvatelstva v Těšeticích 2017-2020

2020

2019

2018

2017

Narození

11

3

5

6

Zemřelí

6

7

8

5

Přistěhováno

5

8

19

24

Odstěhováno

7

21

17

10

____________________

Výstavba bytů
na návsi

•

pro vážné zájemce

Vážní
zájemci
mě
mohou
kontaktovat, mohou nahlédnout do
dokumentace, můžeme prohlédnout
stavbu na místě.
Roman Arbeiter
jednatel
tel.: 602 526 367

____________________

Informace pro případné zájemce
•

upřesnění dispozice bytů

1.NP Přízemí
- byt 1.01 2+kk 56 m2
- byt 1.02 1+kk 31 m2
- byt 1.03 2+kk 57 m2
2.NP Podkroví
- byt 2.01 2+kk 65 m2
s terasou 18 m2 (rezervován)
- byt 2.02 2+kk 78 m2
- byt 2.03 1+kk 37 m2
•

postup prací

Byly dokončeny bourací práce a
sanace objektu, bylo provedeno
zateplení podkroví, v současné době
se provádí zdění příček, v nejbližších
dnech bude provedena přípojka
elektro.

Plány a priority
v roce 2021
Zastupitelstvo obce Těšetice na
svém zasedání 20. 1. 2021
projednalo vyhodnocení plánu
investic a oprav současného
volebního období a pro rok 2021
schválilo tyto priority rozvoje obce:
- dokončení nového obecního
úřadu, vč. vybavení a přestěhování
- oprava jižní fasády obecní
ubytovny
- dodání žlutých a modrých
odpadových nádob na třídění plastů
a papíru do každé domácnosti
- zřízení workoutového hřiště na
bývalé školní zahradě
- obnova polních cest s výsadbou
veřejné zeleně
ZN
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K zamyšlení –
Jarní údržba
zeleně 2021
Zamýšlím se v dnešní nelehké době,
kterou všichni společně prožíváme,
jak si zpříjemnit dny a vhodně se
odreagovat od starostí.
Nejlepším odreagováním je
práce na čerstvém vzduchu, a to
například údržbou zeleně nejen v
okolí svého domu.
Jaro je už cítit ve vzduchu, a
tak častěji chodím a přemýšlím, kde
začít.
Postupně jsem již provedl údržbu
kolem svého domu a okolí a chystám
se na úpravu obecních záhonů,
stromů a keřů.
Již v prvním roce mého
působení v zastupitelstvu na obci
jsem si vzal za své do osobního
opatrovnictví některé obecní záhony
a zelené plochy, o které se postupně
starám a osobně je fyzicky ošetřuji.
Všímavý
občan
jistě
zaznamenal změnu před obecním
úřadem, kde jsem realizoval novou
úpravu celého záhonu. Nyní se
chystám uvedený záhon ošetřit (jako
každým rokem) stříháním travnatých
stepních rostlin, kterým se na místě
velmi daří. Dále podsadím některé
zašlé rostliny a doplním pro dobrý

vzhled i vůni čerstvou mulčovací
kůrou.
Již po dva roky stříhám a
tvaruji před bývalým Kapilanem
okrasné keře a stromy, a to mě čeká
i letos.
Plánoval jsem na podzim v r.
2020 i výsadbu stromů před starou
páskárnou jako občanskou brigádu,
ale Covid-19 nám to překazil.
Nakonec společně se zaměstnanci
obce došlo úspěšně k výsadbě
okrasných stromů katalpa velkolistá
s dekorativní kulatou korunou
menšího vzrůstu. Nyní tak můžeme
všichni pozorovat, jak se budou na
jaře katalpy probouzet a
olistí se.
Letos chystám i
výsadbu
okrasných
kvetoucích keřů okolo
budovy bývalého dvora
směrem na Bantickou
ulici
podél
bývalé
páskárny. Záměrem je
zakrýt již nevzhlednou
spodní část oprýskané
budovy.
Dále na břehu u potoka, kde
je nově provedená rekonstrukce,
bude hezké i vhodné vysadit již málo
viděnou a více vzácnější vrbu
hlavatou. Tato vrba je velmi vhodná
jako útočiště různého hmyzu a
ptáků. Občané tak budou mít kam
chodit - třeba i na proutky na
pomlázku.
Na
svých
služebních
pracovních cestách jsem si vrbu

hlavatou našel v zapadlé vesničce u
potoka, ostříhal jsem ji a založil
sazenice k budoucí výsadbě. Mám
připraveno k nahodilé výsadbě asi 20
kusů této vrbičky, výsadbu plánuji v
měsíci dubnu.
Nezapomeňte prosím ani na
naše obyvatele zahrad a okolí, a to
naše zpěvné ptáky, kdy je nyní
nejvíce vhodné pověsit nějakou tu
budku
pro
sýkory
anebo
polootevřenou budku třeba pro
rehky domácí. I já jsem již několik
těchto budek vyrobil a rozvěsil.
Těším se tak, zda se některá obsadí
novými obyvateli.

A prosba závěrem.
Žádám tak všechny občany,
kterým není jedno, jak vypadá naše
obec a okolí a vědí o nějakém
vhodném místě, které je nevyužité
anebo jen "hluché místo" vhodné k
výsadbě stromků či okrasných keřů,
aby tak dali podnět na obecní úřad
formou
zprávy
na
email:
obec@tesetice.cz
nebo
ručně
napsaným lístkem a vhozením do
obecní schránky.
Přeji Vám všem hodně zdraví
a krásné jaro.
Děkuji za pozornost.
Vincent Beleš

____________________

Ohlédnutí za zimní
údržbou
Zima pomalu končí a s ní i údržba
chodníků a ulic při náledí a napadlém
sněhu.
I tuto zimu lze z pohledu
údržby chodníků a místních
komunikací hodnotit jako mírnou.
Spotřebovalo se při ní 14 tun
posypového materiálu. Pracovníkům
údržby Tomáši Kunertovi a Jiřímu
Moltašovi se dostalo pochválení za
včasný posyp či odklizení sněhu z
chodníků i obecních silnic, a to nejen
z řad spoluobčanů naší obce, ale i od
přespolních. Byly však i kritické
ohlasy, které napomohly ke zlepšení
a kvalitě této práce. Za veškeré
ohlasy děkujeme. Zároveň chci
poděkovat všem občanům, kteří
bezděčně uklízí sníh nebo sypou
chodníky před svými nemovitostmi,
také panu Petru Sedlákovi a
Ladislavu Večeřovi z Pomony za
dobrou spolupráci při této činnosti.
Pavel Worbis
místostarosta obce

____________________

Společenské
a kulturní akce
V lednu a v únoru se obvykle konají
taneční plesy, karnevaly, masopustní
zábavy, fašanky. Také u nás měl být
30. ledna obecní ples a hrát měla
skupina Klaxon. 6. února by určitě
vykouzlil dětem úsměv na tváři
karneval a týden nato dospělým
masopustní rej masek s večerní
zábavou. 13. března se měl konat 18.
ročník Těšetického koštu a týden
nato 20. března setkání seniorů.
V letošním roce, stejně jako
většinu minulého roku, se zatím
musíme bez takových sešlostí a
společenských
aktivit
obejít.
Koronavirové období nás víceméně
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sužuje všechny. Někteří si tímto
onemocněním
prošli
bez
povšimnutí, jiní s komplikacemi a
další s hospitalizací v nemocnici. Je to
smutné, ale je to fakt, se kterým se
musíme smířit, naučit žít a bojovat. O
to více se můžeme těšit na rok příští.
Obecní ples v roce 2022 je plánován
na 22. ledna a účast přislíbila i
skupina Klaxon. Dětský karneval pak
19. února a masopustní rej masek s
večerní zábavou 26. února.

8. 5. Fotbalové utkání svobodní
proti ženatým (odveta).

Přeji nám všem, abychom se
mohli zase hojně setkávat a společně
se radovat.

V tomto roce jsme od ledna do konce
března popřáli vše nejlepší, hodně
zdraví a životního elánu k výročí
narozenin těmto spoluobčanům:

29. 5. Pouť – odpoledne s muzikou.
5. 6. Dětský den.
PW

____________________

Jubilanti

PW

Plánované akce
Pokud to situace dovolí, tak by se v
nadcházejících měsících konaly tyto
společenské akce:
30. 4. Pálení čarodějnic

Od 9. do 11. dubna 2021 budou před
obecním
úřadem
rozmístěny
kontejnery pro velkoobjemový
odpad.
Jedná se o různé předměty větších
rozměrů:
- nábytek
(rozměrný nejlépe rozložený)
- dveře, okna, podlahové krytiny

- keramické předměty

- Alojzu Vaňkovi

- matrace, pytlovina, špinavý textil

- Jarmile Bezroukové

- velké plastové autodíly,

- Emilii Worbisové

např. nárazníky

- Marii Hrůzové
- Josefu Valenovi

Do kontejneru nepatří:
- lednice, elektronika
- baterie, akumulátory, zářivky
- barvy, ředidla
- oleje, tuky
- pneumatiky
>> Tyto komodity lze odevzdat
při svozu nebezpečného odpadu.

- Miroslavu Krejčímu
Vybral jsem část článku k
Filipojakubské
noci.
(zdroj:
padesatprocent.cz)
Na zahnání čarodějnic muži práskali
na návsi bičem, stříleli z pušek a
hlídali velký oheň (ochrannou vatru).
Postupem času se z těchto ohňů
stávalo
"pálení
čarodějnic".
Zapalovala se smolná košťata a
vyhazovala se do výšky, aby lidé letící
čarodějnice viděli, případně přímo
srazili k zemi a hned ji v ohni upálili.
Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní
moc pro zvýšení úrody. Někdy se
přes oheň skákalo kvůli zajištění
mládí a plodnosti a věřilo se, že se
právě tuto noc otevírají místa s
ukrytým pokladem. Aby se hledající
před temnými silami ubránil, musel
mít při sobě květ z kapradí, svěcenou
křídu, hostii a další předměty.

Velkoobjemový
odpad

- nerecyklovatelné obaly
- Robertu Vikturnovi

____________________

____________________

- Evě Pokorné
- Josefu Katolickému
- Aleně Štěpánkové
- Věře Culkové
- Růženě Novákové

PW

- Boženě Hlouškové
- Cyrilu Peškovi

____________________

- Josefu Prokešovi

Nebezpečný
odpad
24.4. 2021 od 9:00 do 10:00 hod. se
bude konat na parkovišti před
kulturním
domem
sběr
nebezpečného odpadu. Pracovníci
z firmy FCC budou od občanů vybírat
nebezpečný odpad.

1. 5. Fotbalové utkání svobodní
proti ženatým.

PW

7. 5. Lampiónový průvod
s táborákem.

PW
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Česko má mistryni
Evropy
v Taekwon-Do
ITF 2020
Rok 2020 je rokem, který by spousta
z nás nejraději zapomněla. Je to rok,
kdy jsme dění kolem nás nemohli
nijak ovlivnit. Život, jako by se úplně
zastavil. Postupem času mnohé
instituce přišly s inovacemi,
abychom mohli normálně fungovat a
přitom se nepotkávali.

závodníky. K velkému překvapení si z
tohoto mistrovství Evropy přivezla
Jana Pelánová titul mistryně Evropy
ve věkové kategorii 18 až 35 let v
disciplíně Tul, tedy stínový boj.
Tímto úspěchem se Jana
Pelánová loučí s Českým národním
týmem a díky svému vítězství mohla
také
podepsat
smlouvu
s
nejúspěšnějším vídeňským klubem,
kde bude trénovat se závodníky,
kteří budou reprezentovat Rakousko
na olympiádě.

____________________
Nabídka služeb obce

JÍDELNA
nové ceny od 1.4.2020
Obědy
> 75,- Kč (v Těšeticích)
> cena v jiných obcích za příplatek
(dle vzdálenosti rozvozu)
+ příplatek 5,- Kč za individuální
rozvoz (při složení 3 a více obědů bez
tohoto příplatku)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů formou
souhlasu s inkasem.
Vyžádejte si více informací u
kuchařek!
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

Ani Taekwon-Do neusnulo
na vavřínech, a tak se 20. 12. 2020
uskutečnilo 1. virtuální mistrovství
Evropy. Účast byla překvapivě
vysoká, protože trénovat se mohlo
tak maximálně v obýváku, ale ani to
bojovníky nezastavilo. Zúčastnilo se
přes 500 závodníků z evropských
zemí, jako byly například: Španělsko,
Anglie, Nizozemsko, Moldávie,
Ukrajina, Řecko, Polsko, Německo,
Slovinsko, Irsko, Belgie a další. I
Česká republika se rozhodla, že pošle
do boje o evropský titul své

Přejeme jí touto cestou
mnoho úspěšných startů a studijních
výsledků na Hospodářské univerzitě
ve Vídni.
Hlouškovi s rodinou
Zájemci o Online video si ho mohou
prohlédnout na You-Tube, kde je
záznam soutěže a od 12,47 minuty
její vystoupení na této stránce:
Ring #4- Black Belt +18 years - ITF
VIRTUAL EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS - Taekwon-Do ITF YouTube
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UBYTOVNA
> cena dle pokojů 220,- Kč den/os.
> za 2 a více nocí 200,- Kč den/os.
správce – tel.: 731 556 984
obecní úřad – tel.: 515 271 110

____________________

Farnost Těšetice

při díkůvzdání za úrodu vděčně
vyznáváme „Pán Bůh nás má přece
rád!“

Jak se rodí přátelství
Milí spoluobčané,
srdečně vás zdravím za
všechny těšetické věřící. Stále
prožíváme v naší společnosti těžkou
dobu. Povinností věřícího člověka
v každé době, a v těžkých dobách
zvlášť, je přímluvná modlitba za svět
a za místo, na kterém žije, a tak se při
každé
bohoslužbě
modlíme také za Těšetice
a za vás za všechny, kteří
v naší obci bydlíte. Věřící
člověk, i když očekává
věčný
život
v Božím
království, nemůže se sám
nijak vytrhnout ze světa,
kterým spolu s ostatními
lidmi putuje. Proto jeho
těžkosti
jsou
jejich
těžkostmi a jejich těžkosti
jsou jeho těžkostmi. O
radostech to samozřejmě platí také.
Tímto sdílením radostí a starostí se
rodí přátelství. Přejme si zjara, aby se
nezávisle na našich vyznáních toto
přátelství stále rodilo.
Svatý Josef – světec péče
V těchto
dnech
si
připomínáme malé výročí 10 let od
opravy kostela v Těšeticích. V neděli
3. 4. 2011 v 15 hodin jsme kostel
bohoslužbou po opravě žehnali.
V souvislosti se svátkem sv. Josefa
bych rád připomenul, že socha
tohoto světce se nachází v našem
kostele na hlavním oltáři. Co nám
připomíná? Josefův svátek je
spojený se začátkem jara. Ve
svatojosefské písni se zpívá: „Jak se
moudrost
Boží
něžně
stará
v poupatech o příští krásu jara, tak
tys choval pod svou péčí děťátko, jež
svět vyléčí, o svatý Josefe!“
Bůh ve své prozřetelnosti a
dobrotě pečuje něžně o vše živé. I
když si lidé stýskají na mráz, sucho,
přemíru deště, zjišťujeme, že
v každém roce se urodí. A my věřící

Bůh otcovsky a něžně
pečuje, Josef také otcovsky a něžně
pečoval o Marii a Ježíše. I nás Bůh
zve
k tomu,
abychom
měli
nepředstíraný zájem o své bližní,
abychom věděli, čím žijí a co
prožívají a abychom o ně pečovali.
Ať nás tomu svatý Josef učí.

____________________

Tříkrálová sbírka
V průběhu měsíce ledna proběhla
v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.
Avšak letos, z důvodu protiepidemických opatření, koledníci
neobcházeli domácnosti, ale občané
mohli darovat peníze do zapečetěné
kasičky na obecním úřadě. Celkem se
v hotovosti vybralo 4.690,- Kč na
pomoc potřebným.
Mnoho občanů také přispělo
on-line přímo na účet Tříkrálové
sbírky.
Charita
všem dárcům.

Znojmo

děkuje

ZN

____________________

TJ Těšetice
Velikonoční bohoslužby
Jsme
rádi,
že
se
k bohoslužbám
můžeme
stále
scházet, protože věříme, že
bohopocta je jedním z léků pro náš
nemocný svět. Nyní nás čeká oslava
našich hlavních křesťanských svátků.
Skrze obřady jednotlivých dní
budeme prožívat spolu s Ježíšem
jeho vjezd do Jeruzaléma (Květná
neděle), poslední večeři a úzkost
v zahradě
(Zelený
čtvrtek),
odsouzení a smrt na kříži (Velký
pátek), ticho hrobu (Bílá sobota) a
radost
vzkříšení
(Velikonoční
neděle).
V Těšeticích
oslavíme
Květnou neděli už v sobotu 27. 3.
v 18 hod. Mše svatá na památku
večeře Páně bude pro těšetické
věřící v Práčích 1. 4. v 18 hod.
Obřady Velkého pátku a Bílé soboty
budeme slavit v těšetickém kostele
v 18 hod. O velikonoční neděli bude
mše svatá v Těšeticích v 11 hod.
Váš farář Jindřich

7

Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto
zpravodaje,
v prvním čtvrtletním vydání
těšetického informačního plátku v
roce 2021 Vám místní fotbalový klub
bohužel mnoho informací ohledně
zimní přípravy nepřinese. Jak všichni
jistě víte, tak kvůli Covidu-19 je od
poloviny října 2020 zavřeno a
zastaveno téměř vše, co šlo a nejinak
je tomu i u fotbalových soutěží.
Tento víkend měly začít jarní
odvety, ale i ty jsou odloženy. Kdy, a
zda vůbec, bude tato sezona
pokračovat,
nedokáže
nikdo
odpovědět. V případě, že by se ještě
nějaké zápasy podle původního losu
odehrály, budeme včas informovat.
Jediná fotbalová akce, která
se konat mohla, byla řádně svolaná
VH OFS Znojmo (valná hromada
Okresního fotbalového svazu),
konaná v sobotu, 6. března 2021
v Kongresovém centru Dukla ve
Znojmě. Letošní VH proběhla za
přísných hygienických podmínek,
všichni delegáti byli dopředu
informováni, za jakých okolností se
mohou účastnit. Každý musel mít

negativní výsledek na Covid-19,
maximálně 3 dny starý antigenní test
(OFS zajistil všem delegátům
bezplatné testování u sjednaného
lékaře) nebo potvrzení od lékaře o
tom, že nemoc v posledních 90.
dnech prodělal, či průkazný doklad,
že byl proti nemoci očkován. Pro
jistotu byl v předsálí přítomen
testovací personál, který byl 90
minut před začátkem akce připraven
testovat delegáty, kteří nemohli
z pracovních povinností navštívit
sjednaného lékaře. Další podmínkou
byla ochrana dýchacích cest
(respirátor, chirurgická rouška - OFS
měl připravené prostředky pro
všechny delegáty, kteří neměli své) a
dvoumetrové rozestupy.

vyčistit fotbal kompletně, je potřeba
už na okresech volit členy, kteří
nejsou podporovateli současného
vedení, což se u nás a ve většině
dalších okresů povedlo. Ještě mnoho
okresů své předsedy nevolilo, tak
budeme netrpělivě čekat, jak
dopadnou volby, zejména ve
středních a západních Čechách, kteří
byli tzv. „proberbrovští“.
O výsledku dalších voleb se
do dalšího vydání zpravodaje dozvíte
více z TV, případně vám výsledek
přineseme my. Jak jsme psali na
začátku, v případě startu jarní části
budeme včas informovat pomocí
obecního rozhlasu.

Traktoristé
projeli
kompletně
celou
obec,
do
sousedních
vesnic
tentokrát
nezajížděli. Sešlo se jedenáct
traktorů, počasí se vydařilo.
Pokud to situace dovolí, je
dále v plánu prvomájová vyjížďka.
O případné akci budeme včas
informovat.
VT

____________________

SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
má v roce 2021 celkem 32 členů.
Leden:
20. ledna se konalo školení
motorových pil ve Višňové.
V lednu své narozeniny oslavili
Tomáš Kunert a Jan Jelen.
Únor:
20. února sběr elektro odpadu po
obci.
Březen:
1. března měla zásahová jednotka
výjezd k hořícímu autu u sadů
Pomony Těšetice.

Za náš tým se VH zúčastnil
předseda klubu a kapitán mužstva,
Libor Katolický. Vzhledem k tomu, že
letošní rok je volební a všechny
okresy musí zvolit své předsedy a
výkonné výbory, byla účast důležitá.
Po okresních volbách přijdou na řadu
volby krajské a vše vyvrcholí volbou
nového předsedy FAČR. Nahradí
Martina Malíka, který nebude
usilovat o znovuzvolení.
Post
předsedy OFS Znojmo obhájil Milan
Večeřa. Letošní rok bude pikantní
v tom, že se velká část republiky
bude snažit „očistit“ od „Berbrovců“.
Jeho aféra vyvrcholila na podzim,
kdy byl vzat do vazby. Mezitím
vznikla F-evolouce, hlavní tváří je
Vladimír Šmicer, která bude bojovat
o to, aby právě tyto „korupční šibry“
sesadila. A protože je důležité

Všem
spoluobčanům
přejeme
příjemné
prožití
velikonočních svátků (druhý rok bez
pomlázky), hodně zdraví, které je teď
obzvlášť důležité a snad se zase brzy
potkáme, jako dříve.
Václav Tkadlec

V březnu oslavili své narozeniny Petr
Nováček, Denis Ludvík, Pavel Worbis
st. Ke gratulaci k narozeninám se
také připojují všichni hasiči.
Jinak naše činnost je omezená kvůli
Covid-19. To je tak vše za 1. čtvrtletí.
Josef Bezrouk
starosta SDH Těšetice

____________________

____________________

Silvestrovská
výjížďka

Psi, pejsci a jejich
majitelé

Ve čtvrtek, 31. prosince 2020,
proběhla tradiční silvestrovská
vyjížďka. Letošní akce, vinou
protiepidemických opatření, musela
bohužel proběhnout bez přítomnosti
spoluobčanů.

Za
poslední
čtvrtletí
doputovalo na obecní úřad několik
stížností a připomínek na psy a jejich
chovatele.
Došlo
k několika
atakům cizích psů na dospělé osoby,
nebo dokonce na děti. Přitom by
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stačilo řádně zabezpečit svého psa
proti útěku a na vycházce používat
vodítko a náhubek.

____________________

____________________

Povolenky
k vjezdu

Zasílání hlášení
e-mailem

Na konci ulice směrem k přehradě je
dlouhodobě omezení vjezdu pro
motorová vozidla. Pokud občané,
rybáři či další zájemci potřebují zajet
s vozidlem k přehradě v lese, lze na
obecním úřadě zakoupit povolenku
k vjezdu.

Nabízíme občanům možnost zasílání
rozhlasového hlášení e-mailem
přímo do jejich počítače. Pak vám nic
neuteče.

- celodenní 10,- Kč
- měsíční 200,- Kč

Stačí, když si zašlete
jednoduchou žádost na e-mailovou
adresu: administrativa@tesetice.cz
>> např. CHCI ZASÍLAT HLÁŠENÍ NA
E-MAIL:
…………………@….
.

Také žádáme majitele psů,
aby při venčení na veřejných
prostranstvích uklízeli po svých
mazlíčcích exkrementy.
Pro tyto účely jsou po celé
obci u většiny odpadkových košů
umístěny držáky se sáčky na psí
exkrementy.

Zájemci si mohou zakoupit i více
povolenek do zásoby, aby nemuseli
opakovaně na OÚ.
ZN

Úřední hodiny OÚ

Z - BOX

Děkujeme za pochopení.

Již dvakrát byly rozhodnutím vlády
ČR omezeny úřední hodiny na všech
úřadech. Také na Obecním úřadě
v Těšeticích jsme dle pokynů vyvěsili
upravené úřední hodiny. Avšak
současně jsme dostali pokyn, že tato
změna nesmí omezit služby
občanům. De facto občané naší obce
vůbec nepocítili omezení provozu,
každý, kdo přišel, byl jeho požadavek
bezodkladně vyřízen.

Obec
Těšetice
uzavřela
se
společností
Zásilkovna,
s.r.o.
smlouvu na instalaci Z-BOXu na návsi
nad „starou“ hospodou.
V současné době je stále
větším trendem bezkontaktní a
časově neomezené doručování
zásilek anebo balíků.
V nejbližších
týdnech
očekáváme umístění a zahájení
provozu Z-BOXu. Z počátku bude
možné si jen vyzvedávat doručené
zásilky a balíky. V průběhu roku je
naplánováno, že přes Z-BOX bude
možné také odesílat. Prostě něco na
způsob automatické pošty 24 hodin
denně.
ZN

ZN

____________________

Poplatky
Žádáme
občany,
kteří
ještě
neuhradili poplatky za komunální
odpad a za psa, aby tak učinili co
nejdříve.
První termín splatnosti je 31.3.2021.
Poplatky mohou občané
uhradit hotově na pokladně
obecního úřadu nebo pohodlně
z domova
bezhotovostním
převodem z účtu:
- za komunální odpad 500 Kč na
osobu/rok
- za psa 100 Kč / pes / rok,
2. a další pes 150 Kč / pes / rok

____________________

Nyní opět platí staronové
úřední hodiny:
ÚTERÝ

8:00–11:30 12:00–17:00

ČTVRTEK 8:00–11:30 12:00–17:00
Pokud je to nezbytné, rádi vyhovíme
občanům i mimo úřední dobu.
ZN

Podrobnější informace jsou
k dispozici na vývěsce OÚ a na
www.tesetice.cz .
ZN
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ZN

____________________

____________________

____________________

Vodovodní
přivaděč
Znojmo - Těšetice

MK Ke Královské
– III. etapa

V rámci
celé
republiky
je
strategickým záměrem postupně
propojovat jednotlivé vodovodní
řady za účelem zvýšení bezpečnosti a
stability dodávek pitné vody.
Z jednání se Zájmovým
sdružením obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko a společností
VODÁRENSKÁ a.s. vyplynulo, že
realizace by proběhla asi za 5 let. Za
obcí by jedna větev pokračovala na
Bantice a druhá na Prosiměřice.
V Těšeticích máme pitné
vody dostatek, ale toto propojení by
umožnilo snížení tvrdosti místní
vody bez snížení kvality v jiných
parametrech a vyšší bezpečnost při
případných haváriích.
ZN

____________________

Dispoziční studie
nové MŠ
Zastupitelstvo obce Těšetice na
svém zasedání 3. března 2021
schválilo dispoziční studii na
rozšíření místní mateřské školy.
Stávající max. kapacita 25
dětí by se rozšířila na 40 až 50 míst
pro děti z Těšetic a další zájemce
z okolních vesnic.
Nyní se připraví podrobná
projektová dokumentace a bude
podána žádost o dotaci až 90 %.
ZN

V současné době se vyřizuje stavební
povolení na III. etapu výstavby místní
komunikace "ke Královské". Pokud
vše klapne, a to včetně dotace, tak
by stavební práce mohly začít
v letošním roce. O dalším postupu
budeme občany informovat.
ZN

____________________

MK ke hřbitovu
– II. etapa
Na
březnovém
zasedání
zastupitelstva byla projednána také
připravovaná
projektová
dokumentace na II. etapu místní
komunikace v ulici ke hřbitovu.
Finální podoba bude záviset také na
jednání s občany, do jejichž pozemků
tato stavba zasáhne.
Následně bude vyřízeno
stavební povolení a podána žádost o
dotaci.
ZN

____________________

Příprava dalších
projektů

- parkoviště před obecní ubytovnou
Jakmile budou oba projekty
připraveny, mohou se občané s nimi
seznámit.
ZN

____________________

Očkování
proti COVID-19
V současné době mají vybrané
skupiny obyvatelstva možnost se
nechat očkovat proti Covid-19.
Informujte se u svého
praktického lékaře (vč. možnosti
očkování u něho), nebo se přihlaste
do
centrálního
rezervačního
systému – očkování pak probíhá ve
velkokapacitním centru ve Znojmě.
ZN

____________________

Na závěr
(sice už podruhé, ale pořád aktuální)
…a nezapomeňte, že ať se děje
cokoliv, život musí jít dál. Máme tu
Velikonoce.
Udělejme si každý alespoň
trochu radosti doma a mějme
optimistickou mysl.
ZN

Silniční
a
mostní
inženýrství, s.r.o. zahájilo
v minulých dnech práce
na
přípravě
dvou
projektů:
- přístupová komunikace
k novému OÚ (podél
stodoly u dětského hřiště
a uličkou mezi domy od
Růžové ulice)
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