ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
01. dubna 2012

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
občas
se
v novinách
objeví
hodnocení, ve které zemi, kraji, nebo
městě se žije lépe a kde hůře. Tyto
žebříčky bývají sestavovány podle
různých a někdy docela složitých
kritérií. Ale nikdy jsem se nedočetl, jak
si na tom stojí jednotlivé vesnice.
Na druhou stranu se na to můžeme
podívat selským rozumem. Kde se
dobře žije, tam přibývá počet obyvatel a naopak, když je tam nějaký
problém, tak lidí ubývá. Již několik let
se naše obec rozrůstá. To znamená, že
Těšetice jsou dobré místo pro život.

Zdarma do každé domácnosti
SMSkovém souboji jsme se umístili na
velmi pěkném 1. místě.
Tato
soutěž
velmi
zviditelnila naši obec.

Hospodářská
činnost obce:
Jídelna a ubytovna
(k 31.12.2011)

Náklady
byly
nepatrné.
Tato
reklama na Těšetice stála 6,- Kč
z obecního rozpočtu. Uvedená částka
jsou náklady na odeslání SMS
z obecního mobilu.

Příjmy =
Výdaje =
Výsledek =

Děkujeme
podporu.

Stav na běžném
účtu =

všem

občanům

za
(ZN)

Hospodaření obce
Těšetice

Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Památka roku

výrazně

Číslo 1 – ročník 2012

(hlavní činnost k 31.12.2011)
Příjmy =
-

5.590.802,81

daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

4.749.313,26
199.229,55
9.975,00
632.285,00

Výdaje =

6.809.782,64

- běžné
5.116.218,83
- kapitálové
1.693.563,81
(náves, územní plány apod.)
Daň z příjmu =
124.374,00
Výsledek =

-1.218.979,83

Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž o
nejlépe opravenou památku v roce
2011.

Úvěry (zůstatek):
- od České spořitelny (1. úvěr)
2.318.000,00
- od České spořitelny (2. úvěr)
1.411.615,81

Do soutěže byl přihlášen také
těšetický kostel a dalších 25 památek,
z toho polovina ze Znojemska. A to je
neuvěřitelná konkurence.

- splátky úvěrů za rok 2011 celkem =
865.200,00
Peněžní zůstatek
na účtu obce =
356.681,65

Nakonec se pro náš kostel,
památku postavenou v jedinečném
pozdně empírovém slohu, podařilo
získat 2.170 hlasů. Po těžkém

Faktury přijaté se
splatností v roce 2012 =

444.497,55
(ZN)

-1-

2.475.568,46 Kč
2.459.800,64 Kč
+ 15.767,82 Kč
201.229,06 Kč

V loňském roce se uvařilo 49.591 obědů, tj. meziročně o 1.373 obědů více,
ubytovaných bylo 2.252, tj. o 79 více.
Vykázán nárůst tržeb, ale i nákladů.
(ZN)

Hospodaření MŠ
Těšetice
(k 31.12.2011)
Příjmy =
1.024.452,93
- dotace z JMK
767.100,00
- dotace od obce
190.000,00
- vlastní příjmy (školné)
66.756,00
- úroky z banky
596,93
Výdaje =
Výsledek=
Stav na běžném
účtu =

1.033.685,95
- 9.233,02
123.762,37
(ZN)

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
Dne 21. dubna 2012
od 16:05 do 16:50 hod.
budou
před obecním úřadem
pracovníci společnosti A.S.A.
od občanů odebírat
nebezpečný odpad.

580

Vývoj obyvatelstva
za rok 2011
narození ………….…………. 4
úmrtí …………………………. 8
přistěhováno ….…..……… 32
odstěhováno ….……….… 10
počet obyvatel
k 31.12.2011 …………….... 547
(VN)

Setkání důchodců
V neděli 18. března 2012 se
uskutečnilo ve 14.00 hodin, v hostinci
„U Vlků“, Setkání důchodců. Sál se
začal zaplňovat našimi důchodci již
kolem půl druhé, kdy v sále ještě
probíhaly poslední přípravy.

Po tradičním přivítání, nastoupily ke
svému vystoupení malé děti z naší MŠ
pod vedením paní ředitelky J.
Mikuláškové a paní učitelky S.
Ludvíkové, které si připravily pěkné
pásmo básniček a písniček s jarní
tématikou. Vystoupení
se našim
babičkám
a
dědečkům
podle
potlesku velmi líbilo. Poté děti roznesly
malé dárečky, které sami vyrobily
s pomocí paní ředitelky a paní učitelky.

Po vystoupení dětí, si vzal slovo host,
oblastní
manažer
E.ON
Česká
republika, s.r.o, Ing. Seigertschmid,
který
předstoupil
před
naše
důchodce,
pro
každého
ze
zúčastněných přivezl jako dárek
úspornou
žárovku
a
v krátké
přednášce informoval o úsporách

počet obyv.

-
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energií a problematice, která je dnes
velice aktuální, podomní prodejci
energií, na co si dát pozor, apod.

nemoci nemohl zúčastnit. Pokud jsem
na někoho zapomněl, omlouvám se a
všem děkuji.

Klub žen si připravil tanečněcvičební vystoupení. Cvičenky měly
na sobě slušivé sportovní oblečky,
které připomínaly časy spartakiád, jen
cvičební náčiní bylo z jiného soudku.
Cvičební umění předvedly p. Bílková
Z., Dufková B., Geržová K., Hloušková
B., Hrůzová M., Musilová R., Nekulová
V., Smrčková A., Šimáková J.,
Zvěřinová K. pod vedením paní
Pokorné E. Vystoupení se líbilo a ženy
poté vyzvaly některé přítomné pány
k tanci. Zábava se rozběhla a vydržela
až do večera.

Nálada byla výborná, lidé se sešli,
mohli se spolu pobavit a strávit
příjemné odpoledne, to je v dnešní
době to nejdůležitější.
Jindřich Žižka
místostarosta

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Ve dnech
18. 5. – 20. 5. 2012
budou
před obecním úřadem

O příjemnou pohodu se hudebním
doprovodem po čas celé akce staral
p. Krčál, který hrál naším důchodcům
velmi oblíbené dechovky, objevila se i
moderní písnička. Pan Hloušek K.
natáčel na kameru. Musím poděkovat
p. Geržové K., Dufkové B., Nekulové V.
a Žižkové A., které napekly moc dobré
sladké pohoštění, p. Novákové S. a p.
Votavové B. za ochotu a realizaci,
přípravy výborných řízečků s bramborovým salátem.
Musím poděkovat také p. Vlkové,
dále firmě POMONA - panu Bc.
Pokornému, který opět ochotně
poskytl jak finanční podporu, tak i
chutná jablka, p. Musilovi L. a vinařům,
kteří poskytli své vzorky, a za pomoc p.
Worbisovi P. Starosta obce p. Ing.
Nekula Z. se bohužel z důvodu

-2-

přistaveny 2 kontejnery
na velkoobjemový odpad.

Tříkrálová sbírka
2012
Od 1. do 14. ledna 2012 se v mnoha
obcích a městech na znojemském
okrese konal již dvanáctý ročník
Tříkrálové sbírky. Do Tříkrálové sbírky se
po celém našem okrese zapojilo přes 1
228 koledníků, asistentů a dobrovolníků. Konečný výsledek Tříkrálové
sbírky činí:
1. 575. 622,- Kč.

Celkový počet pokladniček byl 407
ks. Chtěl bych poděkovat všem, kdo
se aktivně podíleli na koledování.
Velmi si vážím Vašeho volného času,
který jste věnovali Tříkrálové sbírce.
Většina
zaměstnanců
Oblastní
charity Znojmo také koleduje a sami
víme, jak náročná služba to je.
Díky všem ještě jednou: dobrovolníkům, zaměstnancům a hlavně
koordi-nátorovi Luďkovi Miholovi.

Myslivecký ples
V sobotu 14. ledna 2012 uspořádalo místní Myslivecké sdružení s přispěním
obce Těšetice v hostinci U Vlků myslivecký ples s bohatou tombolou. Ples se
odehrával v country stylu a k tanci i poslechu hrála známá břeclavská
country kapela Wráwor.
Poděkování patří především Klubu těšetických žen za skvělé předtančení
v country kostýmech. Touto cestou děkujeme také za podporu všem
sponzorům a za účast všem místním i zahraničním hostům.
Ing. Vlastimil Otáhal

Výtěžek sbírky je určen pomoci
potřebným lidem.

Přeji vše dobré.
Děkujeme!
Mgr. Evžen Adámek
ředitel Oblastní charity Znojmo

Pozn.:
Těšetičtí občané darovali 12.467,00 Kč.

Knihovna
Vážení čtenáři,
návštěvnost knihovny Těšetice za
rok 2011 činila 800 čtenářů, výpůjček
bylo celkem 1518, výměnný fond byl
proveden 3x – celkem 240 svazků.
Internet v naší knihovně je využíván
v plné míře, zejména dětmi školního
věku. Za rok 2011 využilo internet 250
návštěníků.
3.2.2011 byly obdrženy nové knihy
z výměnného
fondu
z Knihovny
Znojmo. 4 výtisky naučné literatury
obdržela od OÚ Těšetice – Pravěk,
Mikroregion potoka Těšetičky, Pestrý
svět
teplomilných
trávníků
a
Významné stromy JmK.
Tímto zveme všechny čtenáře
k návštěvě knihovny Těšetice, kde si
jistě každý najde svůj žánr ke čtení.
Máme otevřeno každé úterý od
16,00 do 18,00 hodin.
Mgr. Vladimíra Václavková
knihovnice

Vánoční koncert
Již popáté se uskutečnil „těšetický“
vánoční koncert Cimbálové muziky
Antonína Stehlíka.
V úterý 27. prosince 2011 se zaplnil
náš kostel do posledního místa.
Návštěvníci koncertu se zaposlouchali
do známých i méně známých koled.
Nakonec
si
všichni
společně
zazpívali s cimbálkou. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na
restaurování jedné sochy v kostele sv. Urbana – patrona všech vinařů.
(ZN)

Oprava sklepů
v roce 2012
Také pro letošní rok schválilo
zastupitelstvo podmínky podpory na
opravu sklepů v Těšeticích.
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Podmínky jsou stejné jako vloni.
Upozorňujeme všechny zájemce, aby
si formuláře vyzvedli na obecním
úřadě a vyplněné žádosti podali na
OÚ nejpozději do 30.4.2012.
Ti, kteří si podali žádost vloni, ale
podporu nečerpali, musí si podat
novou žádost.
(ZN)

Porucha vodovodu
Během silných mrazů v zimě zamrzl
na návsi vodovod. Když mrazy
povolily, zjistilo se, že praskl v místě
snížené podlahy sálu na stavbě
kulturního domu.
Proto bude podél stavby KD
provedena přeložka vodovodního
řadu.
V rozpočtu byly na tuto neplánovanou akci vyčleněny prostředky ve
výši 250 tisíc korun.
(ZN)

Po obci byla slyšet hrát harmonika.
Večer při večerní zábavě hrála
skupina Cerii.

Veřejná služba
Pro letošní rok Úřad práce velmi
výrazně
zpřísnil
podmínky
pro
veřejnoprospěšné práce.
Zjednodušeně řečeno ÚP bude
obcím
poskytovat
dotace
na
vytvoření míst VPP velmi omezeně.
Vláda ČR schválila novinku – tzv.
veřejnou službu.
V praxi
to
znamená,
že
nezaměstnaní
dostanou
od
ÚP
podporu v nezaměstnanosti, nebo
dávky v hmotné nouzi, plus za ně
zaplatí sociální a zdravotní pojištění a
současně
by
měli
pro
obec
odpracovat
20
hodin
měsíčně
„zdarma“. Pokud tak neučiní, bude jim
odebrána veškerá podpora od státu.
Cílem je ušetřit výdaje ze státního
rozpočtu a současně motivovat nezaměstnané, aby si intenzivněji hledali
zaměstnání.
(ZN)

Pro děti bylo připravené občerstvení. Prostory poskytla paní Iva
Vlková, která zabezpečila ohřev párků
a věnovala frkačky. Děkujeme firmě
POMONA – p. Bc. Ivo Pokornému za
jablka pro děti a všechny zúčastněné.
Všem kdo se přičinili o hezký průběh
dětského karnevalu a dětem za
přípravu výzdoby, děkuji.
(JŽ)

MASOPUST

Dětský karneval
V neděli 12.02.2012 pod záštitou
Obecního úřadu Těšetice se ve 14.30
hodin v hostinci „U Vlků“ konal Dětský
karneval. Sál byl opět plný dětí
v krásných maskách a rodiče i s dětmi
zaplnili všechna volná místa.

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 53 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
Ubytování – cena dle pokojů
130 -150 Kč den/os.
- Dále nabízíme pro občany
a organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.

Den 18. únor 2012 byl v naší obci
dnem masopustním. Počasí maskám
přálo, bylo pěkně slunečno, jen byla
větší zima, ale i tak masky navštěvovaly dům od domu, kde byli
spoluobčané zváni na masopustní
zábavu, která se konala ve 20.00 hod.
v hostinci “U Vlků”.

Po úvodním průvodu masek a jejich
představení, pod vedením p. ředitelky
MŠ Jany Mikuláškové a p.učitelky Soni
Ludvíkové, dostaly děti laskominy a
frkačky.
Poté si užily mnoho různých her a
tanečních kreací i s balónky, které si
pro ně připravila p. ředitelka s p.
učitelkou z MŠ Těšetice. Hudební
doprovod měl pod patronátem opět
p. Květoň Rostislav, který vybíral hudbu
dle přání.

Děkuji hasičům za uspořádání této
akce.
(JŽ)

Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110
Z důvodu výrazného nárůstu cen
vstupních surovin, energií a DPH
se zvyšuje cena obědů o 3,- Kč a
ubytování o 10,- Kč.
Uvedené ceny jsou platné
od 1.4.2012.

Připravované akce
Musím poděkovat všem lidem, kteří
jsou ochotni obléci na sebe masku a
vydat se do ulic naší obce a tak udržet
tuto tradici.

Pálení čarodějnic
30.4.2012
Svobodní vs. ženatí – fotbal 1.5.2012
Lampionový průvod
7.5.2012
Svobodní vs. ženatí – odveta 8.5.2012
Dětský den
26.5.2012
Pouť
3.6.2012
(JŽ)
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Jubilanti
60 let
65 let
83 let

Leden
Juřátková Jiřina
Hloušek Karel
Tichá Božena

60 let
65 let
75 let

Únor
Vytáčková Libuše
Hloušková Marie
Worbis Bohumil

75 let
83 let
85 let

Březen
Pešek Cyril
Pilát Otto
Švejcar Jan

Blahopřejeme jubilantům a přejeme
jim hodně zdraví do dalších let.
(JŽ)

Střípky z MŠ
Rok 2012 začal čekáním na sníh a
s tím spojené zimní radovánky. Ale ani
sněhu, ani radovánek si děti letos
mnoho neužily.
Nyní už jsou činnosti v MŠ zaměřené
na přicházející jaro a s ním spojené
svátky.
Děti
seznamujeme
s pověrami,
zvyky a pranostikami, které se vážou
k tomuto období. Učí se básničky a
písničky s jarní a velikonoční tématikou.
Nejlepším zdrojem poznání je sama
probouzející se příroda.
Od ledna do května budeme jezdit
každý měsíc na divadelní představení
do Znojma. Koncem ledna proběhl
zápis do 1. tříd ZŠ, kterého se zúčastnilo
osm našich předškoláků.
12. února uspořádal Obecní úřad
dětský karneval, který se již tradičně
těšil velké účasti našich dětí i dětí 2
okolních obcí. Děti svým vystoupením
a dárky jistě obohatily i setkání
důchodců, které proběhlo 18. března.
Do naší MŠ dochází k 15. 3. 2012 –
24 dětí.
Zápis do MŠ na školní rok 2012 –
2013 proběhne 27. 3. 2012 v budově
MŠ od 13:00 – 15:30 hodin, ke kterému
jsou zvány všechny děti od 3 let věku a
jejichž maminky mají o docházku do
MŠ v příštím školním roce zájem.
Jana Mikulášková

Bonusy pro obec
za Vámi odevzdaný
papír a železo
do sběrny

nejmenších a Lubor Bárta v roli trenéra
mužů.

Chtěl bych opět touto formou
požádat
Vás
občany.
Pokud
odevzdáváte papír, nebo železo do
sběru, prosím nechte si vystavit doklad
a přineste ho na náš obecní úřad.

Dále bude možné tipovat vždy při
domácím utkání přesný výsledek a
úspěšný divák obdrží finanční obnos
vložený do banku všemi sázejícími
před zahájením utkání.

Obec může získat finanční bonus
také za to, že Vy si prodáte svůj papír
nebo železo ve sběrně a požádáte o
vystavení dokladu, který
potom
odevzdáte na OÚ Těšetice. Obec vždy
za čtvrtletí může vyfakturovat množství
vytříděného odpadu firmě EKO-KOM,
a.s. a získá formou bonusů za
odevzdané množství svými občany do
sběren peníze do obecní pokladny.

V průběhu března již odstartovala
série brigád na hřišti a v nejbližším
okolí, jejichž cílem je zvelebení hrací
plochy a sportovního areálu. Oddíl
mužů vyběhne do jarní části soutěže
v nových dresech.

Děkuji, že se snažíte třídit odpad.
(JŽ)

Fotbalisté vstupují
do jara s velkými
změnami
Vážení
fanoušci.

občané

Těšetic,

věrní

Vězte, že fotbalový oddíl TJ Těšetice
v průběhu zimy nelení. Od ledna se
pravidelně dvakrát v týdnu připravuje
na jarní část fotbalové sezóny na
umělé trávě ve Znojmě. Absolvujeme
tři přípravná utkání, jedno z nich
dokonce
mezistátní
s oddílem
z Rakouska.
Naší
dlouhodobou
ambicí
je
navázání
sportovní,
příhraniční
spolupráce
s tímto
oddílem.
Po
podzimní části, v průběhu které jsme
v regionálním tisku získali přezdívku
„štika soutěže“, opanujeme čtvrté
místo tabulky.
Cílem pro jarní část sezóny je boj o
příčky nejvyšší. V průběhu února 2012
došlo ke změnám ve vedení oddílu.
Dlouholetý
předseda
pan
Libor
Katolický složil funkci a na valné
hromadě konané dne 23.2. 2012 bylo
zvoleno nové pětičlenné vedení
s předsedou Martinem Trávníčkem.
Jeho čtyři místopředsedové jsou pan
Petr Drozd, Karel Trávníček, Tomáš
Polický z pozice nového trenéra našich
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V průběhu jarní části soutěže se
mohou příznivci domácí kopané těšit
na zajištěné občerstvení, tak jak bývá
dobrým zvykem ve fotbalové obci.

Již 1. 4. 2012 nás přijďte podpořit při
prvním soutěžním utkaní, kdy na půdu
doposud doma neporažených Těšetic
dorazí oddíl FK Hatě. Jste srdečně
zváni jménem TJ Těšetice.
Více
informací
najdete
na
www.tjtesetice.cz a v průběhu jara i na
nové
vývěsní
desce
v blízkosti
sportoviště.
Lubor Bárta
trenér mužů

Úvodní jednání o
JPÚ se zástupci PÚ
V pátek 16. 03. 2012 se v hostinci „U
Vlků“ uskutečnilo úvodní jednání o
jednoduché úpravě pozemků se
zástupci Pozemkového úřadu, kde byli
zúčastnění seznámeni, jak bude tato
pozemková úprava probíhat.
Majitelé pozemků budou postupně
písemně vyzýváni k účasti až při
konkrétním zaměřování pozemků, ke
kterým mají vlastnická práva.
Sál byl
místa.

zaplněn

do

posledního
(JŽ)

Plošné vypalování
trávy
Upozorňujeme občany, že plošné
vypalování trávy je zakázané a hrozí
nejen velký průšvih, ale i možnost
rozsáhlého požáru a také velká pokuta
až 50.000,-- Kč.
(JŽ)

Okénko do historie
rok 1974
V roce 1974 nastala v záhumenkovém
hospodářství
členů
JZD
radikální
změna. Dne 25.4. se
družstevníci na své členské schůzi
rozhodli hospodařit bez záhumenek.
V příštím hospodářském roce bude
každému družstevníkovi odprodáno ze
společného hospodaření 11 q obilí a
důchodcům po 8 q. Tuto nabídku
přijali s ulehčením a bylo jen velmi
málo těch, kteří si svou záhumenku
ponechali.
Dne 20.5. obdrželo JZD Těšetice
plaketu
k 25.
výročí
budování
socialistického
zemědělství.
Na
slavnostní schůzi v JZD Mír Práče ji
převzal
od
ministra
zemědělství
předseda
s.
Smutný.
Neméně
slavnostní schůzi k 25. výročí založení
JZD uspořádalo představenstvo pro
družstevníky dne 7.6. v kulturním domě
v Těšeticích. Radostný ráz schůzi dodal
pionýrský soubor ZDŠ Prosiměřice svým
pěkným vystoupením. Dva zakládající
členové družstva s. Antonín Pavelka a
Al. Pelánek obdrželi medaile a
peněžité odměny.
V polovině srpna družstevníci
ukončili žně a sešli se na dožínkové
slavnosti
v kulturním
domě.
K obveselení jim hrála hudba a bylo
pro ně připraveno občerstvení.
V prosinci téhož roku byla svolána
členská schůze JZD, na niž se dostavili
zástupci
JZD
Mír
Práče.
Bylo
dojednáno sloučení obou družstev od
1. 1. 1975.
Budování obce
V březnu a dubnu toho roku byly
vyhlášeny 2 směny NF. Obě byly
pracovní náplní zaměřeny ke splnění
volebního
programu
a
zlepšení
životního prostředí v obci. Zvláště pak
dubnová směna měla cíl připravit
obec pro nadcházející májové dny.
Záslužný kus práce v budování obce
udělaly všechny masové organizace.
Občané a členové ČTO, SSM, ČSŽ,
ČSPO, MS, ČČK, SRPŠ, DV Jednoty,
ČSCHDZ pracovali na těchto akcích:
- budování chodníků podél hlavní
silnice
- kanalizaci v Bantické ulici

- opravě ZDŠ a budování ústředního
topení
- úklidu 4000 m2 veřejného prostranství
- výsadbě 160 kusů růží
- úpravě 1600 m2 zelených pásů
Bylo
odpracováno
21.024
brigádnických hodin a vytvořena
hodnota díla 1.141.750 Kčs.
Největší zásluhu na získání takové
hodnoty
pro
obec
měli
její
představitelé. Osobním příkladem,
dobrou organizací, obětavou a
neúnavnou prací ji přivedl k pěknému
umístění v jarním úklidu. Obec získala
finanční odměnu 10 000 Kčs za 2.místo
v této soutěži.
Také žáci ZDŠ pomohli. Nasbírali 40
q starého železa, vysázeli 20 růží a 20
okrasných keřů podél školního hřiště.
Kulturní činnost
Letošní MDŽ oslavily ženy dne 10.3.
v kulturním domě, kam je přišly
pozdravit děti svým programem.
Dne 12.4. sehráli těšetičtí pionýři
výpravnou divadelní hru Sněhurka,
zvířátka a sedm mužíčků. Hru nacvičila
pionýrská vedoucí s. Jiřina Bílová,
studentka
3.
roč.
gymnázia.
Představení bylo opakováno 18. 4. pro
žáky obvodu Prosiměřice. 300 dětí a
100 dospělých odcházelo velmi
spokojeně.
V rámci oslav 25. výročí založení PO
uspořádala ZO SSM 27.4. společenské
a sportovní odpoledne pro děti. Večer
prošel
obcí
lampionový
průvod
zakončený táborákem na hřišti.
22.5. připravil ČSCHDZ odbornou
přednášku dr. Kulíška O chovu
domácích zvířat, doplněnou filmem.
Chovatelé i zájemci nabyli nových
vědomostí o chovu hospodářských
zvířat.
30. výročí SNP bylo vzpomenuto 26.
srpna na společné oslavě. O významu
povstání promluvil předseda MNV s.
Kamil Tymkovič. Členové SSM připravili
vhodný kulturní pořad a na závěr byl
promítnut slovenský film V hodině
dvanácté. Oslavě bylo přítomno 90
občanů.
Dne 13.9. zavítala do obce skupina
artistů Berouskových, která předvedla
varieté v kulturním domě. V druhé

části vystoupení zhlédli návštěvníci
zajímavé výkony na námořním stožáru
35 m vysokém, bez ochranné sítě.
Představení vidělo 120 diváků. 20.10.
uspořádala ZO SSM přednášku Historie
města Znojma a krásy znojemska ,
doplněnou světelnými obrazy. Mládeži
i ostatním návštěvníkům se přednáška
líbila. Koncem listopadu uvedl ČSŽ
spolu s DV Jednoty přednášku dr.
Trávnička s námětem Jak dál po 50
roce
věku.
Téma
mělo
mezi
návštěvníky značný ohlas.
(JŽ)

Trochu humoru
na závěr
Stěžuje si jeden Skot druhému:
„Tento čaj pil můj děda. Tento čaj pil
také můj otec. Tento čaj piju celý život
také já. A našemu mladému pánovi se
zdá, že je
ten sáček už moc
vyluhovaný.“

Nové byty u lesa
Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Váš stavební partner
Hledáme
zájemce
o
bydlení
v novém bytovém domě v lokalitě
pod Starou vinicí v Těšeticích.
Velikosti bytů 30 m2, 50 m2, 70 m2.
K nastěhování jaro 2013.
Využijte našich zkušeností od r.1993.

Kontakt:
e-mail: info@ra-sh.cz
tel.: 515 234 159

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje
bylo
vydáno
díky
podpoře
Ing.
Zdeňka
Mrni,
předsedy představenstva společnosti
S MORAVA Leasing, a.s.
Dále děkujeme ostatním sponzorům a
všem, kteří přispěli věcnými dary nebo
jakoukoli prací…

Zpravodaj č. 1/2012 (vychází 01. dubna 2012), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695,
vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61, odp. vedoucí: Ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice,
tel./fax: 515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 20.
června 2012. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Ing. Zdeněk Nekula. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
některých příspěvků.
-6-

