ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
05. října 2012

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
říká se, že vše zlé je k něčemu
dobré. Tak tomu je i v naší obci.
Dřívější potíže nás donutily podívat se
na problémy jinýma očima. Zdánlivě
nemožné se podařilo. Ve více než
dvaceti ulicích a uličkách máme
opravené, nebo nově vybudované
silnice a chodníky. Podařilo se to
rychle, levně a kvalitně.
Když se někomu daří, má se o
zkušenosti podělit. Proto kandiduji do
Krajského
zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Nyní jsem na
volitelném místě. Proto bych chtěl do
budoucna také na Kraji prosadit, aby
se rychleji opravovali a rekonstruovali
silnice II. a III. třídy, které jsou
v majetku Jihomoravského kraje a
také aby Kraj vytvořil podmínky pro
rychlejší opravy místních komunikací
v jednotlivých obcích. Tak jako
v lidském těle jsou nezbytné zdravé
tepny a žíly, tak pro rozvoj života
v obcích i v celém Jihomoravském
kraji potřebujeme také kvalitní cesty.
Volby 12. a 13. října ukáží, kolik lidí si to
uvědomuje.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Posvícení
Jako každoročně i letos proběhlo
tradiční posvícení v naší obci se vším
všudy, tentokrát dne 22.9.2012.
V 9.00 hod. – bylo posvícení
zahájeno
bohoslužbou
slova
v místním kostele, za účasti zavádějící
mládeže a doprovodu dechové
hudby. Zavádějící mládeži stojící v
kordonu u lavic v krojích a všem
přítomným
bylo
požehnáno
k dobrému průběhu posvícení.

Po ukončení bohoslužby mládež
pod vedením dechové hudby
Venkovanka zatančila před kostelem
pro přihlížející občany a některé vzala
i k tanci. Po pár písničkách se vydali
zvát občany na zavádění, které bylo
okolo 15.30 hod. v areálu hostince
U Vlků.
Počasí se letos bohužel vydařilo jen
z 50%, bylo slunečno, ale i mrholilo. I
přesto si občané našli cestu a účast
přihlížejících občanů při zavádění
byla hojná.
Nálada byla výborná a kapela
hrála pěkné písně. Mládež přišla
k máji pod vedením stárka Jana
Turana a stárkové Martiny Tkadlecové, mládek a mládková byli Michal
Bezega a Kamila Bezrouková. Pod
májou předvedli nacvičené taneční
představení, které
vždy
diváky
překvapí a rozhodně se líbilo všem.
Večer ve 20.00 hodin byla zábava
v hostinci U Vlků – hrál Jarda a
Roman
Band.
Posvícení
bylo
pořádáno těšetickou mládeží pod
vedením p. Ivany Vlkové. Za to, že se
povedlo, jim patří dík, protože bylo
opět pěkné.
(JŽ)
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Číslo 3 – ročník 2012

Žlutá čára

Ulice Ke Hřbitovu
- I. etapa -

Víte, co znamená plná, nebo
přerušovaná žlutá čára? Ten, kdo
dával pozor v autoškole, to určitě ví.
Takže jenom pro připomenutí:

Dále pak pohodlný a bezpečný
přístup pro fotbalisty, golfisty a ostatní
sportovní příznivce.
(ZN)
Během července byly ukončeny
práce na I. etapě rekonstrukce ulice
Ke Hřbitovu včetně nového veřejného osvětlení.
Doufejme, že budeme moci
pokračovat v opravě této ulice i bez
přerušení
před
domem
rodiny
Hussových.
(ZN)

Nájezd do
sportovního areálu

V nouzi volejte
přímo

Zákaz zastavení

Občas se může stát, že se v naší
obci stane nečekaná a riziková
situace (požár, nedovolené vniknutí
do domu, pokus o okradení seniorů,
vážný úraz atd.). Nebojte se
zatelefonovat přímo na čísla:
150 – hasiči
155 – záchranka
158 – policie
Nebo si zapamatujte univerzální
číslo na:
integrovaný záchranný systém – 112
Předejdete možným škodám na
zdraví a majetku, nebo pomůžete
k rychlejšímu dopadení pachatelů.
(ZN)
Zákaz stání

Nové odpadkové
koše

Od léta slouží návštěvníkům
sportovního areálu nové zpevněné
parkoviště k odstavení vozidel.

Nic není věčné. Tak
i
staré,
mnohokrát
opravované, plechové
odpadkové koše dosloužily. Místo nich byly
pořízeny nové plastové
včetně
držáků
na
sáčky na psí exkrementy. Nyní se už
nikdo
nemůže
vymlouvat a pohazovat
odpadky, nebo nechávat „hromádky“.
(ZN)
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Za porušení uděluje Policie ČR
pokutu až 2.000,- Kč. Určitě se vyplatí
dodržovat
vodorovné
a
svislé
dopravní značky
(ZN)

Doplnění veřejného
osvětlení
Na základě podnětu občanů bylo
v obci doplněno veřejné osvětlení na
Hlavní ulici (před bytovkama).
Dále za obecní dílnou, v ulici Za
Kostelem, na konci Bantické ulice, ve
Slepé ulici a v ulici U Potoka.

Dále pro zlepšení osvětlení bylo
posunuto jedno světlo v Bantické ulici
a na Hlavní ulici před hasičskou
zbrojnicí a u mostu byla světla
pootočena a nasměrována tak, aby
lépe a rovnoměrně osvětlovaly tento
prostor.
První část ulice Ke Hřbitovu dostala
zcela nové veřejné osvětlení.
(ZN)

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 53 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
130 -150 Kč den/os.
- Dále nabízíme pro občany
a organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.

občany, kteří mají nově pro obec
odpracovat 10 hodin týdně.
Zkušenost s těmito „pracanty“ je
někdy lepší, jindy to už nikoho
nepřekvapí…
(ZN)

Střípky z MŠ
Školní rok 2011 – 2012 byl zakončen
29.6.2012 rozloučením s předškolními
dětmi na zahradě MŠ za účasti rodičů
a sourozenců.
Nový školní rok byl zahájen 3. září
2012. Na tento školní rok je zapsáno
25 dětí, což je kapacita školy, jedno
dítě je neumístěné, ale dochází do
listopadu 2012 podle ŠZ § 34 odst. 9,
tj. střídáním s jiným dítětem, které
zahájí pravidelnou docházku po
dovršení 3 let.
V tomto roce máme 8 předškolních dětí, z toho 1 dítě má odklad
školní docházky. 24 dětí dochází
celodenně, 1 dítě na 4 hodiny
denně.
Průměrná docházka ve školním
roce 2011 – 2012 byla 17,60 dětí
denně.
Prázdninový
provoz
nebyl
přerušen,
průměrná
docházka
v červenci byla 5,53 dětí a v srpnu
6,50 dětí denně.
Provoz MŠ v tomto školním roce
byl prodloužen od 6:30 do 16:00
hodin.
Personální
obsazení
MŠ
se
nezměnilo.

Více informací na
www.tesetice.cz

Jubilanti

jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Červenec
86 let

VPP + VS

Na toto místo byl přijatý Václav
Tkadlec, který se již v minulosti
osvědčil.
Dále „pracák“ na obec posílá
v rámci tzv. veřejné služby (VS) další

Zděné bungalovy s.r.o. nabízí
k budoucímu prodeji novostavbu
rodinného domu “na klíč“.
Energeticky úsporný dům typu
bungalov 4+1 nebo 4+KK o zastavěné
ploše 120m2 plus terasa, bude
umístěn
na
pozemku
poblíž
golfového hřiště (v ulici Ke Královské)
o rozloze 800m2.
Předpokládaný termín dokončení jaro 2013.
Konečná cena domu ve variantě
“k nastěhování” - 2. 370. 000 Kč
včetně pozemku a DPH. Nabízíme i
možnost dodávky domu ve variantě
„hrubá stavba” a „superhrubá stavba
- k dokončení”.
Bližší informace k domu B120 lze
dohledat na webu:
www.zdenebungalovy.cz nebo Vám
budeme velmi rádi k dispozici na
tel. č. 776 71 00 72 - Ing. Klíčová.

Obrázek vizualizace B120 Těšetice

J. Mikulášková

a tel. číslech:

Od srpna se podařilo ve spolupráci
s Úřadem práce ve Znojmě vytvořit
jedno pracovní místo v rámci veřejno
prospěšných prací (VPP), které bude
po dobu 6-ti měsíců dotovat ÚP.

Nové RD

Burešová Amálie
Srpen

83 let

Bobek Oldřich
Září

65 let
80 let
82 let

Hrůza František
Otáhal Stanislav
Bílová Jurana

Vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let přeje Obecní úřad
Těšetice.
(JŽ)
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Výsadba veřejné
zeleně
Na říjen a listopad je naplánována
výsadba okrasných keřů na stráni
nad fotbalovým hřištěm.
Fotbalisté tak "zabijí dvě mouchy
jednou ranou". Zlikvidují houževnatý
dračinec, se kterým stále bojují,
zmenší plochu na stráni, kterou
pravidelně sekají a současně tuto
část obce udělají krásnější a pestřejší.
Náklady obce na okrasné keře
budou 20.000,- Kč, zabezpečení
svahu kokosovou geotextilií bude stát
30.000,- Kč, výsadbu provedou
fotbalisté brigádně.
(ZN)

Ovocná alej
za ČOV
Obec
získala
od
Nadace
Partnerství grant ve výši 12.550,- Kč na
výsadbu ovocné aleje. Stromy budou
během podzimu vysázeny podél
polní cesty za čistírnou odpadních
vod směrem k bantickému rybníku.
Tato cesta je častým cílem
vycházek. Zároveň je v rámci
územního plánu součástí biokoridoru.
Tato výsadba stromořadí je prvním
krokem k podpoře biodiverzity v
našem okolí.
Podmínkou udělení grantu je
aktivní účast dětí a rodičů. O termínu
brigády
budou
občané
včas
informováni. Tento projekt bude
vytvořen
za
finanční
podpory
Nadace Partnerství

(ZN)

Těšetická farnost
Vážení spoluobčané,
28. září slavíme státní svátek. Mnozí
si tento den spojují s pracovním
volnem. Václavové slaví svátek, další
mají posvícení. Každý má k 28. září
jiný vztah. Křesťané si připomínají
výročí úmrtí svatého Václava –
patrona české země.
Někdo se může zeptat, proč se
slaví právě den, kdy byl Václav
zavražděn? Odpověď je jednoduchá,
u
živých
lidí
slavíme
narozeniny, u mrtvých vzpomínáme
na den, kdy nás opustili, takzvaně se
narodili do nebe. Dalo by se tedy říci,
že slavíme nebeské narozeniny
svatého Václava.
Svatý Václav se narodil asi v roce
907 a zemřel 28. září 935 ve Staré
Boleslavi.
Svatému
Václavovi
byly
připisovány různé zázraky, většinou se
odehrávaly po Václavově smrti, ale

dva se odehrály už před ní. Jedním z
nich je vidění odbojného kouřimského
knížete Radslava, který údajně uviděl
na Václavově čele zářící znamení
kříže se dvěma anděly kolem něho, a
proto se mu v bitvě vzdal.
Další zázrak se měl udát u
královského dvora. Svatý Václav se
nedostavil k Jindřichu Ptáčníkovi včas
na sněm knížat. Král se rozhněval a
přikázal, aby nikdo k Václavově
poctě nevstal a vůbec aby se k
němu chovali jako k zemanovi. Když
ale
přišel
Václav,
král
vstal
a pozdravil se s Václavem. A řekl
přítomným pánům, že viděl nad ním
zlatý kříž a po jeho bocích dva
anděly, kteří králi hrozili. (zdroj:
Wikipedie)
V naší obci se slaví na svatého
Václava posvícení. Posvícení obecně
se slaví v den výročí posvěcení
místního kostela, jsou ale výjimky, kdy
se slaví posvícení z úcty a k poctě
některého světce. V České zemi se
na
mnoha
místech
slaví
svatováclavské posvícení, to je
případ také Těšetic. Je pěkné, když si
připomínáme
naše
předky,
nezapomínejme na ně a buďme na
ně hrdí.
Jen pro úplnost - posvícení v naší
obci (tedy výroční den posvěcení
našeho kostela) připadá každoročně
na 18. června.
Vilém Jelen

Fotbalový oddíl
TJ Těšetice
na startu sezóny
2012/2013
V červenci
jsme
představili v týdeníku
Od té doby uplynul
nějaký čas a my
jsme
se
vrhli
s nasazením do další sezóny.
V historii
oddílu
prvně
máme
trenéra mužů, pana
Zdeňka
Leitnera,
který
je
shodou
okolností
synem
předsedy okresního
fotbalového svazu.
Trenéry
mládeže
jsou David Vlk, Petr
Vacula a Marcel
Vrba.
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se
vám
Znojemsko.

Členů oddílu, dle statistiky
fotbalové
asociace
České
republiky, je již 37, z toho 15 dětí.
Tento
fakt
dává
příslib
do
budoucnosti, že by mohlo být
v Těšeticích na čem stavět a že bez
mravenčí
práce
s fotba-lovými
ratolestmi to nejde.
Tým mužů byl před sezónou
doplněn o tyto tváře: David Vlk
hostuje z Únanova, Jakub Bezrouk
hostuje z Bantic, Martin Štancl z 1.
SC Znojmo, Ruslan Kirillov z Dobšic a
členem oddílu se stal i trojnásobný
olympijský
účastník
v plavání
Květoslav Svoboda.
V průběhu léta jsme zprovoznili
zavlažovací systém a v polovině
září začali využívat nový sekací
traktor, který máme k dispozici za
obrovského přispění Obce Těšetice.
Děkujeme tímto panu starostovi,
panu místostarostovi a každému ze
zastupitelů, kteří podpořili myšlenku
nákupu sekacího traktoru včetně
dalšího,
potřebného
vybavení,
které je vhodné pro údržbu
fotbalové plochy.
Více a pravidelně aktuálních
informací najdete na :
www.tjtesetice.cz
Srdečně vás zveme na domácí
utkání mladších žáků a mužů.
Za TJ Těšetice
místopředseda Lubor Bárta

Přátelské setkání
traktoristů

Volby do
Zastupitelstva JMK
12.10.-13.10.2012
Na základě Rozhodnutí prezidenta
republiky (viz. Sbírka zákonů č.
224/2012 ze dne 29. 6. 2012) se volby
do zastupitelstev krajů uskuteční ve
dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.

V sobotu 22.9.2011 po 14.00 hod,
se uskutečnilo přátelské setkání
traktoristů na volném prostranství za
bývalou kinokavárnou. Sjeli se zde
stroje nejen majitelů z naší vesnice,
ale i z okolí.

Traktory různých značek s dřívějším
datumem výroby, se těšily pozornosti
mnoha diváků, kteří se sem přišli
podívat na chloubu svých majitelů.

V naší obci se budou konat
v prostorách budovy Jídelna.
Volební lístky budou doručeny včas
do domovních schránek, nebo
budou k vyzvednutí i v den voleb ve
volební místnosti.
V první den voleb – v pátek 12.
října 2012 proběhne hlasování od
14.00 do 22.00 hodin, v druhý den
voleb – v sobotu 13. října 2012 se
bude hlasovat od 8.00 do 14.00
hodin.

O pěknou akci se postarali páni
Nekulové a p. Večeřa L.

Je mi líto, když vidím na silnici
nebo
chodníku,
trávníku
pohozený papír od sladkostí,
krabičku
cigaret nebo plastovou láhev.
Máme již na obci dostatek
sběrných míst s kontejnery nebo
odpadkové koše po obci, kam
se tyto věci dají odložit.
Také je nemilé, když někomu
vadí, že lavičky pod kostelem
nebo autobusové zastávky a
dětské hřiště u OÚ je v celkově
dobrém stavu a snaží se
s radostí o to, aby to takové
nebylo.

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou
zapsáni ve stálém seznamu voličů,
případně požadovat doplnění nebo
provedení oprav. Ověření se provádí
na OÚ Těšetice.
Novela zákona o volbách do
zastupitelstev krajů umožňuje poprvé
při letošních volbách do krajských
zastupitelstev
požádat
příslušný
obecní úřad o vydání voličského
průkazu.
Voličský průkaz se vydává pouze
voličům
zapsaným
ve
stálém
seznamu v územním obvodu kraje.
Tudíž lze volit jen v územním obvodu
kraje dle místa trvalého pobytu.

Přišli se podívat, jak malí tak i velcí.
Bylo připraveno i občerstvení pro
účastníky.

Pořádek

Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to OSOBNĚ u obecního
úřadu do okamžiku uzavření stálého
seznamu (tj. do 16.00 hod. dne 10. 10.
2012) nebo PODÁNÍM doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
(tj. do 16.00 hod. dne 5. 10. 2012)
obecnímu úřadu; toto podání musí
být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče
nebo
v
elektronické
podobě
podepsané
uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v
elektronické
podobě
zaslané
prostřednictvím datové schránky; o
osobně učiněné žádosti se sepíše
úřední záznam.

(JŽ)

(JŽ)
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Je přece dobré, když se mají
maminky s dětmi kde scházet a
děti hrát. Proto bychom neměli
být lhostejní a snažit se udržovat
čistotu a pořádek.
To samé platí i pro občany,
kteří chodí ven se svými
čtyřnohými miláčky.
Jindřich Žižka
místostarosta obce

Plánované AKCE
Dýňová stezka – 26.10.2012
Rozsvícení
vánočního stromu – 2.12.2012
(JŽ)

Okénko do historie
-1976Nejvýznamnější událostí roku byl
XV. sjezd KSČ a volby do
zastupitelských orgánů.
Volby
Dne 14. 10 se konala slavnostní
předvolební
schůze
v sále
kulturního domu za velké účasti
občanů. Přítomní byli seznámeni
s navrženými kandidáty, s činností
NV
za
uplynulé
období
a
s volebním programem NF. Žáci ZDŠ
a členové SSM zpestřili schůzi
kulturním programem. Na závěr
byla podepsána rezoluce ke
Stokholmské mírové výzvě. Poslední
plenární zasedání se konalo v nově
postavené klubovně- agitačním
středisku. Za ONV byl přítomen
s Wiezner, tajemník ONV. Předal
MNV putovní standartu za 1. místo
v jarním úklidu obcí a peněžitou
odměnu 10.000 Kč. Předsedovi
MNV s. Kamilu Tymkoviči odevzdal
při příležitosti jeho životního jubilea
50-ti let čestné uznání rady ONV za
dlouholetou obětavou práci v NV.
Všichni
poslanci
obdrželi
poděkování za vykonanou práci a
3 nekandidující, kteří z vlastního
rozhodnutí
přenechali
místo
mladším. S. Gerža Martin, Katolický
Václav a Mrňa Bohumil, obdrželi
věcné odměny.
V následujícím
týdnu
byla
v agitačním, středisku uskutečněna
beseda s mladými poslanci a
promítnuty dva filmy pro děti i
dospělé. Velmi vkusnou a slavnostní
výzdobu
klubovny
doplnila
výstavka
knih
a
2
panely
s fotografiemi kandidátů a snímky
z budování obce. V pátek 22.10.
přistoupili občané k volební urně.
Manifestačně se voleb zúčastnily
členky ČSŽ a členové PO, aby
odevzdali své hlasy kandidátům NF.
Ve volební místnosti drželi pionýři
ZDŠ čestnou stráž a nejmladšímu
voliči R. Peškovi a nejstarší voličce
M. Machátové předali kytičky.
Odvolilo celkem 335 občanů.
Všichni navržení kandidáti byli
zvoleni. Ustavující schůze NV se
konala dne 18.11. Řídil ji nejstarší
poslanec s. František Jančura. Nový

15_ti členný MNV je v tomto složení
:
předseda MNV
s. Tymkovič Kamil
tajemník
s. Ludvík Zdeněk
členové rady
s.Jančura František, s. Leginský
Štefan, s. Otáhalová Marie,
s. Ševčík František, s. Telekiová
Anna
předseda FK
s. Bobek Stanislav
členové
s. Gerža Josef, s. Hloušková Marie,
s. Pezová Svatava
předseda KOVP
s. Kejda Jan
členové
s.Bagoňová Věra, s. Rosa Josef,
s. Šálek Jan
Do rady ONV byl zvolen občan
naší obce, vedoucí Pohostinství,
kandidát Novák Václav.
Volební program MNV Těšetice na
léta 1976-1980:
Akce
FN
HD
Údržba hřbitova – s. síň
95.000
100.000
Rozšíření veřejného osvětlení
10.000
15.000
Oprava bytového fondu
30.000
50.000
Oprava poradny pro matky
10.000
18.000
Oprava budovy MŠ
100.000
100.000
Hřiště ZDŠ
6.000
6.000
Vodovod
400.000
600.000
Kanalizace
150.000
210.000
Vodní nádrž
38.000
56.000
Oprava PZ
60.000
60.000
Úprava NV
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30.000
50.000
Chodníky
30.000
50.000
Vybudování lávky
10.000
15.000
Úprava prostoru u KD
30.000
50.000
Celkem
999.000
1.380.000
Dne 3.4. probíhala okresní
směna NF. Zúčastnilo se jí 285
občanů a bylo odpracováno 1710
brig. Hodin. Prováděly se sestřihy
růží a keřů, úklid kolem kulturního
domu a na volných prostranstvích.
Dne
24.4.
byla
uskutečněna
národní
směna.
Stavěla
se
kamenná zídka u PZ, prováděl se
úklid kolem kluboven, kanalizace
na Bantické ulici a pracovalo se na
koupališti. Brigády se zúčastnilo 139
brigádníků a odpracovali 1112
brigádnických hodin. Žáci sesbírali
30q železa. Dne 2. A 3.10. probíhala
předvolební okresní směna NF.
Stavěla se kamenná zídka na
východní straně u kulturního domu,
pokládala se kanalizace u hřiště a
prováděl se úklid kluboven. Bylo
zabudováno 10 odpadkových košů
podél hlavní silnice. Zúčastnilo se 87
brigádníků a odpracovali 435
hodin.
XV. sjezd KSČ
XV. sjezd KSČ přivítala obec
slavnostní výzdobou. Na domech
byly vyvěšeny vlajky a třepetalky.
Na budově kulturního domu, ZDŠ,
MŠ a Požární zbrojnice byla
zavěšena nová hesla.
Vedoucí úloha KSČ se projevila
v zastoupení kandidátů do MNV. 10
poslanců je členy KSČ, 1 ČSSL a 4
bezpartijní. Ve všech masových
organizacích
jsou
zastoupeni
komunisté a prosazují politiku
strany. V březnu tohoto roku se
konal v obci 1. Občanský pohřeb
dlouholeté členky KSČ s. Marie
Bobkové, která zemřela ve věku 79
let.
Smuteční
obřad
uvedli
předseda VO KSČ s. Josef Valena a
ředitel ZDŠ Prosiměřice s. Stanislav
Bláha. Pionýři prosiměřické školy
předvedli
důstojný
kulturní

program. Obřad byl převážnou
částí občanů přijat kladně.
Založení SOZ
V tomto roce byl v naší obci
založen
Sbor
pro
občanské
záležitosti. Předsedkyní je s. Anna
Telekiová, úřednice JZD Mír. Většinu
akcí organizoval sbor společně
s nej-aktivnější složkou v obci ČSŽ.
První společnou akcí bylo vítání dětí
do 1. Třídy kytičkou, pěknou knihou
s věnováním. 10 prvňáčků zahájilo
svou
školní
docházku
nejen
dárkem, ale i nástupem do nové
koncepce vyučování.
Vítání dětí
Dne 28.11. uskutečnil Sbor pro
občanské záležitosti spolupráci
s MNV a ČSŽ vítání občánků do
života. Ve vyzdobeném agitačním
středisku se sešlo 8 rodičů s malými
dětmi. Nechyběla ani pěkně
malovaná kolébka, ve které rodiče
svou ratolest pohoupali. Obdrželi
také upomínkovou knížku, kytici
karafiátů a zapsali se do kroniky.
Pionýři ZDŠ a členové SSM zpestřili
vítání kulturním pořadem. Slavnost
se vydařila, občany byla přijata
s povděkem a fotografie z ní se
objevila i ve Znojemsku.
Zlatá svatba
Neméně slavnostní bylo výročí
zlaté svatby manželů Štefana a
Alžběty Kenerešových. Zástupkyně
sboru, ČSŽ a MNV navštívily
manžele, předaly jim dárkový koš a
poděkování za spořádaně prožitý
život a dobrou výchovu dětí.
ČSŽ
Mimo společných akcí pořádal
ČSŽ kurs pečení, dětský karneval a
pravidelně
navštěvoval
starší
občany při jejich narozeninách. Od
listopadu zorganizoval ČSŽ cvičení
– džesgymnastiku. Vedla je řed.
Mat. školy s. Jana Růžičková. Do
cvičení chodilo průměrně 15 žen.
DV Jednota
Bohatou činnost vyvinul DV
Jednoty. Ve spolupráci se všemi
masovými organizacemi se podílel
na všech kulturních akcích. Za svou
činnost
obdržel
vyhodnocení
v soutěži DV a finanční odměnu. Byl
mu udělen titul „Vzorný dohlížecí
výbor“.

ČSPO
Svou činnost rozvinul i ČSPO.
Zaměřil ji na protipožární kontrolu
provozoven a obytných budov.
Během
roku
uskutečnil
5
praktických
cvičení.
Vydatně
pomáhal brigádnickými hodinami
při plnění volebního programu a
zvelebení budovy PZ a jejího okolí.
SSM
SSM organizoval druhý ročník
politického
školení.
Mimoto
uskutečnil besedu Večery otázek a
odpovědí s funkcionáři VO KSČ,
MNV a JZD. Pro
pionýry připravil
několik zajímavých soutěží a turnaj
ve
stolním
tenise.
Kulturním
pořadem podpořil téměř každou
výroční schůzi.
ČSCHDZ
ČSCHDZ má již 33 členů.
Organizace působí na své členy
v tom směru, aby chovali jen
uznaná plemena zvířectva a
nedocházelo k jeho degeneraci.
Pro národní hospodářství členové
dodali 750 králičích kožek, 8.000
vajec a 70 kg ovčí vlny.
ČČK
Skupina ČČK má 80 členů.
Zaměřuje se na získávání čestných
dárců krve. V tomto roce byly
provedeny 2 odběry za účasti 86 a
55 čestných dárců krve. V naší obci
je celkem 131 čestných dárců. Nyní
má skupiny 29 nositelů Jánského
plakety a tyto 4 nositele stříbrné
plakety MUDr. Jánského : Brníková
Marie, Katolický Václav, Kejdová
Marie, Votavová Marie (zemřela).
Skupina
ČČK
má
také
3
pečovatelky: Hloušková Štěpánka,
Ševčíková Božena a Pešková Anna.
Preventivní prohlídky
Od začátku roku probíhaly
v obci
preventivní
občanské
prohlídky
proti
nádorovým
onemocněním. Zúčastnily se jí
všechny ženy od 30 do 65 let a
muži od 40 do 65 let. Prohlídku
prováděl obvodní lékař MUDr.
Ludvík Konečný v Prosiměřicích.
Žádný
z občanů
neodmítl
a
v zájmu svého zdraví se prohlídce
podrobil.
Očkování dětí
Od března probíhalo ve 2
etapách očkování dětí proti
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přenosné dětské obrně. Očkovány
byly děti narozené od 1.1.1975 do
30.12.1975.
Agitace
V naší obci bylo ustaveno 8
agitačních dvojic ze členů KSČ,
poslanců MNV a členů organizací
NF. Tento kolektiv byl vždy řádně
proškolen pro jednotlivé agitační
dny
a
seznamoval
občany
s veškerými
připravovanými
akcemi.
Úkoly MNV
V oblasti masově politické práci
byl hlavní úkol kladen na vytváření
dobrého společenského ovzduší a
rozvíjení iniciativy občanů v období
XV. sjezdu KSČ a voleb do
zastupitelských orgánů NV. Při
plnění těchto úkolů bylo dosaženo
pod vedením stranické organizace
u všech poslanců NV a agitačních
dvojic dobrých výsledků.
Budování obce
Na úseku zvelebování obce byly
provedeny tyto akce:
FN
HD
Vybudován chodník k Ševčíkovým
200m2
27.000
35.000
Výsadba zeleně 1.300m2
1.000
26.000
Výsadba 30 kusů růží u okr. silnice
300
300
Započataq gen. Oprava koupaliště
55.000
85.000
Bud. Kanalizace na Bantické, ke
hřišti
255bm
50.000
80.000
Dokončení stavby kluboven
200.000
300.000
Finanční náklad činil 333.000 Kč.
Byla vytvořena hodnota díla
526.000 Kč.
O budování obce se nejvíce
zasloužili tito poslanci:
Bobek
Stanislav,
Kejda
Jan,
Leginský Štefan, Ludvík Zdeněk,
Tymkovič Kamil

A tito důchodci :
Binko Jan, Kamp Josef, Mejzlík
Bohumil, Musil Leopold st., Pokorný
Antonín
V obci byl dostavěn a obydlen 1
rodinný domek s č. 130 manželů
Věry a Vratislava Culkových.
ZDŠ
Do ZDŠ chodilo v tomto roce 28
žáků a vyučovali 2 učitelé, ředitel
školy Josef Valena a učitelka Marie
Otáhalová. V letošním školním roce
nemá
ZDŠ
ani
jednoho
přihlášeného
žáka
k výuce
náboženství. V MŠ bylo zapsáno 26
dětí.
Ředitelkou
je
s.
Jana
Růžičková
a
učitelkami
Eva
Poslušná,
později
důchodkyně
Štěpánka Hloušková. Na středních
školách mimo obec studuje 8 žáků,
2 žáci navštěvují vysokou školu.
Kultura
Ve dnech 4.4 a 6.4.sehráli žáci
ZDŠ divadelní hru Král 3 333.
Nacvičila
ji
učitelka
Marie
Otáhalová
ve
spolupráci
s ředitelem školy a SRPŠ. Na malé
herce se přišlo podívat 500 diváků.
Májové oslavy
Letošní 1. Máj oslavili občané
Těšetic společně se členy JZD Mír
Práče v průvodu ve Znojmě. Dne
7.5. byl uspořádán na počest 31.
Výročí
osvobození
naší
vlasti
Sovětskou armádou lampionový
průvod
s táborákem
a
ohňostrojem. Večerní slavnost u
ohně zpestřili pionýři zpěvem a
tanečky.
Dne 8.5. uspořádali členové PO
den otevřených dveří v Požární
zbrojnici. Na vybavení a techniku
se přišlo podívat 55 zájemců.
MDD
Dne 28.5. připravili členové SSM
oslavu MDD u táboráku na hřišti.
Dětem dali občerstvení a připravili
ohňostroj s oblíbeným chytáním
padáčků. Dne 17.6. sehrálo 13
členů SSM divadelní hru pro děti
Honza a loupežnice. Nacvičila je
předsedkyně SSM s. Dagmar
Nikitěnková. Představení uvidělo

120 diváků. Dne 25.6. přijeli žáci ZDŠ
Prosiměřice zahrát do Těšetic
divadelní hru Parta z malého
ostrova. Děti a dospělí se na hru
rádi podívali, neboť převážná část
herců byly děti z Těšetic.
Přednášky
Dne 8.1. uspořádal ČSCHDZ
přednášku o chovu domácích
králíků, doplněnou filmem. Bylo
přítomno 40 osob.
Dne 9.1. zorganizovala místní
skupina ČSŽ pro členky a mládež
přednášku na téma Společenské
chování a stolování. Vyslechlo ji 19
mládežníků a 35 žen.
Dne
20.1.
pořádalo
SRPŠ
přednášku na téma Rodina jako
součást
výchovných
činitelů.
Přednášel dr. Rynda. Bylo přítomno
36 rodičů.
Dne 6.11 pozval SSM do Těšetic
bratry Páté, kteří vyprávěli o svých
cestách po SSSR. Posluchači uviděli
ve filmu pěkné záběry, které
přednášející při svém cestování
natočili.
Dne 22.11 uskutečnilo SRPŠ
přednášku pro rodiče o příčinách
neprospěchu žáků. Vyslechlo ji 48
osob.
Archeologický výzkum
Archeologickým
výzkumem
v Sutnách u Těšetic – Kyjovic, který
provádí katedra archeologické
fakulty
Univerzity
JEP
v Brně
společně
s Jihomoravským
muzeem ve Znojmě, bylo v létech
1972 – 1976 odkryto opevněné
centrum
osady
neolitických
zemědělců
s moravskou
malovanou keramikou (cca 4.000
let př.n.l.). Tento opevněný kruhový
areál má průměr asi 60m a 4
vchody, umístěné podle hlavních
světových
stran.
Jde
o
astronomicky orien-tovaný objekt,
jedinečný svého druhu v Evropě,
který měl pravděpodobně kultovní
funkci. Tomu napovídá několik
kulturních jam uvnitř opevnění a 3

dvojice obilních jam v západním
sousedství celého opevněného
areálu. V jedné z nich se našel
lidský pohřeb – oběť. V severním
sousedství byly prozkoumány dvě
polo-zemnicové chaty s kůlovou
konstrukcí – první toho druhu
v kultuře s malovanou keramikou.
Napovídají, že tímto směrem bude
asi
rozloženo
vlastní
sídliště
zemědělců mladší doby kamenné.
Počasí
V lednu a únoru přišly mírné
mrazy. Napadlo málo sněhu.
Březen a duben byl suchý – bez
jediné srážky. Koncem dubna přišly
6-ti stupňové mrazíky. Převážná
část květů třešní, meruněk a ořechů
opadala. Neobvyklé sucho trvalo
až do května. Po třech deštivých
dnech další 2 měsíce opět
nepršelo. Země pukala, rostliny
podesýchaly.
Koncem července a začátkem
srpna přišly 2 velké bouře. Značné
množství vody teklo přes silnici od
sadu JZD a na přilehlých polích se
tvořila jezera. V té době byly již žně
hotovy, ale se sníženými výnosy.
Ostatní vegetace pookřála, část
úrody okopanin byla zachráněna.
Následoval chladný a deštivý
podzim.
Narození a úmrtí
Narodilo se 9 dětí, 4 chlapci a 5
děvčat. Zemřely 4 osoby.
(JŽ)

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…
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