
AHOJ PRÁZNINY - tak vítají všechny deti nyní své dvoumesícní volno, a tak dovolte, aby i tým zpravodaje takto
privítal všechny své ctenáre nad prázdninovým císlem našeho zpravodaje.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém dubnovém a kvetnovém zasedání projednávalo rekonstrukci mostu na hlavní sinici,
zejména pak výšku dláždeného koryta a cištení potoku v katastru obce. Na základe pripomínky obce u stavebního
úradu, investora stavby Správy a údržby silnic / SÚS / a správce toku Zemedelské vodohospodárské správy / ZVHS /
a následne vyvolaného jednání bylo dohodnuto, že oproti puvodne schválené projektové dokumentaci se sníží dno
koryta pod mostem o 30 cm celkove tedy o 60 cm. To znamená, že následná údržba toku s prohloubením
o cca 60 - 80 cm by plynule navazovala na toto koryto. Z pohledu správy toku patrí náš potok mezi nevýznamné toky
a je mu tudíž prikládána i nejmenší pozorno~t a samozrejme i nejmenší financní prostredky. K cištení techto toku
dochází dle plánu ZVHS cca 1 x za 10 let.

Cištení potoku je tedy dalším otazníkem v této akci. Prestože obec, dle dohody se ZVHS, zajistila prístup na problema-
tické pozemky a také nad rámec svých povinností zajištovala probírku drevin a zajistila lokalitu pro odvoz zeminy
pri cištení potoku, nejsou zatím ze strany ZVHS, která má dle zákona tok udržovat, na údržbu uvolneny financní
prostredky ze státního rozpoctu. O údržbu již bylo požádáno v roce 2003 a také od této doby je zpracována k této akci
dokumentace. Obec vyzvala písemne k provedení údržby prímo i reditelství ZVHS v Brne, od kterého obdržela pouze
odpoved, že akce bude provedena po pridelení financních prostredku. S výzvou se zastupitelstvo dále obrátí
na Ministerstvozemedelství, odbor vodního hospodárství.
Pozn.: Na konci mesíce cervna dostala obec od ZVHS Znojmo neoficiální informaci, že financní prostredky jsou
pro údržbu toku v letošním roce uvolneny.

Na kvetnovém zasedání bylo projednáno stanovisko Krajské hygienické stanice o nevyhovujících technických a hygie-
nických parametrech našeho koupalište (dle nových evropských norem). Dle tohoto stanoviska není koupalište
vyhovující z techto duvodu:

- není zajišten celoplošný prepad vody
- nejsou vybudovány vstupní brodítka
- ve velké hloubce není vybudován bezpecnostní stupínek u steny

Protože predpokládáme nutnost vetších stavebních úprav (vetší financní náklady na rekonstrukci) , nebyla
zastupitelstvem využita možnost provozovat koupalište v prechodném režimu. Pro obec by to znamenalo zavázat se
ve správním rízení, že budou napraveny všechny nedostatky do príští sezony. Pokud by obec tento závazek nesplnila,
byla by jí udelena pokuta. Dále byl vzat do úvahy i havarijní stav celé podlahy bazénu. Bylo zadáno zpracování
technické zprávy a rozpoctu nutné rekonstrukce u odborné firmy.

Duležité informace
Upozornujeme durazne všechny obcany,
že je zakázáno vpouštet do kanalizacního
rádu splaškové kanalizace fekálie z jímek
a od domácích zvírat. Cistírna je urcena
pouze pro splaškovou vodu. Fekáliemi se
nicí bakterie potrebné pro biologický
proces cistírny. Dále upozornujeme
na zákaz vpouštení deštové vody, která
také závažne narušuje proces cistírny.
Protože se v poslední dobe opakuje tento
problém, jsou správce kanalizace
spolecne s obecním úradem pripraveni
pri každém dalším porušení hledat viníka,
který bude nucen hradit všechny náklady
na obnovu cistírny.

Volby do PCR(2. a 3.6.2006 volební okrsek Tešetice)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

72 31.17
64 27.71
55 23.81
20 8 65
9 390
4 1 73
2 087
2 087
1 043
1 043
1 043

231 100.00
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strana sociálne demokratická
Obcanská demokratická strana
Komunistická strana Cech a Morav
KDU-CSL
Nezávislí demokraté (Železn-'
Strana zelených
Právo a Spravedlnost
Nezávislí
Unie svobody-Demokratická unie
Moravané
Koalice pro Ceskou republiku
Celkem

Pocet zapsaných volicu: 385
Pocet volicu s volicskými prukazy: O
Pocet volicu celkem: 385

Pocet volicu: 231
Pocet platných hlasu: 231
Pocet neplatných hlasu: O
Volební úcast v procentech: 60,00



DOTACEPROJEDNOTKUSBORUDOBROVOLNÝCHHASiCU(SDI/)

Tyto dotace byly získány z rozpoctu Jihomoravského
kraje a to ve výši 25 tis. Kc + 5 tis. z rozpoctu obce.
Prostredky budou použity na opravu a nákup hasicské
výzbroje (hadic, savic atd.); opravu stožáru na sušení
hadic a servis hasicské stríkacky. V návaznosti na pride-
lení dotace pro SDH je nutné pripomenout i zmeny
ve vedení jednotky SDH a také cinnost SDH. Starostou
a strojníkem SDH byl zvolen Jirí Placko, velitelem jednotky
byl zvolen Zdenek Daberger ml.. Dále byly mezi obcí
a cleny zásahové jednotky SDH uzavreny nové smlouvy
a pojištení pro prípad zásahu. Jednotka se zúcastnuje
okrskové souteže. V letošním kole okrskové souteže
se umístila až na tretím míste, presto byl požární útok
s horším casem proveden bez jakýchkoliv vážných
nedostatku. V lonském roce byly také pro zásahovou
jednotku zakoupeny pracovn í hasicské stejnokroje.

Dotace 1006

FOTO: Jednotka SDH Tešetice pri požárním útoku ve složení Vavák Fr.,
Daberger Zd., Vikturna K. , Placko M., Kocmánek Rud., Prokeš J., Placko J.

Dotace z Programu rozvoje venkova byly i v letošním roce získány. Konkrétne se jedná o cástku 93 tis. Kc z rozpoctu
Jihomoravského kraje, ke které pridá obec z vlastních zdroju druhou cást ve výši 93 tis. Kc. Za tyto prostredky,
celkem tedy ve výši 186 tis. Kc, bude provedeno dokoncení fasády na jídelne a ubytovne (konkrétne opravy strech,
okapu, svodu, atik, drenážování, nátery fasád, oken a parapetu). Provedení prací je plánováno od srpna do ríjna
letošního roku. Pripravil Leoš Musil, starosta obce

Tešetická farnost
Drazí spoluobcané,

skoncil školní rok a tak se hodí udelat malé ohlédnutí. Na prelomu brezna a dubna se podarilo dokoncit opravu varhan
v kostele. Stála nakonec 62 000,- Kc. Všem Vám, kterí jste na tuto opravu prispeli, bych chtel ze srdce podekovat:
Pán Buh vám zaplat. Co se týce slyšitelného efektu, který oprava prinesla, varhany nyní znejí mnohem jasneji a cisteji
prijdte si je sami poslechnout. Bohoslužby v Tešeticích behem prázdnin budou pravidelne první nedeli v mesíci.
Ve všední dny podle našich možností vždy podle ohlášení. ( všichni tri se totiž behem prázdnin úcastníme ruzných
prázdninových akcí jako jsou tábory nebo poute, o kterých se mužete docíst v našem farním zpravodaji ).

Behem roku jsem na ZŠ v Prosimericích vyucoval náboženství. Z této práce jsem mel velikou radost. Vyucování
se úcastnilo i docela dost detí z Tešetic. Myslím, že ve všech trech vyucovacích skupinách vládla dobrá atmosféra,
a proto bych chtel v dalším školním roce pozvat i další pokrtené i nepokrtené deti.

Od zacátku zárí by také zacala príprava tech rodicu, kterí by na podzim chteli v Tešeticích ci jinde nechat pokrtít
své díte. Príprava obnáší ctyri setkání. Samotným krtem však zacíná dlouhá doba výchovy pokrteného dítete k lásce
k Bohu a k bližnímu. Máte-Ii zájem a také odvahu prijmout výše uvedené výchovy, nebojte se ozvat. Rád Vám budu
nápomocen.

Na záver bych Vám všem chtel poprát peknou a pohodovou dobu dovolených a vyprošuji Vám spolu se všemi
farníky Boží ochranu na prázdninových cestách. Za tešetickou farnost a duchovní otce Prímetice o. Jindrich Coupek

FOTO - HRKACI: i v letošním roce se parta kluku vydala
na tradicní hrkání pred Velikonocemi

Plánovaneakce

... anebzapištesi {/()hlllendare
na obdobíiJervenec-zárí 2006

22.cervence
3.Zárí

FotbalovýmemoriálJaroslavaProkeše
Sportovníodpoledne,ukonceníprázdnin
prodeti,vyhodnocenísouteže
vesberupapíru
Tradicníposvícení30.zárí
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;:~ d,. bude pokracovat opisem první kroniky založenéL '" d . &? - v roce 1945, kdy byly Tešetice nove osídleny
, '" ,. po 2. sv. válce. Jedná se o autentický opis.

1945 - první osídlení Tešetic nebylo úplné a trvalé. Neby!:itoti~'!t~i~!;H
nimi i takoví, kterí vybrakovali, co se dalo, zrejme za tí
se musí pracovat. Zustal zde jen kádr dobrých a pr
stejných kvalit. Tito se sdružují v politické strany, z nichž první jes
a sociál. demokratu. Škola materská i národní pocínají svoji cinnost hned
se nejednotne, nebot osídlenci jsou zde z ruzných cástí republiky a každý kraj
který se všude nehodí. Osídlením zacal nový život v novém prostredí, na které
zajímavým zjevem na podzim 1945 a 1946 tancovacky. Tancovalo se skoro kaž
slaveny byly v Tešeticích tak, jako to bývalo v drívejším domove osídlencu, ze RmIf8Ifo prišli. Pr
osídlenci z ruzných kraju republiky, slavila každá tato skupina zde to, co slavili práve doma jejich vzdáleni spo .

a tak se stalo, že dle techto krajových zvyklostí nebylo v Tešeticích volné nedele. Toto se pozdeji usmernilo. Tak
se sžili osídlenci v jednotnou novou tešetickou rodinu.

1946 - v lednu 1946 se zakládá na popud Ševcíka Frant. z císla 152/n. 1 hasicský sbor za prítomnosti funkcionáru
okresu. Dne 26. kvetna 1946 konány volby do Národního shromáždení. Odevzdáno 133 hlasu
pro stranu KSC, 39 nár. soc., 36 lidovci a 9 hlasu soc. demokraté. Po volbách stává se predsedou MNV Klouba Vilém.
Dne 20. srpna provádí se cástecný odsun 103 Nemcu do sberného tábora do Znojma. Poslední Nemci odcházejí
z Tešetic 10. zárí ze dvora, takže vlastne tímto dnem stávají se Tešetice po staletích opet ceské. V ríjnu stává se pred-
sedou MNV Kohout Jan z jehož iniciativy zakládají ženy "Prádelní družstvo" a zrizuje se v budove MNV verejná prádel-
na, která se velmi osvedcila a byla plne využita jak cleny tak i necleny. Dne 23. ríjna padal první sníh a tím byly hodne
zdrženy podzimní práce, hlavne sklizen bramboru a repy. Pocasí tohoto roku bylo celkem príznivé, žne byly normální
a zacaly 3. cervence. I když podzimní práce se zdržely ríjnovým snehem, napraveno to bylo krásným
pocasím v listopadu.

1947 -v roce 1947 v únoru byly prideleny dvoru 3 rodiny madarské z našeho slovenského pohranicí, jako zemedelští
delníci. V únoru a breznu tohoto roku bylo mnoho snehu, cesty byly zaváté a nesjízdné, používalo se pouze sání.
Pri jarním tání, dne 20. 3. protrhla se hráz "Bohunického" rybníka, v lese nad Tešeticemi. Zaplaveno bylo ve vecerních
hodinách pri vode 7 domu a tri byly vyklizeny. V "hájeckém mlýne" u lesa vnikla voda do stavení a ohrozila majitelky
budovy 2 ženy na životech. Byly však hasicskou hlídkou v noci zachráneny. V tomto roce provedl fond národní obnovy
prídel rodinných domku do vlastnictví dle § 108 prídel. zákona. Cleny komise v Tešeticích byli Boh. Majzlík a Old. Vyma-
zal. Dne 13. cervna navštívil president republiky Dr. E. Beneš Znojmo. Znojemské deti zazpívali písen "Prijde jaro, prijde"
složenou v dobe nesvobody známým vlasteneckým znojemským notárem Dr. Vlkem. V cervenci, srpnu i v zárí byla
tohoto roku tropická nesnesitelná vedra a velké sucho. Nocní teploty byly kolem +20 oe, denní na slunci kolem +50 oe
nekdy i pres. Za tohoto vedra se velmi težko pracovalo na polích. Podzimní práce byly také ztíženy, nebot nepršelo.
Za to již 3. ríjna byl první mráz rajcata zmrzla.

1948 -v únoru 1948 provedena zmena v naší vláde dalekosáhlého významu. Vedení ve státe ujala se strana KSC
a zreorganizována Národní fronta. Ministerským predsedou stal se Klement Gottwald a provádí se zmeny ve vláde.
Tento historický prevrat ve vedení státu byl dustojný a klidný a nikde nebyl porádek porušen nebot to bylo vítezství lidu.
Dne 18. brezna provádí se ve škole parcelace statku Dr. Vojt. Kyjovského z Brna. Puda rozdelena zájemcum, sýpka
Hosp. družstvu Znojmo, dolní stáj Osvetové besede a ostatní budovy zamestnanci tohoto statku, Mir. Tomáškovi. V dub-
nu uveden do provozu místní rozhlas zásluhou predsedy MNV Jana Kohouta. V nedeli dne 30. kvetna konaly se volby
do parlamentu, jelikož únorovými událostmi byl parlament rozpušten. Byla postavena jednotná kandidátka Národní fronty
a dána možnost volicum projeviti nesouhlas s kandidátkou tím, že místo kandidátky dá do urny bílý lístek. Zde v Tešeti-
cích bylo techto bílých lístku odevzdáno 7. Dne 7. cervna vzdává se president Dr. E. Beneš své funkce pro nemoc.
Po nem zvolen presidentem Klement Gottwald, dosavadní minist. predseda. Volba provedena byla dne 14. 6. ve Vladis-
lavském sále na pražském hrade. Ministerským predsedou se stal Antonín Zápotocký. Dne 27. 6. nastalo sloucení
strany soc. demokratické se stranou komunistickou. Ve vývoji lidove demokratického Ceskoslovenska nastává nová
etapa - etapa výstavby socialismu. Dne 4. cervence konány cyklistické závody na okruhu v obci. Porádány byly Svazem
mládeže za vedení ríd. ucitele Boh. Mejzlíka a Drdly Tom. A dobre se vydarily. Krátce na to, dne 9. cervence pocínají
žne. Tento rok pronásledují žne dešte. Jak Ioni bylo sucho, tak letos je hodne mokro. Výmlat v celé obci vázne
pro pretížení elektrického vedení. Bylo narízeno strídání, jeden den sudá, druhý den mlátila lichá císla domovní.
Dne 1. zárí se prideluje dobytek zájemcum z rozparcelovaného statku. Podzim je pekný, polní práce rychle pokracují.
Dne 3. zárí zemrel býv. President Dr. E. Beneš na svém sídle v Sezimove Ústí u Tábora a tamtéž pochován.
V listopadu otvírá "Svornost" obchod, ale jen na krátce, nebot již z jara je spojen s obchodem na C. 143/n. 63.

1949 - rok 1949 zacíná pekným a velmi mírným pocasím. Vetšinou jest beze snehu, jen tu a tam za slabého mrazu
snehové prehánky. Prolet vcel je již 6. února a dne 26. února se pocalo ojedinele se setím, takže jarní polní práce brzy
byly skonceny. Bylo však sucho. Pocátkem dubna pak zpusobily silné západní vetry veliké škody na vzešlém obilí.
Suchá puda z polí byla vetrem smetena a odváta, takže korínky obilí zustaly obnaženy a usýchaly. V silnicních príko-
pech tvorí se záveje z hlíny, tak jako v zime ze snehu. Dne 24. cervence konaly se druhé cyklistické závody velmi zdarilé
na tešetickém okruhu porádány Sokolem. Žne probíhaly normálne a bez rušivých zásahu. Byly sice v cervenci opet
vedra, ale jen krátce a výmlat byl v celku již v srpnu ukoncen. Hospodárské družstvo ze Znojma zrídilo zde svuj sklad
ze sýpky rozparcelovaného statku, podrízený filiálce v Hodonicích a vykupuje dodávkové obilí a lušteniny, takže rolníci
mají výhodu, že nemusí s temito plodinami jezditi do vzdálených Hodonic. Obilí jest na míste dodavatelum propláceno.
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Opet koncí školní rok, dva mesíce prázdnin zacínají. Tato slova se prohání hlavami asi všech žáku naší školy.
Ted je cas hodnotit. Jaký vubec školní rok byl? Mužeme se pyšnit velkým množstvím porádaných akcí pro deti

( napr. tvorivé dílny, školní akademie, Den zeme, prehlídka divadelních souboru a další ), reprezentací našich žáku
na ruzných soutežích, úspešností prijetí vycházejících žáku na strední školy, školní výlety. Dalo by se toho vyjmenovat
mnoho.

Zajímavejší by byl ale názor devátáku, kterí by mohli sdelit své pocity pred odchodem ze školy. Jaké vubec byly
ty roky ucení, spolužáci, ucitelé, školní prostredí? A co teprve pocity práve koncících prvnácku, ty mohou srovnávat
prostredí a kolektiv školy s materskou školkou. Na jejich názory se ale musíte zeptat sami. Nechme pocity žáku
stranou a užijme si následující prázdniny. Je treba nacerpat mnoho sil do dalšího školního roku.

~ ~
Hezké prožití prázdnin preje Jana Bezrouková

terské ško\yz
Školní rok se chýlí ke konci, cekají nás vytoužené prázdniny. A to je doba k bilancování. Do materské školy bylo

na školní rok 2005-2006 zapsáno 18 detí, z toho 9 detí celodenních a 9 detí 5 denních ( od 1.3.2006 4 hodinových ),
matek na materské dovolené. Stav k 31. kvetnu byl 18 detí 15 celodenních a 3 deti 4 hodinové. Do ZŠ odchází 3 deti,
k zápisu na príští rok prišlo 5 detí. Dve deti odešly v prubehu roku do jiné MŠ, 1 díte nastoupilo docházku v breznu 2006.
Provoz MŠ byl celorocne od 6:45 do 15:30 hodin. Výkonná práce byla vedena podle Rámcového programu školy, který
obsahuje všechny oblasti predškolního vzdelávání. Aktivity školy byly zamereny na plnení úkolu tohoto programu. Práce
školy se zviditelnila 2. místem Radka Zelinky v celorepublikové výtvarné souteži "Ahoj z prázdnin".

V záveru školního roku nás ceká polodenní výlet do prírody a slavnostní rozloucení s predškolními detmi.
Prejeme mnoho hezkých, slunecných a pohodových prázdninových dnu.

Zamestnanci MŠ Jana Mikulášková a Sona Ludvíková

~deti oslavily svuj svátek na mfstnlm hrišti f,,_"II ZAPAPíRE~
na detském dni usporádaném obcí dne 11.cervna. Pro deti, " '"
které se aktivne zúcastnily ruzných souteží, byla v letošním

~~roce pripravena odmena v podobeplyšovéhrackynamísto . .
tradicních sladkostí. Po celé odpoledne se deti mohly . .
vyrádit zdarma na nafukovacím skákacím hradu, který .~ ~ ,~, ~

financne podporil pan Osika z fy INRECO / budova
Capillanu / - dekujeme. Na záver si deti s rodici upekly
na ohni párky.Akce se zúcastnilo asi 60 detí z obce i okolí.

Deti!POZOR!
nezapomente

naposlední
termínsberupapíru

18.8. 2006od17.00 . 18.00 hod
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