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Vážení spoluobcané, ctenári,

na sklonku roku 2006 se opet scházíme nad tešetickým zpravodajem. Prestože mandát
starého zastupitelstvajiž skoncil, tým tvurcu zpravodaje dostal na posledním zasedání

zas.tup~telst.v~
obce"::e!en°l!,,-' zpr~~odaftedybude vycházet i nadále,tak aby
obcane by" mformovamo dem v nasl obcI.

Protožejsou již dodatecnévolbydo zastupitelstvaobceza dvermi,byloby
dobré poprát všem obcanum štastnou volbu a všem kandidátum, kterí se
budou o místa zastupitelu ucházet, hodne úspechu a pevnou vuli.
Do nov~ho ro~u prejeme celé obci a vše~ obca~um h.odneštestí, zdravf
a spokoJenosti.
Hana Bobkova, Leos Musil, Jana Bezrouková
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DODATECNÉ VOL8Y DO ZASTUP/TELSTVA
08CE TEŠETICEPROBEHNOUDNE 17. 2. 2007
TOJE V SOBOTU OD 7,00 HOD. DO 22,00 HOD.
V PROSTORÁ.CH
ŠKOLNí
JíDELNY.

Informace správce obce
V obci Tešetice byl jmenován ministrem vnitra s úcinností od 21.10.2006 správce obce JUDr. Stanislav Janku a to
z duvodu neuskutecnených voleb v obci.
Zákon o obcích sveruje správci obce jenom nekteré kompetence zastupitelstva obce, starosty obce prípadne rady obce.
Správce obce schvaluje rozpocet obce, záverecný úcet obce a hospodarí podle schváleného rozpoctu obce. V oblasti
majetkoprávní zajištuje pouze bežnou správu majetku obce, ale nemuže s ním zásadním zpusobem disponovat
(prodávat a zastavovat).
Správce obce stojí v cele obecního úradu. Je oprávnen plnit úkoly obecního úradu a rešit pracovní vztahy zamestnancu
obce.Správce obce byl jmenován na období do konání dodatecných voleb, které se v obci uskutecní
dne 17. února 2007.
Záverem nutno konstatovat, že cinnost správce obce není plnohodnotnou náhradou pusobnosti a pravomoci
zastupitelstva a dalších orgánu obce. Správce obce nemá kompetence k zajištení úkolu spojených s dalším rozvojem
obce, proto je žádoucí v dodatecných volbách zvolit nové zastupitelstvo obce.
Bližší informace jsou zverejneny na úrední desce obecního úradu a na internetových stránkách obce www.tesetice.cz
Úrední hodiny správce obce: PONDELí 15.00 - 17.00 hod.
STREDA
15.00 - 17.00 hod.
JUDr. Stanislav Janku, správce obce v.r.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena smlouva o dílo na opravu fasády jídelny a ubytovny 1. etapa - celní stena a západní štít. Opravu ve výši 249 150,-Kc provedla firma Roman Arbeiter- stavební hut, s.r.o. .
Dále byla schválena smlouva na zimní údržbu komunikací v obci s firmou POMONA a.s.
V zárí bylo schváleno prijetí dvou pracovníku z úradu práce na pomoc pri verejne prospešných pracech podzimním
úklidu obce.
V ríjnu zastupitelstvo pripravovalo opatrení k bezproblémovému prechodnému chodu obce na dobu do náhradních
voleb obnova nutných verejnoprávních smluv, rozpoctová opatrení pro hladké profinancování všech zapocatých
zámeru atd..
V listopadu se podarilo zrealizovat slíbené cištení potoka v zastavené cásti obce.
V prosinci byl proveden pracovníky Jihomoravského krajského úradu dílcí audit za rok 2006 - s výsledkem bez závad.
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4. rocník Tešetického koštu
- místní výstava vín
10. - 18. 2. 2007 Jarní prázdniny
17. 2. 2007
Komunální volby
17. 2. 2007
Masopust
23. 2. 2007
Školní ples ZŠ Prosimerice
4. 3. 2007
Detskýmaškarní karneval
9. 4. 2007
Velikonoce

1954

autentický opis kroniky

rok 1954 oznamuje peknými mrazy
dne 2.ledna
je -18°C a snehem a skoro denním snežením v prvé
polovine ledna. Ve druhé puli mírne teplo a dne 17. ledna
již prolet vcel pri + 2°C. Únor však je bohatý na mrazy
vetšinou nad 10°C, dokonce dne 21. února jest 20°C,
avšak v breznu je už pekne a pilne se seje. V nedeli
dne 2.dubna byla u Prosimeric ukázka letecké produkce
a provedeny seskoky s padákem. Úcast byla veliká
a seskoky sledovány s napetím. Dne 16.kvetna v nedeli
konány ve škole první volby dle nového zákona
ze dne 3. brezna 1954 a to do obce, okresu i kraje.
Dne 25. kvetna pak první chuze nového MNV a volba
predsedy. Dne 30. cervna, za krásného pocasí, bylo
možno sledovati cástecné zatmení slunce ve 13 hodin.
Dne 16. cervence byly otevreny detské jesle za prítomnosti
preds. MNV J. Kraizla a preds. FIn.komise Frant. Tomáška
a prijato 11 detí po lékarské prohlídce, provedené lékarkou
zdravotní služby MNV ze Znojma a primárem Dr. Kruštíkem.
Žne zacaly 10.cervence a již koncem mesíce se pilne mlátí,
hlavne u JZD, kde vypomáhají nove i kombajny. Pocasí jest
velmi príznivé a mlácení u JZD koncí 31. srpna bez nehody.

Foto ze sklizne obilí z let 1953 - 1954
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Prátelé vína, si vás dovolují tímto pozvat
na 4. rocník Tešetického koštu
místní
výstavy vín, která probehne dne 10.2.2007.
Hraje
cimbálová
kapela
"Maja"

STATISTiCKÁ
CíSLAV NAŠíOBCI
ROK 2003
V obci žilo 494 obyvatel, z toho 258 mužu a 236 žen.
Narodílí se 3 chlapci - Patrik BHka
René Votava
Ondrej Vrba
Pristehovalo se 16 obcanu,odstehovalo se 6 obcanu.
Zemrel 1 obcan.
ROK 2004
V obci žilo 496 obyvatel, z toho 260 mužu a 236 žen.
Narodily se 3 detí - Prokešová Lucie
HolzmO/ler David
Margala Petr
Pristehovalo se 5 obcanu, odstehovalí se 4 obcané.
Zemrelí 3 obcané.
ROK 2005
V obci žilo 503 obyvatel.
Narodilo se 6 detí - Pavelka Lukáš
Jarolímková Simona
Binková Katerina
Votavová Nikola
Svobodová Katerina
Moltaš David
Pristehovalo se 7 obcanu, odstehovali se dva obcané.
Zemrelí 2 obcané.

Na fotu u mláticky obilí zleva: R. Bobková, A. Geržová
(Jílková), P. Peroutka, J. Otáhal, V. Placko, C. Prokeš.

Jako obycejne je i letos první mráz v ríjnu a to desátéhoDne 28. listopadu jsou volby do Národního shromáždení.
Volena opetne jednotná kandidátka Národní fronty 257 hlasu pro, 5 proti. Dne 11. prosince sehráli clenové Sokola
divadlo "Tretí zvonení" s velkým úspechem. Normální prosincový hon na zajíce v katastru obce prinesl úlovek 206 kusu.
Na konci prosince o vánocích sníh, déšt i bláto.

1955
V lednu 1955 dne 17. ráno, pred svítáním o 6 hod byla bourka blýskalo se a hrmelo jako ve žních, což jest u nás
zjev nezvyklý a bylo o tom hodne mluveno, poverciví v tom videli zvláštní znamení.V únoru sehráli ochotníci divadelní
hru "Dum u doktoru". V breznu brigádnicky pokládány metrové roury do hlubokých príkopu silnicních na vesnici
pred domem C. 64 Antonín Pokorný zavezeny a okolí upraveno a tak odstraneny i velmi nebezpecné srázné príkopy
ohrožující zde dopravu. V této dobe postavila stavební skupina JZD mostní váhu, vážní domek, bohužel ale neúplný.
Chybí dvere, úpravy okna, strechy a okolí domku. Kdy se tento nepatrný domecek dokoncí? Jaro je velmi pekné
a polní práce pomalu koncí. Dne 5. kvetna jest v hostinci konána oslava osvobození naší vlasti Sovetskou armádou.
Oslava byla dustojná a cetne navštívena obcany. Úcinkoval pri oslave umelecký soubor poštovních zamestnancu
ze Znojma a recitacemi a hudbou zpestril tento pekný vecer. Okresní spartakiáda Sokola urcena do Tešetic
na 15. kveten se nekonala pro trvalý déšt. Škoda tohoto cvicení, nebot preložené se již neporádalo v takovém rozsahu,
jako mela býti první. Žne prošly pomerne v klidu a bez rušivých príhodDomláceno bylo pocátkem zárí.
V ríjnu konána na MNV schuze o zvýšení živocišné výroby v druhé petiletce a jeho provedení vzhledem k místním
pomerum. V nedeli dne 13. listopadu dolní vetev pražské štafety prátelství pro SSSR ze Znojma, prošla též v 10,30
vyzdobenými Tešeticemi, sledována obcany a pres obec nesena funkcionári místních složek a organisací a provázena
jejich cleny za hudebního doprovodu místního rozhlasu. Dne 25. listopadu upraveno prostranství po zborených domech
pred jeslemi, buldozerem ze stáUraktor. Stanice z Brnen. Ivanovic. Premísteno bylo asi 1000 m3zeminy a zbytku zdiva.
Práce trvala celkem 4 hodiny za obnos 1. 200 Kcs. Kolik by to musilo být lidí a jak dlouho by tuto težkou práci konali?
Pri úprave návsi v nedeli 27. listopadu položeny brigádnicky metrové roury do silnicního príkopu pod domem cís. 66
Kenereš Štefan a pozdeji, za velmi príznivého pocasí, také pred domem cís. 25 Vojácek Josef kde na upraveném
prostranství vzniklo pekné nástupište k autobusum. Pocasí tohoto roku v prosinci jest velmi pekné a vcely létají jako
na jare. Každorocní hon na zajíce v katastru obce, jest v porovnání s drívejšími, slabší, bylo streleno celkem 180 zajícu.

1956
Leden 1956 jest deštivý a blátivý a sníh zacal padat až 6. února a hned na to uhodily silné a tuhé mrazy
dne 9. února bylo -22°C, a trvalo po celý únor. Den pred tímto tuhým mrazem, dne 8. února, rovnež však za mrazu,
dává na kostelní vež opravené hodiny, Teleki Pavel. Hodiny nešly od r. 1940 a tyto opravil otec jmenovaného
všestranne nadaný samouk - všeumel. Pavel Teleki, nadaný po svém otci, usadil venkovní ciferník pouze na povešeném
žebríku z okna veže a bez jakéhokoliv zajištení. Byl to hotový artistický výkon pri mrazivém pocasí a prihlížejícím
nebylo nijak príjemné pozorovati nezajišteného a jen tak volne pracujícího Pavla. Dobre to však skoncilo a hodiny jdou.
V únoru jest hodne snehu a JZD traktorem se snehovým pluhem prohrnuje silnice. V breznu 11-ho porádána za malé
úcasti, v hostinci oslava Mezinárodního dne žen. Dne 27. brezna prednášel ucitel V.v. Václav Jáša (poslanec v první
republice) o lovcích mamutu v POdyjí,se zájmem vyslechnuto cetnými posluchaci.
Dne 29. dubna konáno komisionelní šetrení místa pro stavbu kulturního domu. Za MNV prítomen ing. Hrb a stavitel
Koc Karel a shlédnuto místo pred jeslemi, po starých sborených domech, Ioni upravené buldozerem. Místo plne
vyhovuje a kulturní dum bude zde postaven. Protokol o tom podepsal za obec preds. Fr. Bureš a tajemník Old. Bobek.
Plány se uvolil vypracovati ing. Hrb z MNV ze Znojma. Tak zvané "Námestí mládeže" bude zastaveno. Bude tak dobre,
nebot Svaz mládeže se o to nikdy nestaral a jejich námestí vlastne bylo smetištem. Kde jest jejich závazek?
Dne 15. cervna otevrena byla v materské škole školní kuchyne s jídelnou pro spolecné stravování detí. Kucharkou
se stala Tomášková Alžbeta. Dne 28. cervna dva tuláci cizí psi zadávili v cihelne v drubežárne pres 60 slepic. JZD tak
vznikla citelná škoda, nikým nenahrazená. V cervenci se zacalo s opravou kostelní veže a celého kostela zvencí.
Lešení i opravné práce provedeny vetšinou brigádnicky pres žne a skonceny v zárí. Pri odklizování lešení zranen byl
dosti vážne na I. noze Frant. Hort z C.46.
V srpnu byla zjištena v materské škole infekcní žloutenka a hned na to provedeno ochranné ockování detí a personálu.
V zárí stravuje se ve školní jídelne 22 clenná skupina studentu ústavu pro prehistorii a protohistorii pri Masarykove
universite v Brne, vedena Dr. Prof.Kalouskem a Dr. Pernickou , kterí provádejí vykopávky nad cihelnou, kde se prišlo
pri zakládání vinice na staré sídlište. Dne 18. ríjna dodal ing. Hrb plány kulturního domu a vytycuje se jeho stavenište,
rozpocet 607 tisíc. Dne 20. ríjna se zacala brigádnicky bourat fara a materiál odvážen ihned na stavenište kulturního
domu. Poprvé zde priložili ruku k dílu "Svazáci", o kterých dosud nebylo slyšet nic pekného. Ve staré fare meli
spolkovou místnost, kterou bohužel používali jen k tancovackám a o víc se nestarali. Dne 23. ríjna otrásla svetem
zpráva o krvavé revoluci v Uhrách a krátce na to agrese Izraele, Anglie a Francie na Egypt
a oblast Suezského pruplavu. Obojí jest zavrženíhodné. Dne 15.listopadu konal se v hostinci
koncert ucitelu z okolí s pekným poradem a k veliké spokojenosti cetných posluchacu. Mfstnf
ochotníci za vedení ríd. uc. B. Mejzlíka sehráli divadelní hru "Cop", která byla dobre provedena a velmi se líbila cetnému obecenstvu. Dne 26. listopadu provádí se výkop základu
na staveništi pro kulturní dum za úcasti brigádníku, zejména clenu Sokola. Melo by jich
však, pri jejich poctu, býti daleko více. Bohužel, Svaz mládeže se opet nezapojil. Je to
vubec u nás v Tešeticích naprosto netecný a necinný útvar, ackoliv jinde Svazáci velmi
krásne pracují. Jest to žaloba na mládež, ale není možno tuto jejich pasivitu pochválit.
V prvé rade jsou to hoši, kterí ztežují práci, zejména dívkám. Doufám však pevne, že
se i to jednou napraví a mládež nás prekvapí svojí cinností v novém kulturním dome
o jehož stavbu zatím tak málo jeví zájem. Prosincový hon na zajíce proti lonsku
prinesl zlepšený výsledek 205 kusu.
Hana Bobková, kronikárka
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Drazí spoluobcané, blíží se konec obcanského roku, ale ješte pred tím v nedeli 26. 11. skoncí rok církevní
a v nedeli 3. 12. zacne rok církevní nový. A zacíná adventem. Dobou prípravy na Vánoce svátky narození Ježíše Krista
našeho Pána a Spasitele. Adventní cas je doba nádherná ocekáváním záchrany cloveka, která se blíží, a která stále
znovu klepe na naše príbytky. Boží Syn neprišel jen jednou pred dvema tisíci let do Betléma, ale prichází i dnes.
A tak moje prání pro vás k Vánocum je také prání k adventu. Kéž se nám jej podarí prožít v ocekávání neceho nebo
spíše nekoho neobycejného a at jej o Vánocích v jásavé radosti spolecne privítáme.
Vánocní bohoslužba bude v Tešeticích jako Ioni na Štedrý vecer o pulnoci. Kdyby kdokoli z Vás chtel ke kráse této
bohoslužby jakkoli prispet, dejte mi vedet. Po mši svaté bych Vás také rád pozval ješte k malému nocnímu posezení
u jeslicek, k zazpívání koled, ke spolecenství,... Další bohoslužby v Tešeticích v dobe vánocní budou na Nový rok
v 11:00 a v nedeli 7.1. také v 11:00. I na tyto Vás srdecne zvu. Na záver bych pripojil svoje malé zamyšlení nad "politickou" situací v Tešeticích. Moc o ní nevím. Snad jsou Tešetice zadluženy a musí každorocne mnoho splácet. Na další
rozvoj obce tedy nezbývá mnoho prostredku. Myslím si, že rozvoj obce nespocívá jen v horecném budování, ale predevším ve vytvárení obcanského spolecenství. A na tomto poli se jiste dá mnoho udelat i bez velkých financí. Je treba však
investovat hodnoty neviditelné: ochotu, vstrícnost, svuj cas, ... Rozhodnutí pro tyto investice preji do budoucna novým
zastupitelum i všem obcanum Tešetic.
Za tešetické verící o. Jindrich Coupek. (mob.: 731 402652)
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~ Svátek sv. Mikuláše je první opravdu velkým svátkem
adventu. Do dejin vstoupil sV.Mikuláš jako biskup, který

: pomáhalchudýma nemocnýmlidem.Jeho svátekje spo..

P

jován s mikulášskou nadílkou, která se detem dává

: v predvecer svetcova svátku, tedy

5.prosince . Mikuláš
. obdaruje chudé, svými dary. Mikuláš chodí s andelem
a certy.
~ Mikulášská nadílka nemohla chybet ani v Tešeticích ,
'~ a tak jsme se rozhodli, že si pripravíme masky a budeme
chodit snadílkou za malými detmi. Pro vetšinu z nás to
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byla první zkušenosts prípravoumasek,ale nakonecto
byla prima zábava.

Žáci 6A trídy
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Doba adventní a vánocní je tady. Patrí k ní vune jehlicí, vanilky, skorice, mihotání svetýlek a rozzárené detské oci.
Školka se obléhá do slavnostního hávu. Snažíme se zachovat vánocní tradici a predat ji detem. Umožníme jim zajistit
se do všech predvánocních príprav. Co pro deti chystáme? Budeme péct pernícky, lepit papírové hvezdy, vystrihávat
snehové vlocky, zhotovovat svícny z jablek, novorocní pránícka, zpívat koledy a neopomeneme vyprávení o vánocních
zvycích a tradicích. Budeme se ucit koledy a "psát dopis Ježíškovi". A to si deti stihnou ješte hrát a chodit na procházky,
kde budeme pozorovat vánocní výzdobu domu.
Pri vánocním vystoupení se rodice poteší pokroky a úspechy svých potomku a spolecne se pobaví pri shlédnutí I .
programu, který si deti za pomoci ucitelek již nyní
pripravují.Nejvíce se však tešíme na poslední den ve školce, který každý rok má svoji kouzelnou atmosféru. Již
od rána posloucháme koledy, pripravujeme tabuli plnou
cukroví od maminek a uctive cekáme, až prijdou rodice
a my jim predvedeme vánocní pásmo koled a básní. Poté
se všichni sejdeme u vánocního stromku, kde na deti
cekají dárky. Po náležitém prozkoumání a vyzkoušení
je cas na pohoštení a focení s rodici. Nutno podotknout,
že i ty nejmenší deti dokáží vycítit výjimecnost atmosféry
a vychutnat si je. Prestože Vánoce v kruhu rodiny deti
cekají o neco pozdeji, teší nás tento cas, kdy jsme pospolu,
a kdy mužeme tomuto radostnému ocekávání prispet
naší prací, pécí a láskou, nebot v jakém jiném duchu by
mely práve tyto svátky být. Jana Mikulášková, reditelka MS
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