ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
15. června 2007

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
do rukou se Vám dostává
další číslo Zpravodaje obce Těšetice.
Tak jak to v životě bývá, něco
starého končí a nové se rodí.
V minulém volebním období došlo k
výraznému zkvalitnění zpravodaje,
který připravovali Leoš Musil, Hana
Bobková a Mgr. Jana Bezrouková.
Dnes již bývalá redakční rada na
vlastní žádost odstoupila. Chtěl bych
na tomto místě zmíněnné trojici
poděkovat za jejich dosavadní
práci. Důležité je hledat neustálá
zlepšení a nová řešení. Jedno lidové
přísloví praví: „Kdo chvíli stál, stojí
opodál.“
Proto
jsem
inicioval
zlepšení těšetického zpravodaje,
který je poprvé vydán v barevném
provedení s řadou grafických a
tematických úprav. Kromě mne se
na jeho přípravě podílel Jan Šálek a
další autoři jednotlivých článků.
Chtěl bych, aby se na jeho tvorbě
podílelo co nejvíce občanů. Proto
uvítám další náměty a příspěvky na
zlepšení zpravodaje.
Každého ihned napadne,
kdo to zaplatí. Je to díky velké
podpoře předsedy představenstva
Ing. Zdeňka Mrni ze společnosti
S MORAVA Leasing, a.s.. Řada
občanů si na něj jistě vzpomíná.
Přestože již dlouhá léta nežije v naší
obci, zůstává těšetickým patriotem.
Jak sám říká: „Nejlepší léta jsem
prožil v Těšeticích a rád na ně
vzpomínám.“ Proto jako starosta
přidávám oficiální poděkování.
Když už jsem u toho
děkování, musím poděkovat také
dalším spoluobčanům a firmám za
pomoc při zajišťování a realizaci
jednotlivých akcí (podrobněji viz
uvnitř zpravodaje).
Je to již více než 100 dní od
mého zvolení do funkce starosty

Zdarma do každé domácnosti
obce Těšetice. Dovolte mi tedy
krátké ohlédnutí. Byly to velmi
hektické dny, protože řada úkolů na
mne čekala a termíny byly šibeniční.
Ať už to byla jednání o různých
dotacích, získání dotovaného místa
z Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce, které nyní zastává paní
Hodečková,
zahájení
úprav
veřejných
prostranství
a
řada
záležitostí, které jsou nezbytné pro
plynulý chod obce. Hlavním úkolem
nyní je a pro nejbližší měsíce bude
rekonstrukce ulice „ke koupališti“ a
komunikace ve středu obce. Při této

Mimořádná příloha

JÍZDNÍ ŘÁDY

Číslo 2 – ročník 2007
příležitosti bych chtěl požádat
spoluobčany
o
trpělivost
a
shovívavost při průběhu prací.
Odměnou
za
dočasná omezení budou nové
cesty, na které se
jistě
všichni
těšíme.
Na závěr
bych chtěl všem
Ing. Zdeněk
popřát příjemné
Nekula
a klidné prožití
starosta obce
letních dní.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI
KOMUNIKACÍ V OBCI
Na
rekonstrukci
komunikací v letošním
roce bylo vyhlášeno
výběrové řízení, kterého
se zúčastnily společnosti
ALPINE stavební společnost, s.r.o., COLAS CZ,
a.s. a STRABAG, a.s.
Předložené nabídky se
hodnotily podle šesti
kritérií:
cena
záruka
splátkový
kalendář
termín
realizace
„Za pár
smlouva o dílo
reference
Výsledek bude projednán na
zasedání
Zastupitelstva
obce
Těšetice 25. 6. 2007.
Pokud bude vše postupovat
podle plánu, tak bude rekonstrukce

měsíců budou výmoly, prach a
bláto minulostí …“
zahájena na přelomu června a
července t.r.
Stavební dozor bude provádět
p. Vladimír Martinák, který má
zkušenosti se stavbou silnic.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ je volně přístupné
Společnost ARES 96, s.r.o., která provozuje sportovní areál v Těšeticích,
nabízí využívání fotbalového hřiště pro občany a děti z Těšetic v rámci
volného času zdarma. Vstup je na vlastní nebezpečí.
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DOTACE
Přinášíme vám aktuální přehled
stavu jednání o dotacích:
•
Oprava fasád OÚ, MŠ,
jídelny a ubytovny = 86.000,Kč, schváleno
v zastupitelstvu
Jihomoravského kraje
•
Oprava šaten fotbalistů =
200.000,- Kč, schváleno ve
sportovní komisi
Jihomoravského kraje
•
Dětské hřiště = 200.000,- Kč,
projednáno s hejtmanem
Jihomoravského kraje
ing. Stanislavem Juránkem
•
Nová autobusová čekárna
na ulici „Bantická“ = 72.000,Kč, podání žádosti o
nadační příspěvek od
společnosti ČEZ
•
Rekonstrukce komunikací
„ke koupališti“ a ve středu
obce = 2.700.000,- Kč,
žádost vyhodnocena po
formální stránce bez závad,
nyní čekáme na volbu
hodnotitelské komise

PLÁNOVANÉ AKCE, aneb zapište si do kalendáře
Honba za papírem
- 2. sběr
►►►
- 3. sběr
►►►

25. 6. 2007 17:00 -18:00 hod. u OÚ
23. 8. 2007 17:00 - 18:00 hod. u OÚ

- vyhodnocení

►►►

31.8.2007 na hřišti

Staré posvícení
Tradiční posvícení

►►►
►►►

22. 09. 2007
29. 09. 2007

ZÁKAZ černých skládek
Obecní úřad Těšetice oznamuje, že je zakázáno vytváření
jakýchkoliv černých skládek a nedovolené nakládání s odpadem. Týká se
to zejména zákazu skládky za čistírnou odpadních vod, ve větrolamech
a struhách. Dále je zakázáno vyhazovat komunální odpad do kontejneru
za hřbitovem. Tento kontejner je určen výhradně pro potřebu hřbitova.
Upozorňujeme občany, že pokud mají více odpadu a nevejde se jim do
popelnice, mohou jej dát do pytle ke své popelnici.
Děkujeme občanům, že třídí odpad vhodný k recyklaci (plasty,
papír, sklo). Za vytříděný odpad dostává obec finanční prostředky
a zároveň chráníte životní prostředí.

JEDNOTA
PŘIPRAVUJE NOVOU
PRODEJNU

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

JEDNOTA,
spotřební
družstvo, Moravský Krumlov se
rozhodla pro zlepšení služeb
zákazníkům v Těšeticích.

Obědy
- 39 Kč (v Těšeticích)
- 41 Kč (dovoz do 3 km)
- 43 Kč (dovoz do 5 km)

Proto připravuje výstavbu nové prodejny, která bude
podstatně
větší
než
ta
současná. Bude stát na místě
domu č. 63, který bude
zbourán.

Ubytování - 120 Kč den/os.
Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Po získání
stavebního povolení začne JEDNOTA s
pracemi.

INTERNET
Jak jistě víte, již dlouho
usilujeme o zavedení internetu
do naší obce. Naskytla se
nabídka od firmy MKRUMLOV
NET,
zastoupena
panem
Romanem Maříkem, která poskytuje bezdrátové připojení.
Více informací naleznete na
www.mkrumlov.net
nebo na tel: 731 163 653.

Podle
předpokladů by
to mělo
být
již
letos.
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Blahopřejeme
jubilantům
60 let - Stanislav Václavek
65 let - Blanka Dufková
- Jarmila Chlubnová
- Irena Kenerešová
- Zdenka Bilková
70 let - Pavel Kenereš
75 let - Květoslava Valenová
85 let - Emilie Meluzinková
Po letech byla obnovena
tradice, kdy zástupci obce chodí
osobně přát jubilantům. Zároveň
blahopřejeme jubilantům i na
stránkách našeho zpravodaje a
přidáváme přání pevného zdraví a
osobní spokojenosti.

Jarní úklid

Velikonoční
hrkání
Jako každý rok,
tak i letos se sešli těšetičtí
kluci a svými hrkači,
hrkačkami a klepačkami
připomínali,
že
zvony
„odletěly do Říma“ a že
jsou tady velikonoční
svátky.

Koncert vážné hudby
V neděli 15. dubna se v našem kostele poprvé konal koncert
vážné hudby pod vedením bratrů Filipových. Na programu byly skladby
známých světových mistrů. Akce se uskutečnila za velkého zájmu a mladí
interpreti byli odměněni opakovaným potleskem téměř jednoho sta
posluchačů.

Týden před Velikonocemi
v sobotu 31.3.2007 se uskutečnil jarní
úklid obce, na kterém brigádně
přiložili ruku k dílu Ladislav Večeřa,
Vilém Jelen, Jindřich Žižka, Pavel
Worbis, Stanislav Otáhal a ing.
Zdeněk Nekula. K odvozu zbytků
hlíny, písku a listí pomohli s traktorem

a vlečkou p. Otáhal a společnost
POMONA,
a.s.
Řediteli
této
společnosti ing. Milanovi Geržovi
patří poděkování za podporu a
výpomoc i při dalších akcích a
potřebách naší vesnice.

Těšetická farnost
Přestože zde máme nedělní
mši svatou jen jednou za měsíc (vždy
první neděli v měsíci), tak mohu říci,
že naše farní rodina žije. Velkou
zásluhu na tom má prosiměřický
kaplan p. Jindřich Čoupek a také
přímětický farní tým, do jehož
působnosti Těšetice spadají. Jsou
zde tři kněží: p. Zahradníček, p.
Sobotka a p. Čoupek. Díky této

situaci probíhají neustále nějaké
akce, o které by jinak byly Těšetice
ochuzeny.
Jednou z mnoha akcí byla
také ministrantská pouť do Říma,
která se uskutečnila ve dnech
29.4.2007 - 5.5.2007. Zúčastnilo se 12
ministrantů od 12 do 19 let, z Vítonic,
Bantic, Těšetic, Citonic a dalších
vesnic
v
působnosti
FATYMu
Přímětice. Jako navigátor a řidič jel
p. Zahradníček. Vedoucí a také řidič
byl p. Čoupek. Třetí řidič jsem byl já.
Cestou do Říma jsme měli asi tří
hodinovou zastávku na hoře Chiusi
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della Verna, kde založil klášter sv.
František z Assisi. V Římě jsme
navštívili velké množství památek
bazilik a kostelů. Také jsme navštívili
podzemí pod bazilikou sv. Petra, kde
jsou pohřbeni papežové včetně
Jana Pavla II. Byli jsme také na
veřejné audienci papeže Benedikta
XVI. Jelikož p. Čoupek v Římě
studoval, nemohli jsme mít lepšího
průvodce. Za vše mu patří veliký dík.
Kluci se na této pouti více spřátelili a
také si odnesli hodně zážitků, např.
jízda místním metrem, cestou zpět
zastávka u moře, prohlídka Benátek,
aj.
(Vilém Jelen)

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
svobodní vs. ženatí

„Květoslava Zvěřinová a Soňa Ludvíková „
s vybranými sazeničkami

Den Země poprvé
v Těšeticích
V letoším roce se aktivně
zapojili do celosvětové akce „Den
Země“ také občané Těšetic. Pro
každého občana byl připravený
jeden stromek borovice lesní. Na 400
ks borovic si občané osobně
vyzvedli ve dnech 20.-21.4.
O zbývajících sto stromků byl
nebývalý zájem. Do akce se také
zapojily děti a učitelky z MŠ. Část
borovic zasadili pan Plačko a paní
Hodečková
na
veřejných
prostranstvích a pravidelně o ně
pečují. Akci finančně sponzorovala
oblastní pobočka České spořitelny,
a.s. v Břeclavi pod vedením ing.
Tomáše Krábka.

K začátku května patří také
již tradiční fotbalové utkání svobodní
vs. ženatí. První zápas se uskutečnil
1.5. a skončil vítězstvím svobodných
4:2. O týden později 8.5. se
uskutečnila odveta, která byla
napínavá a chvílemi plná vzrušení.
Po vyrovnaném prvním poločase
opět vyhráli svobodní 6:3.
Akci
podpořil
ředitel
distribučního
centra
HOSTAN
v Těšeticích p. Klimeš.
DEN DĚTÍ

Lampiónový průvod

DEN DĚTÍ

Za velkého zájmu dětí se
v sobotu 26. května uskutečnil na
hřišti „Den dětí“. Počasí se vydařilo a
tak si děti mohly zasoutěžit v řadě
disciplín, vydovádět na skákacím
hradu, vyzkoušet malý automobil
nebo povozit se na koňském
povoze.

Státní
svátek
„Den
osvobození“ jsme oslavili velkým
lampiónovým
průvodem
a
táborákem.
S organizací
dětí
vypomohly paní Božena Hloušková,
Květoslava
Geržová,
Soňa
Ludvíková a Jana Ryšavá. Táborák
připravili
–
Zdeněk
Daberger,
Ladislav Večeřa, René Votava, Filip
a Michal Novákovi, Pavel Worbis,
Karel Bobek, Lukáš Kreizel, Silvestr
Plačko, Oldřich Kuřitka a Petr
Schwarz.

Akci
a občané:
–
–
–

Pálení čarodějnic

–
–

Tradiční pálení čarodějnic
se uskutečnilo podle plánu. Bylo
hodně chladno, ale u velkého ohně
se mohli všichni ohřát.
Poděkování za přípravu dřeva
a stavbu táboráku patří těmto
„dřevorubcům“: Zdeňku Dabergerovi, Michalu a Filipu Novákovi,
Lukáši Kaizelovi, L.adislavu Večeřovi
a Lukáši Votavovi.

–
–
–
–
–
–
–
–
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podpořili

společnosti

ČEZ, a.s.
S MORAVA Leasing, a.s.
AGRALL zemědělská technika,
a.s.
KDU-ČSL
Znojemská dopravní společnost
PSOTA s.r.o.
PSOTA group s.r.o.
PSOTA transport s.r.o.
AUTOEXPRES Karel PSOTA s.r.o.
P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o.
rodina Valentova
Jana Ryšavá
Pavel Worbis
Zuzana Blahynková

S organizací „Dětského dne“
vypomohli:
Soňa Ludvíková, Leoš Musil,
Dana a Karel Tkadlecovi, Květoslava
Geržová, Božena Hloušková, Jana
Krejčová, Jindřich Žižka, Pavel
Worbis, Blanka Tomková, Věra
Jančurová, Iva Valentová, Jana
Ryšavá ……

TĚŠETICKÁ POUŤ
Letošní rok připadl svátek
„Nejsvětější
trojice“
na
první
červnový víkend. V sobotu 2.6. se
konala pouťová zábava v hospodě
„U Vlků“, na které k tanci a poslechu
hrála skupina TREND. V neděli 3.6.
byla sloužena slavnostní mše svatá.
Pouťové oslavy
podpořila společnost

finančně

ROMAN ARBEITER, stavební huť, s.r.o.

Střípky z mateřské
školy
Školní rok 2006 – 2007 se blíží
ke konci, ale před námi je ještě
několik akcí, kterými tento rok
završíme.
Navštívíme
poslední
představení ve Znojmě, představení
„Kamarádů“
v Prosiměřicích,
ZŠ
v Prosiměřicích
a
hřebčín
v Lechovicích.
Chystáme akci pro rodiče a
děti z obce, které zatím ještě do MŠ
nedocházejí, a to výlet s dětmi z MŠ
do jihlavské ZOO.
Poslední červnový den se
rozloučíme za účasti rodičů a
sourozenců s našimi předškoláky na
zahradě školy.
Provoz
MŠ
o
letních
prázdninách bude uzavřen od 2.
července do 3. srpna 2007. Srpnový
provoz školy zůstává nezměněn (6:45
– 15:30 hod.).
Všem dětem i rodičům
přejeme hodně sluníčka, pohody a
odpočinku.
Kolektiv zaměstnanců
mateřské školy

Střípky ze školních
lavic
Naše škola slavila DEN ZEMĚ
ekologickou vycházkou na téma
STUDÁNKY
NAŠEHO
REGIONU
( 1. stupeň 30.4. , 2. stupeň 7.5. ).
Akce
byla
zahájena
vysázením stromku u školy. Potom se
žáci vydali pod vedením třídních
učitelů
podle
určené
trasy
vyznačené na mapě ke studánkám
v různých obcích, které po zimě
vyčistili a probudili k životu. Při cestě
zpět
žáci
pomohli
s úklidem
v obcích, které procházeli.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 5. 5. 2007 se uskutečnil
odvoz nebezpečného odpadu. Za
pomoc při jeho nakládání obecní
úřad děkuje těmto občanům:
Jiřímu Plačkovi,
Stanislavu Václavkovi,
Miroslavu Nekulovi ,
Aloisi Matouškovi.

Jana Ryšavá
zástupce starosty

Zkuste ochutnat
Nezkazitelná roláda za 8 minut
5 velkých vajec
12 dkg moučkového cukru
2 lžíce kaka
smetana na šlehání
čokoládová poleva
„Studánka ve Stošikovicích“
Cílem
této
akce
bylo
provést revizi známých pramenišť a
studánek, případně sledovat vodní
toky (Jevišovka, Křepička ), vytvořit a
prohloubit vztah dětí k místním
ekologickým problémům v přírodě
s podtrhnutím významu vody pro
život. Žáci museli během cesty
poznat a určit 10 – 20 bylin a
zpracovat
teoretické
úkoly
v pracovním listu.
Hodnocení celé akce bylo
vyvěšeno na nástěnce u vchodu
školy. Na obrázku je studánka ve
Stošíkovicích.
Mgr. Jana Bezrouková
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Jak na to:
Papír na pečení (na velký
plech) důkladně vymažeme a
vysypeme polohrubou moukou.
Z bílků uděláme sníh.
Žloutky utřeme s cukrem a
kakaem a opatrně vmícháme sníh.
Vlijeme na papír na plech a
pečeme při 250 ºC přesně 8 minut,
ani o minutu víc !!!
Po osmi minutách vyndáme
z trouby, papír s masou stáhneme z
plechu a necháme vystydnout (na
plechu nesmíme nechat, protože je
horký a masa by se dopíkala a
potom lámala)
Po
zchladnutí
potřeme
ušlehanou
smetanou,
stočíme
roládu a polijeme čokoládou.
Roláda je lehoučká, doporučuji
tvořit rovnou dvě.
*autor neznámý*

Z historie Kroniky
obce Těšetice
Protože jsme se rohodli
maličko pozměnit vzhled zpravodaje, tak vám nabízíme i kroniku z
jiného pohledu.
Pro lepší srovnání vedení
zápisu jednotlivými kronikáři bude
vpravo následovat vždy malá
ukázka písma a stylu.

Prvním kronikářem naší
obce byl ustanoven usnesením
místního národního výboru ze dne
30. června 1948 František Tomášek.
Kroniku vedl v letech 1948 –
1958. Jeho úmrtím dne 22. 04. 1958
ztratila obec Těšetice svého prvního
kronikáře.

Druhým kronikářem byl pan
Bohumil Mrňa, učitel, který byl do
Těšetic přeložen dne 01. 08. 1958.
Kroniku vedl až do roku 1977.

Od roku 1978 až do r. 1980
vedla
kroniku
paní
Marie
Otáhalová.

.

V letech 1980 – 1990
samostatná kronika pro obec
Těšetice
neexistuje,
z důvodu
integrace národního výboru pod
obec Prosiměřice.
Od roku 1990 vede kroniku paní
Hana Bobková.
Za tuto záslužnou
a obětavou práci si všichni
kronikáři zaslouží poděkování.
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Protože je rok 1958 poměrně rozsáhlý, zajisté se nebude nikdo zlobit, když jeho druhá
polovina výjde v dalším čísle zpravodaje ☺ - autentický opis

Těšetice dříve .
. .

Těšetice nyní . .
.
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