Čtěte speciální přílohu

ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
20. června 2008

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
tak jako v loňském roce, tak i letošní
léto bude ve znamení dalšího zlepšování vzhledu obce Těšetice. Všechny naše žádosti o dotace byly
kompletní a bez závad, proto jsme se
všemi žádostmi o dotace uspěli.
Máme dostatek prostředků pro další
rozvoj. Co již bylo letos vybudováno,
opraveno a co nás ještě čeká?
Nové dětské hřiště, zahájení opravy
hasičské zbrojnice, doplnění výstroje a
výzbroje hasičů, odvodnění fotbalového hřiště, nový chodník před
mateřskou školou a obecním úřadem,
výsadba nové zeleně a chodník ve
dvoře MŠ, nové autobusové čekárny,
další
rekonstrukce
místních
komunikací.
Za to vše je potřeba poděkovat
zejména hejtmanovi Jihomoravského
kraje ing. Stanislavu Juránkovi, za jeho
vstřícnost a pochopení pro potřeby
naší obce.
Všem přeji příjemné a pohodové
léto.

Zdarma do každé domácnosti
Poté následovala veřejná schůze
s občany, na které byla hlavně
projednána
rekonstrukce
místních
komunikací. V diskusi se občané
obraceli
na
hejtmana
Juránka
zejména
s dotazy
na
dostavbu
kulturního domu.
Krajský zastupitel Pavel Balík seznámil
přítomné s pokračující rekonstrukcí
znojemské nemocnice. Zastupitel Alois
Vybíral hovořil o problematice oprav
silnic II. a III. třídy, které jsou ve
vlastnictví kraje. Kriticky se vyjádřil k výstavbě nové státní silnice Znojmo –

Po roce se opět další občané
Těšetic dočkají nových silnic a
chodníků. Letos bude rekonstruována
ulice Ruská, k Telekiovým a ke
Květoňovým. Předpokládaný termín
zahájení
prací
je
30.
červen.
Dokončení je plánováno koncem
srpna t.r. Ve výběrovém řízení byla
vybrána společnost ALPINE – stavební
společnost, s.r.o.
Žádáme občany, kteří nejsou
napojeni na vodovod, kanalizaci,
popř. plyn, aby tak učinili ihned, aby
nedocházelo ke zpožďování rekonstrukce.
V průběhu stavebních prací bude
omezena průjezdnost uvedenými ulicemi. Doporučujeme občanům, aby
nechávali
zaparkovaná
vozidla
v jiných částech obce. Průjezd staveništěm není oficiálně povolen a bude
pouze na vlastní riziko.
Pokud budou ulice neprůjezdné,
společnost .A.S.A. žádá občany, aby
popelnice v termínu svozu komunálního odpadu umístili na křižovatkách s ulicí „hlavní“. Na požádání
provede stavební firma odvoz popelnic svou technikou.
Žádáme občany o trpělivost a
shovívavost v průběhu rekonstrukce.
(ZN)

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Dětské hřiště
slavnostně otevřeno
Ve čtvrtek
5. června za
účasti hejtmana Jihomoravského
kraje
ing.
Stanislava
Juránka a
krajských
zastupitelů
ing.
Aloise
Vybírala a ing. Pavla Balíka bylo
slavnostně otevřeno nové dětské
hřiště.
Jihomoravský
kraj
přispěl
částkou 200 tis. Kč a z rozpočtu obce
bylo vynaloženo 100 tis. Kč.

Číslo 2 – ročník 2008

Krátce …
Pohořelice, obchvatu Lechovic a
Znojma, které připomínají nekonečný
příběh.
(ZN)

Rekonstrukce
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Otevření se plánuje
září 2008.

-

-

-

na konec

Firma Roman Arbeiter – stavební
huť, s.r.o. vybudovala novou silnici
mezi
stavebními
parcelami
v lokalitě „Pod starou vinicí“.
O stavební místa je zvýšený zájem
a polovina z nich je již prodána.
Obec Těšetice nabízí dvě stavební
parcely v ulici „ke hřbitovu“
k prodeji (nejvyšší nabídce). Více
informací na úřední desce a na
webových stránkách obce.
Výkup pozemků pod cestou „ke
hřbitovu“ uvízl na mrtvém bodě
pro
rozdílnost
požadovaných
podmínek jednotlivých vlastníků darování obci, prodej, směna,
podmíněná směna atd.

-

Na obecním úřadě je nově
umístěný e-box na sběr drobných
elektrozařízení, která zde mohou
občané
průběžně a zdarma
odevzdávat.

-

Po dohodě s bantickým starostou
p. Remešem a SÚS JMK bude do
dvou let vysázena nová alej mezi
obcemi Těšetice a Bantice.

-

Na podzim budou silničáři pokračovat v odstraňování suchých a
nemocných stromů.
(ZN)

Se Státním fondem životního
prostředí se podařilo dohodnout
odblokování prodeje a po delším
vyjednávání byla uzavřena s JMP Net,
s.r.o. kupní smlouva s celkovou cenou
3.650.000 Kč. Na občany tato změna
vlastníka nebude mít žádný dopad.
Při vyjednávání si Státní fond
životního prostředí kladl podmínku, aby
tyto prostředky byly využity pro
zlepšení životního prostředí. SFŽP
akceptoval, že tyto peníze budou
využity
na
rekonstrukci
místních
komunikací.
(ZN)

Starosta nekouše
Neustále přicházejí na obecní úřad
anonymní dotazy a připomínky.
Pisatele musím zklamat, nebudu na
to reagovat. Nevidím jediný důvod,
proč nenapíší celé jméno, nebo
nepřijdou osobně.
Jednoznačně musím říci: „Starosta
nekouše.“
(ZN)

Honba za papírem
Skončil sběr papíru. Bylo sebráno
celkem 4.963 kg papíru.

Dotace
Přinášíme vám aktuální přehled o
schválených dotacích:
- oprava hasičské zbrojnice – 155 tis. Kč
- výstroj a výzbroj hasičů – 30.000 Kč
- odvodnění fotbal. hřiště – 80.000 Kč
- oprava chodníku u MŠ a výsadba
zeleně – 170.000 Kč
- nové autobusové čekárny – 200 tis Kč
- rekonstrukce místních komunikací –
3.592.890 Kč
tj. celkem 4.227.890 Kč
V současné době se připravují
podklady k podání žádosti o dotace
na rekonstrukci místních komunikací
v roce
2009
(ulice
Růžová,
k Bezroukovým, za kulturním domem).
(ZN)

Ve druhé kategorii do 10 let se na:
1. místě umístnila Alžběta Nekulová s
595 kg papíru,
2. místo obsadil Pavel Worbis s
507 kg papíru
3. místo Dominik Večeřa s
389 kg papíru
4. místo Tomáš Nezval s
83 kg papíru
5. místo Denis Ludvík s
46 kg papíru
Ve třetí do 15 let se na:
1. místě umístnila Alena Moltašová s
710 kg papíru
2. místo obsadil Robin Koudelka s
606 kg papíru.
3. místo obsadila Klára Žižková s
294 kg papíru.
Touto cestou
chceme
poděkovat
všem
„ochotným
chlapům“,
kteří nám
pomoli při
přebírání papíru.

(JR)

Dětský den

Zapojilo se 12 dětí a to ve všech
kategoriích. Vyhodnocení proběhlo
24. května na hřišti.
Absolutním vítězem a majitelem
digitálního fotoaparátu se stal Ivo
Balík, který odevzdal 829 kg papíru.
Všichni zúčastění obdrželi poděkování a ceny.

Prodej plynofikace
V roce 1998 byla provedena
plynofikace obce. Náklady tehdy
vynaložené obcí činily 3 mil. Kč a
k tomu státní dotace 1 mil. Kč. Na
základě nájemní smlouvy provozovala
tuto síť společnost JMP Net, s.r.o. za
úplatu a zpětně platili „plynaři“ obci
podle odebraného množství plynu. Po
započtení byla obec v plusu cca 20
tis. Kč ročně.

1. místě umístnila Lucie Prokešová s
561 kg papíru,
2. místo obsadil Martin Bílek s
183 kg papíru
3. místo obsadila Hana Ludvíková s
142 kg papíru.

V první kategorii do 6 let se na:
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V sobotu 24.
května ve 14.00
hodin propukla
na místním hřišti
oslava Dětského
dne.
Ředitelka
mateřské
školy
paní
Mikulášková
Jana
spolu s učitelkou
paní Soňou Ludvíkovou připravily
pro děti soutěže.
Absolvovali slalom
mezi
kuželkami,
závody na koloběžce,
přetahování lanem a
další
hry,
při
kterých mohli prokázat rychlost a

zručnost. Překva-pením pro děti byla
„loterie“.
Den prožitý s těmi nejmladšími se
vydařil.
Budeme se těšit na příští akci, která
proběhne 30. srpna na ukončení
prázdnin.
[JR]

Blahopřejeme
jubilantům…
60 let – Culek Vratislav
- Mach Bohuslav
- Hejč Zdeněk
65 let – Hloušek Miroslav
- Brník Ladislav
70 let – Otáhalová Marta
75 let – Peroutková Růžena
80 let - Bobková Žofie

Utkání proběhlo v dobré náladě a
sportovně. Skončilo 7 : 5 pro ženaté.
[JR]

fanoušků

povzbudit
[JR]

Znáte je ?

Odveta svobodných proti ženatým
se uskutečnila 8. května v 15.30 hodin.
Ženatí se vzchopili a chtěli svobodným
dokázat, že dovedou vyhrát i bez
jejich pomoci.
Sestava ženatých : Libor Katolický,
Luděk Vacula, František Vajdík, Rudolf
Bilka st., Jiří Moltaš, Josef Dufek, Jan
Ošmera,
Michal
Bezega,
Emil
Řezanina, Zdeněk Daberger ml., Jan
Turan, Karel Trávníček ml., Igor Kalina
(opět měli v sestavě 4 svobodné).

Zazvonila jsem u Nezvalů na čp.182.
Otevřela mi usměvavá paní a hned
mě zvala dál. V domě mě přivítal pán
domu a nabídl mi místo k sezení. Než
jsem se vzpamatovala, tak přede
mnou stála velmi dobrá káva a vedli
jsme rozhovor, jako kdyby jsme se znali
řadu let. Dozvěděla jsem se, že mají 3
syny. Nejstarší 23 letý Zdeněk je vyučen
opravářem zemědělských strojů a nyní
studuje strojní průmyslovku. Prostřední
Petr (19 let) je vyučen autoklempířem
a v současné době studuje nástavbové studium – obor podnikání,
obchod. Nejmladší Tomáš má 8 let a
chodí na základní školu do Prosiměřic.
Otec rodiny, pan Zdeněk Nezval, je
vyučen zámečníkem a tuto profesi
vykonává. Jeho zálibou je vinařství.
Paní Jana je vyučena prodavačkou. Na koníčky jsem se jí zapomněla zeptat, ale vzhledem k velkému
domu, zaměstnání a čtyřem chlapům,
se domnívám, že na nic jiného nebude
mít pravděpodobně čas.
K této domácnosti patří také Šery.
Je to 13-ti letý belgický plnokrevník
(valach) a je miláčkem nejstaršího
syna Zdeňka. Pes Kim budí sice
respekt, ale je přítulný a hned jsme byli
kamarádi.
Syn Petr miluje motorky a k těm patří
i holky, ale tomuto tématu jsem se
raději vyhnula. Tomášovým koníčkem
je počítač a rád se baví s kamarády.
Na závěr se Vám musím svěřit s tím,
že mi u Nezvalů bylo příjemně.
[JR]

Fotbal

Za svobodné nastoupili: v brance se
střídali Václav Tkadlec ml., Bobek Karel
ml., Plačko Silvestr, dále hráli Ladislav
Večeřa ml, David a Michal Vlkovi,
Novák Michal, Lukáš Kraizel, Rostislav
Květoň ml., Robin a Rudlolf ml. Bilkovi.

více

Odveta

… hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Dne 1. 5. 2008 v 15.00 hodin začal
zápas svobodných proti ženatým.
Vypadalo to, že se nezačne hrát,
protože ženatých se sešlo jen 7, ale
nakonec jim pomohli svobodní a půjčili
jim hráče.
Za ženaté hráli: v brance Ivo Balík,
dále Rudolf Bilka st., František Vavák,
František Vajdík, Josef Dufek, Libor
Katolický, Josef Prokeš, Zdeněk Daberger ml., Karel Trávníček ml., Josef
Koutník, Igor Kalina, Jan Turan.

nepřišlo
hráče.

Svobodní hráli v sestavě : Rostislav
Květoň ml., Daniel Hruška, Josef
Květoň, Rudolf Bilka ml., Robin Bilka,
Michal Novák, Michal Vlk, Pavel
Zimmermann ml., Karel Bobek ml.,
Silvestr Plačko, Petr Schwarz, Václav
Tkadlec ml., Michal Trávníček.

Reprezentují nás
V utkání padlo 15 gólů. Opět vyhráli
ženatí 9 : 6 !
Za svobodné skórovali – Květoň
Rostislav, Michal Vlk, Petr Schwarz,
Zimermann Pavel, Martin Trávníček,
Karel Bobek.
Za ženaté se trefili : 4x Katolický
Libor, 2x Bezega Michal, a po jedné
brance si dali – Dufek Josef, Luděk
Vacula, Jan Ošmera.
Za ženaté si
zaslouží
pochvalu
nejstarší
účastník
utkání
pan
Josef
Dufek, který absolvoval oba dva zápasy bez střídání.
Počasí zápasu přálo. Bylo to velmi
pěkné odpoledne. Je nám však líto, že
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Dne 1.května se v Dobšicích konal
Turnaj o pohár starosty ve stolním
tenise. Zůčastnilo se 22 hráčů celého
okresu. Vítězem se stal Josef Gerža,
který hraje za Pomonu Těšetice.
Blahopřejeme k vítězství a jsme rádi,
že máme v obci tak šikovné lidi.
[JR]

Hrkání
Těšetičtí kluci jako každý rok, tak i
letos se svými hrkačkami, trakači a
klepačkami připomínali, že zvony
“odletěly do Říma” a že velikonoční
svátky jsou za dveřmi.
[JŠ]

Velikonoce
Na Velikonoční pondělí ožil jeden ze
zvyků našich předků. Mládenci chodili
dům od domu, aby všechna děvčata
vyšlehali, aby byla po celý rok zdravá
veselá a pilná. Děti si vykoledovaly
vajíčka, ale i sladkosti.

trochu pouklízeli, po krátké přestávce
se vyráží za „zázrakem“ zvaným
studánka.
Kilometrovou
trať
na
(ne)štěstí přežili všichni a navíc: už jsme
skoro u CÍLE!

veliká a zůčastnilo se spousta dětí
místních i přespolních.

Věřím, že se všem u ohně líbilo,
opekli si buřty, zasmáli se a popovídali.

Já a pan učitel Hladík „zíráme“ na
náš objekt… Tahle kameny obezděná
louže má být studánka? (Já věděla,
že mám v chemii mlčet.) Pan učitel ale
zachoval chladnou hlavu a tuhle
„louži“ prohlásil z
geologicko
přírodovědného hlediska za studánku.
A přes všechny útrapy jsem jásala.
Konečně máme vlastní studánku.
Klára Vajdíková

Naši občané také zkrášlovali.
Podívejte:

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se
uskutečnilo 30. dubna. Počasí bylo
poněkud chladnější. Možná právě
proto nebyla účast veliká.

[JR]

Putování za
studánkou
29. 5. 2008 - Den Země. Já „hloupá“
jsem asi před týdnem nahlásila náš
objekt ( později studánka ) v hodině
chemie. Původní cesta do Kyjovic se
tedy změnila ve vycházku na
těšetickou přehradu.

Děkujeme
všem
pracantům, kteří se zapojili při stavbě
táboráku jak pro pálení čarodějnic,
tak i pro oslavu Dne osvobození.
[JŠ]

Lampiónový průvod
Ač jsem nechtěla, po osmé hodině
vyráží 8.A a 8.B se svými učiteli po
kyjovické polňačce.
Hurá! Tříkilometrová cesta skončila u
Obecního úřadu Těšetice. A když jsme

Den osvobození jsme tak jako loni i
letos oslavili velkým táborákem a
lampiónovým průvodem. Tentokrát
počasí ukázalo svou přívětivou tvář.
Proto i účást byla nad očekávání
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[JŠ]

Zpráva ředitelky
MŠ Těšetice
Zhodnocení školního roku 2007 – 2008.
K 1.9.2007 bylo do MŠ zapsáno 19
dětí, v průběhu roku se stav zvýšil na 20
dětí.
Do 1.třídy ZŠ odchází 7 dětí, 2 děti
mají odloženou školní docházku.
Do naší školy docházelo 14 dětí
s trvalým bydlištěm v Těšeticích, 4 děti
z Bantic, 1 dítě ze Stošíkovic a 1 dítě
z Dačic.
Provoz školy byl od 06.45 hodin do
15.30 hodin, od 1. dubna 2008 byl
prodloužen od 6.25 do 15.30 hodin. Z
provozních důvodů byla MŠ uzavřena
12. 11. 2007 a 9. 5. 2008, dále o
vánočních prázdninách od 17. 12.
2007 do 2.1.2008 a o jarních
prázdninách od 18. 2. – 22. 2. 2008.
Z aktivit školy
Uskutečnilo se osm prodejních
výstav knih. V rámci předplatného dětí
navštěvovaly divadelní představení
v Městském divadle ve Znojmě, mimo
předplatné jedno divadelní představení v hotelu Dukla.
V listopadu se fotily společně
s ostatními dětmi z obce na vánoční
albíčka. V prosinci byl v MŠ čert a
Mikuláš a v závěru roku vánoční
besídka s nadílkou za účasti rodinných
příslušníků.

Pouť

- 26. ledna 2008 proběhl zápis do ZŠ
v Prosiměřicích.
- 10. února se konal dětský karneval
v hostinci „U Vlků“.
- V březnu se 4 naše děti zúčastnily
výtvarné soutěže „když jsem
nemocen“ .
- Od dubna 2008 jezdily děti na
předplavecký výcvik do znojemských
lázní.
- 29. dubna se uskutečnila vycházka
k lesu s pálením čarodějnic a
opékáním špekáčků.
- Den dětí se oslavil 24. května 2008 na
hřišti, kde byl připraven bohatý
sportovní program s vyhlášením
vítězů ve sběru papíru.
- Pásmem písní a básní se vaše dětí
podílely na slavnostním otevření
dětského sportovního hřiště.
V rámci plnění školního vzdělávacího programu s tématem „Kde
žiji“ navštívíme do konce června ZŠ
v Prosiměřicích, hřebčín v Lechovicích
a okresní město Znojmo. Školní rok
zakončíme již tradičně poslední den
školy, kdy se v odpoledních hodinách
sejdeme na zahradě mateřské školy a
rozloučíme se s předškoláky.
Provoz školy v měsíci červenci a
srpnu nebude přerušen s provozní
dobou od 6.25 do 15.30 hodin. Nejen
v době školních prázdnin zveme do
školky maminky s dětmi mladší 3 let,
které ještě nejsou do školky zapsány,
ale i děti, které začnou do MŠ
docházet v příštím školním roce, aby
se seznámily s dětmi, učitelkami a
hlavně s prostředím mateřské školy.
V závěru bych chtěla všem popřát
mnoho hezkých, slunečných a pohodových prázdninových dnů.
Jana Mikulášková
ředitelka MŠ

Místní knihovna

Klub žen ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal dne 17. května
2008 tradiční Pouť. Za vyhrávání kapely pana Kubáka z Mašovic chodilo
9 žen po vsi zvát na večetní pouťovou zábavu. Ta se konala v Hostinci u
Vlků, kde k tanci a poslechu hrálo Duo Bamboleo.
Byla zajištěna bohatá tombola a občerstvení.
Poděkování patří i sponzoru Ing. Zdeňku Mrňovi.
Pouť se vydařila a doufáme, že tato tradiční akce bude mít ohlas i
v následujících letech.
[KŽ]

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy (od 1. 7. 2008)

Plánované akce

- 45 Kč (Těšetice)
- 47 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
27. 6. 2008
- 48 Kč (Vítonice)

v 15.00 hodin se bude konat
rozloučení dětí s MŠ

Ubytování - 120 Kč den/os.
---

- Dále nabízíme pro občany a
organizace6. 9.
přípravu
2008 jídel na
rodinné
oslavy,
svatby
atd., za
posvícení pořádané
hostincem
příznivé
ceny.
Děti, které
končí docházku v naší školce a od září budou
„Uletos
Jiřiny“

Pro naše děti

navštěvovat ZŠ v Prosiměřicích, dostanou na ukončení prázdnin balíčky,

Více
na
které informací
jako čerství
školáčci jistě využijí.
--www.tesetice.cz
Dárky
v 20.
celkové
hodnotě 1.000 korun věnoval jeden ze sponzorů –
a tel.
číslech:
9. 2008
Tiskárna
Sládek.
jídelna
– 515 271
332
posvícení
pořádané
hostincem
obecní úřad„U– Vlků“
515 271 110
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[JŠ]

Okénko do historie autentický opis kroniky – rok 1961

Trocha humoru na závěr
Nebezpečný
odpad
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Dne 3. 5. 2008 v čase od 16.00 do
17.00 hodin byl před obecním úřadem
sbírán nebezpečný odpad.
Další termín sběr bude na podzim.
Občané budou včas informováni.
Je vidět, že se tato akce zažila a
možnost zbavit se takového odpadu
využívá mnoho občanů.
[JR]

Kontejner
Ve dnech 6. 6. – 9. 6. byl před
obecním úřadem přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad. Jsme rádi,
že také této možnosti využíváte beze
zbytku.
[JR]

Poklona

Toto číslo Zpra-vodaje bylo vydáno
díky podpoře Ing. Zdeňka Mrni,
předsedy
před-stavenstva
společnosti S MORAVA Leasing, a.s..

Poděkování
sponzorům
Děkujeme všem sponzorům,
kteří přispěli obci finančně,
službami, materiálem, prací ...
S MORAVA Leasing, a.s.
POMONA Těšetice, a.s.
Starobrno, a.s. – distribuční sklad
HOSTAN Těšetice
ČEZ, a.s. – JE Dukovany
EKOKOM
KDU-ČSL
▼Pokrok nezastavíš …

▲ Víte, jak se pozná hladový pes?

Oprava kapličky – poklony zdárně
pokračuje
díky
podpoře ing.
Milana Gerži, ředitele společnosti
POMONA Těšetice, a.s.
Opravu provedla firma RENOV, s.r.o.
Křížek vykoval pan Petr Kryštof.
Po žních se plánují finální úpravy
terénu okolo poklony.
[ZN]

SDH Těšetice
p. Nezval Zdeněk
ARES 96, s.r.o.
Zpravodaj č. 2/2008 (vychází 20. června
2008)Sládek
, evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695,
Tiskárna
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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 10. září
Jan Šálek
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některých příspěvků.

Poděkování
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