ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
13. říjen 2008

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty

Číslo 3 – ročník 2008

Slavnost v Ruské ulici

Vážení spoluobčané, čtenáři,
máme za sebou léto a také většinu
prací, které jsme na letošní rok
naplánovali. Současně již pracujeme
na přípravě roku 2009.
Naše obec je zase o kousek
krásnější a doufám, že i občané také
spokojenější. Nemá cenu si vše malovat na růžovo. Vyskytly se také
problémy, ale vše se dá řešit
vzájemnou
diskusí
a
hledáním
schůdných řešení.
Současné zastupitelstvo je v polovině svého funkčního období, proto si
často kladu otázku, zda postupuji
správně, nebo ne. Nejlepší je zeptat se
přímo občanů. Vzhledem k tomu, že
kandiduji do zastupitelstva Jihomoravského kraje, můžete vyjádřit svoji
spokojenost, či nespokojenost se
mnou, jako starostou obce Těšetice,
v podzimních volbách.
Všem přeji příjemný a barevný
podzim.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Hospodaření obce
k 30.6.2008
-

Příjmy = 2.626.394,69 Kč
Výdaje = 2.457.796,47 Kč
Výsledek hospodaření
= +168.598,22 Kč

Hospodářská činnost
(jídelna a ubytovna)

-

Příjmy = 592.265,85 Kč
Výdaje = 708.936,13 Kč
Výsledek hospodaření
= -116.670,28 Kč
(ZN)

V pátek 29. srpna uspořádali
občané v ulici Ruská pouliční slavnost.
Všichni obyvatelé této ulice se
společně sešli a radovali se z nové
cesty a chodníku až do rána. Tak to
má být. Lidé se mají scházet, potkávat
se, žít společně a ne vedle sebe.
Větší hodnotu než nová místní

komunikace má to, že se dokázali
domluvit a zorganizovat společnou
akci.
Největší zásluhy má pan Zdeněk
Kraizel, který byl hlavním iniciátorem
této významné události. Ruská ulice
byla opravena z prostředků Evropské
unie.
(ZN)

Volby
Volby do Senátu Parlamentu České
republiky a do zastupitelstva Jihomoravského kraje proběhnou:
-

17. a 18. října 2008

-

ve volební místnosti v jídelně

-

v pátek od 14.00 – do 22.00 ,
v sobotu od 08.00 – 14.00

-1-

senátní 2. kolo (pokud se bude
konat), tak proběhne 24. a 25.10.2008
ve stejných časech jako kolo první)

Odvodnění hřiště
Firma BEGASTAV – Michal Bezega
provedla
odvodnění
a
drenáž
fotbalového hřiště. Přestože práce
probíhaly v období sucha, projevila se
ve výkopu zvýšená hladina spodní
vody. Provedená drenáž dlouhodobě
vyřeší opakované problémy s regulérností hrací plochy.
(ZN)

Nové zastávky
Havarijní stav autobusových
zastávek v naší obci je již minulostí.
Firma Roman Arbeiter – stavební huť,
s.r.o. provedla opravu dlažby, nové
čekárny dodal p. Oberreiter.

Zastávky budou rovněž mít nové
odpadkové koše. Čtvrtá zastávka u
domu pana Kalaše by se realizovala
na jaře roku 2009.
(ZN)

Hasičská zbrojnice
Budova hasičské zbrojnice prošla
v letošním roce první etapou nezbytných oprav. Má novou střechu, do
které nezatéká. Oba nové dešťové
svody byly nasměrovány k potoku, aby
nedocházelo k podmáčení budovy a
přilehlé cesty.

Zastřešení kulturního
domu
Každý rok na podzim padá listí a
naši poslanci v parlamentu porcují tzv.
medvěda (nerozdělená část státního
rozpočtu). Proto byla zaslána žádost o
dotaci na ministerstvo financí a
k rukám
předsedy
rozpočtového
výboru. Koncem roku uvidíme, jestli
budeme mít prostředky na zastřešení
stavby kulturního domu.
(ZN)

Za školku krásnější
Takto se nazývá akce, jejímž cílem
je zlepšit prostředí okolo mateřské
školy. Samotná akce byla zahájena
brigádou rodičů, děti a florbalistů při
odstraňování staré dlažby. Všem patří

(ZN)

Rekonstrukce
místních komunikací
Během letních měsíců byla
provedena rekonstrukce místních komunikací v ulici Ruská a k Telekiovým.
V ulici ke Květoňovým bylo během
prací zjištěno, že dešťová kanalizace je
v havarijním stavu a to zejména
z důvodu téměř úplného zanešení.
Jedním z důvodů je, že má skoro
nulový spád, v jedné části dokonce
proti spádu.
Z možných variant řešení byla
zastupitelstvem
obce
schválena
výstavba nové dešťové kanalizace
tak, aby bylo docíleno alespoň minimálního spádu podle platných
technických norem. Plánovaný termín
dokončení včetně nové vozovky je
14.11.2008.
(ZN)

poděkování, že se nebáli přiložit ruku
k dílu. Oprava chodníků a pískoviště je
hotova.
Děti
s učitelkami
ještě
pomohou při výsadbě okrasných keřů
a stromů v zahradě MŠ.
(ZN)

Veřejná prostranství
v obci
Pod tímto názvem je připravený
projekt, se kterým se pokoušíme získat
další prostředky z Evropské unie.
Zahrnuje rekonstrukci Růžové ulice a
ulice
k Bezroukovým,
vybudování
parčíku
na
volné
ploše
před
„Kapilanem“ a instalaci nových
odpadkových košů a laviček po celé
obci.
(ZN)

Parkování vozidel
Knihovna dostane nová okna a
dveře. Na příští rok plánujeme další
opravy vnitřních prostor, aby hasiči
měli svoji klubovnu.

předpisy, ale žijeme na vesnici a měli
bychom na život nahlížet selským
rozumem. Nikdo nechce občany
šikanovat, ale je potřeba zajistit
průjezdnost ulic, hlavně pro popeláře
a v zimním období při prohrnování
sněhu. Žádáme proto občany, aby
parkovali vozidla, pokud to nezbytně
potřebují, pouze v jednom směru.
(ZN)

Podle pravidel silničního provozu
platí, že pokud řidič zastaví, musí
ponechat vedle sebe místo min. 3 m
pro každý jízdní pruh. Vzhledem
k tomu, že všechny místní komunikace
jsou obousměrné, znamená to, že by
měl ponechat 6 metrů. Ale taková
není ani jedna obecní cesta. To jsou

-2-

Petice občanů
Občané Těšetic sepsali a předložili
na obecní úřad dvě petice. První
podepsalo 10 osob a týká se stížnosti
na hlučnost a prašnost při výrobě
palivového dříví firmou pana Míky.
Obecní
úřad
postoupil
stížnost
kompetentním orgánům k dalšímu
šetření. V druhé petici (45 podpisů)
obyvatelé
požadují
zpomalovací
prahy v ulici ke koupališti. Uvedená
záležitost se bude řešit na nejbližších
zasedáních zastupitelstva.
(ZN)

Dlažba a obrubníky
zdarma
Zastupitelstvo obce schválilo
poskytnutí staré dlažby (50 x 50 cm) a
obrubníků občanům zdarma. Z tohoto
materiálu
si
občané
mohou
svépomocí vybudovat chodníky a
nájezdy ke svým domům přes obecní
pozemky, popř. parkovací
místa.
Žádosti mohou občané průběžně
podávat na obecním úřadě a budou
vyřizovány do vyčerpání zásob.

(ZN)

Blahopřejeme
jubilantům…

–

jízda

na

čtyřkolce

–

tu

60 let – Hejčová Anna
- Kocmánek Karel
65 let – Chlubna Josef
70 let – Pokorný Václav
75 let – Bobková Zdenka
… a přejeme hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.
–

„Halloween“

zajišťoval
pan
Antonín
Trávníček
jízda v autíčku – tu nabídl pan
Pavel Worbis

Počasí se vydařilo a odpoledne se

Vážení občané. Již několik let si
v naší obci zdobíme domy a jejich
okolí při oslavě Halloweenu. Rozhodli
jsme se uspořádat neoficiální soutěž
v této
výzdobě.
Vyzýváme
Vás
k zapojení do této akce. Můžete se
přihlásit sami na obecním úřadě nebo
přihlaste svého souseda, kamaráda.
My potom výzdobu vyfotíme a vyhodnotíme. Nejlepší a nejoriginálněší
výzdoby budou zveřejněny v obecním
zpravodaji a výherce dostane malou
pozornost.
Jana Ryšavá

Ukončení prázdnin
V sobotu 30.08. ve 14.00 hodin
uspořádal obecní úřad na místním
hřišti akci „Ukončení prázdnin“.
Pro děti byla připravena řada atrakcí :

–

ukázka výcviku psů – vystoupení zajišťoval kynologický
klub „AJAX“ z Přímětic

dětem líbilo a to je to nejdůležitější.
Jsme rádi, že jsme se sešli v tak hojném
počtu.
Dovolujeme si tímto poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě.

Plánované akce
říjen
zdobíme na „Halloween“
listopad
beseda s důchodci
prosinec
vánoční koncert
vánoční besídka v MŠ

Vážíme si toho, že v dnešní době
udělá někdo něco zadarmo.
–

střelba ze vzduchovek, kterou
zajistil pan Leopold Musil ml.,
- jízda na koni – tu měl pod

Abychom Vám to objasnili. Kynologický klub Ajax pod vedením pana
Karpíška, Antonín Trávníček, Leopold
Musil ml, Pavel Worbis a Petr Nezval
své vystoupení na této akci učinili bez
jakéhokoliv nároku na odměnu. Ještě
jednou jim za obecní úřad děkujeme.
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V termínu

29. 11. 2008
od 16.00 do 17.00 hod
bude před obecním
úřadem probíhat sběr
nebezpečného odpadu

Střípky ze školních
lavic
Letošní školní rok začal 1. září.
Deváťáci uvedli do 1. třídy 24 prvňáčků, z toho 6 z Těšetic ( Vojtěch
Musil, Hana Ludvíková, Michal Vacula,
Jakub Vaďura, Štěpán Nekula, Andrea
Kratochvílová ). Byla pro ně připravena nově upravená třída v hlavní
budově, v přízemí vpravo. Třídní učitelkou je Jaroslava Ondrová.

VOLEJBAL
V sobotu 9. 8. 2008 se v Banticích
v novém sportovním areálu konal 1.
ročník Bantického AGRALL-CUPU v odbíjené.

a to druhé tzv. TRADIČNÍ dne 20.září
v hostinci „U Vlků“.

Hrálo 7 týmů neregistrovaných
hráčů. Do turnaje se zapojilo i mužstvo LAZAŘI Těšetice, které se do již
uzavřeného turnaje dostalo na poslední chvíli díky „divoké kartě.“

Mgr. Jana Bezrouková

POSVÍCENÍ

Je docela „fuk“, že ani jedno posvícení neproběhlo v den, kdy se u nás
v obci tradiční posvícení konalo a to je
27. září (na Václava).

V naší obci se konala dvě posvícení. Jedno tzv. STARÉ proběhlo 6.
září v hostinci „U Jiřiny“
Tady je několik fotek z akce:

Volejbal pro potěšení a kondici
hrajeme již mnoho let pravidelně
každé pondělí.V zimě v tělocvičně ZŠ
Prosiměřice a v létě na hřišti v přírodě.
Výsledky z jednotlivých zápasů
vynesly našemu týmu krásné 3. místo,
oceněné pohárem, medailemi a upomínkovými předměty.
Byli jsme pozváni na 2. ročník této
akce v roce 2009.
Hráli jsme v sestavě :
Z. Worbisová,
M. Worbisová
J. Worbis,
V. Pokorný
A. Zimková,
J. Zimek
M. Krais,
S. Jedličková
Václav Pokorný

Jde o to, že se sejdou rodiny, snědí
posvícenskou husu, pobaví se spolu ,
mohou si zatančit pod májí a nechat
za sebou ten shon a starosti.
A to je v dnešní době to nejdůležitější.

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 45 Kč (v Těšeticích)
- 47 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
- 48 Kč (dovoz do 5 km)
Ubytování - 120 Kč den/os.
- Dále nabízíme pro občany a
organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.

Jana Ryšavá
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Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Okénko do historie autentický opis kroniky – rok 1961

Těšetická farnost
V říjnu začne probíhat na prosiměřické faře asi roční příprava na
biřmování.
Co to je biřmování? Je to svátost
křesťanské dospělosti, taková křesťanská občanka. Člověk, který by
k této svátosti chtěl přistoupit, musí
znát všechny základní pravdy naší výry
a umět také o těchto pravdách
s vážností mluvit. Měl by také být
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obdařen předchozími svátostmi, to
jsou: křest, zpověď a svaté příjímání.
Svátost biřmování uděluje biskup. Při
tom na biřmovance sestupuje Duch
Svatý.
V neděli 21. září byly posvěceny
zvony v Prosiměřicích. Jejich jména
byla vybrána podle knězů, kteří
v Prosiměřicích vykonávali službu. Jsou
to: Bohumil, František a Josef. Zvony
v Prosiměřicích byly poslední, které
ještě chyběly dodat na věže kostelu
v naších okolních farnostech.
Připomeňme si, že elektrifikace
zvonů
u
nás
v Těšeticích
byla
uskutečněna jako jedna z prvních a to
především zásluhou pana faráře
Zbožínka,
který
nyní
vykonává
kněžskou službu v Želetavě.
V letošním roce se podařilo opravit
poklonu u silnice na Prosiměřice. Tuto
opravu zrealizovala Pomona Těšetice
v čele s panem ing. Geržou. Za to patří
panu Geržovi a Pomoně velký dík.
Začátkem října pan farář Čoupek
tuto poklonu znovu posvětí. Bližší
informace budou ve vitrínce na
kostele.
Za těšetickou farnost přeji hezký
zbytek letošního roku.
Jelen

Poděkování
sponzorům
kteří přispěli obci finančně,
službami, materiálem, prací ...

„Venku je tak krásně,“ povídá muž
manželce.
„Ty
se
tady
dřeš
s parketami. Měla bys jít raději ven na
vzduch a umýt mi auto.“

Otázka: „Víte, jak dlouho se dokáže
člověk dívat jedním okem na svou
tchýni?“ Odpověď: „Tak dlouho, než
zmáčkne kohoutek.“

Plavčík říká muži v bazénu: „Pane, vy
nám tady močíte do vody. To se
nesmí!“ „Ale vždyť to přece dělají
všichni…“ „No jo, ale ne ze
skokanského můstku!

Starobrno, a.s. – distribuční sklad
HOSTAN Těšetice
JUDr. Milan Kyjovský
.A.S.A.
Michal Bezega
p. Nezval
p. Worbis P.
p. Trávníček ml.
p. Musil ml. … a spousta dalších …

S MORAVA Leasing, a.s.
POMONA Těšetice, a.s.

Učitelka se ptá dětí, co dělají jejich
rodiče. Maruška říká: Můj tatínek je
lékař. Učitelka na to. To je krásné
povolání, a co tvůj tatínek, Aničko?
Můj tatínek je vědec. Taky krásné, a co
dělá tvůj tatínek, Pepíčku? A Pepíček
říká: Můj tatínek tancuje v baru u tyče.
Učitelka si Pepíčka pozve po hodině
do sborovny a říká: Opravdu tvůj
tatínek tancuje u tyče? Ale ne, paní
učitelko, on je členem činohry
Národního divadla a strašně se za to
stydí!

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje
bylo
vydáno
díky
podpoře Ing.
Zdeňka
Mrni,
předsedy
představenstva společnosti S MORAVA
Leasing, a.s..
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Trocha humoru
závěrem
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