ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
2. dubna 2009

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
dlouhá zima je za námi a s nástupem teplejšího počasí budeme
pokračovat v dalších pracích na
zlepšování vzhledu naší vesnice.
Jaro je tu a chtěl bych požádat
všechny občany, aby přiložili ruku
k dílu a věnovali trochu svého času
k jarnímu úklidu nejen na svých, ale i
na obecních pozemcích, chodnících
a místních komunikacích okolo svých
domů a zahrad. Pokud má někdo
staršího souseda, aby mu s tímto pomohl. Pro někoho samozřejmost, pro
jiného jsou veřejná prostranství „cizí“,
nebo je dokonce znečišťují odpadky,
blátem,
dlouhodobě
odloženým
materiálem atd. Že může být obec pro
občana
něco
cizího, či
snad
nechtěného, ukázala snaha některých
poslanců
a
následně
vyvolaná
diskuse, aby obce uklízely sníh
z chodníků. Ano, obec může najmout
firmu, aby
celoročně
udržovala
všechna veřejná prostranství. Na
druhou stranu není obecní pokladna
bezedná, takže se to projeví ve zvýšení
obecních daní a poplatků, nebo se
omezí další rozvoj.
Někteří politici přicházejí se zdánlivě
líbivými návrhy, ve svých důsledcích
však poškozují občany. Myslím si, že je
lepší obětovat čtvrt hodiny týdně obci,
než zvyšovat daň z nemovitostí.

Brigáda, aneb
dobré příklady
táhnou
1) V sobotu 28. února si udělali
členové florbalového klubu brigádu.
Rozhrnuli štěrk před obecní ubytovnou
a upravili tak prostor pro parkování
vozidel. Za bezplatnou pomoc obci jim
patří poděkování.

2) Majitelé vinných sklípků ve sklepní
uličce se domluvili a dne 21.3.2009
uspořádali brigádu na úklid úvozové
cesty a přilehlých svahů.

Číslo 1 – ročník 2009
Doufáme, že tato brigáda je jen
první vlaštovkou ve zvelebování naší
obce a s přispěním každého bude
naše obec příjemným místem pro
každého.
Brigádníci

Starý papír
Akce „Honba za papírem“ se již
stala tradicí a měla i nadále
pokračovat.
Bohužel totální propad výkupních
cen starého papíru vše překazil. Sběrny
druhotných surovin dokonce požadují
příplatek za odběr papíru. Řada dětí
a rodičů se těšila na další ročník
soutěže, ale letos se nebude konat.
Kam s nasbíraným papírem? Před
obecním
úřadem
přibyl
druhý
kontejner na papír, nebo můžete
počkat na příští rok. Doufejme, že
bude lépe.
(ZN)

Přípojky
Vyzýváme občany, aby ihned
začali s budováním přípojek vody,
kanalizace a plynu a nečekali na
zahájení
rekonstrukce
místních
komunikací
v ulicích
Růžová,
k Bezroukovým, za kostelem a ke
Královské.
(ZN)

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Během víkendu
V sobotu 2. 5. 2009
od 16.00 do 16.50 hod.
budou před obecním
úřadem zaměstnanci
firmy A.S.A. od občanů
odebírat
nebezpečný odpad.

22. – 24. 5. 2009
Sesbírané sklo a plastový odpad
(jako PET láhve, igelity a ploutve) byl
dán do sběrných nádob. Železný šrot
byl odvezen do sběrny a neodklizené
větve , které tam zůstaly po vytěžených stromech , byly ekologicky
zlikvidovány.
Sklepní ulička „prokoukla“ a stává
se tak atraktivní trasou k jarním procházkám.
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bude před obecním
úřadem přistaven
kontejner na
velkoobjemový odpad.

Aktualizace plánu
investic a oprav pro
volební období
2007 – 2010
Zastupitelstvo obce Těšetice na
svém zasedání 11. března 2009
provedlo kontrolu plnění plánu investic
a oprav, který si stanovilo na začátku
svého
funkčního
období
s tímto
závěrem:
Realizováno v roce 2007
Místní komunikace ve středu
obce
Místní komunikace v ulici ke
koupališti
Oprava šaten fotbalistů
Oprava fasády MŠ a OÚ
Dokončení opravy fasády
ubytovny a jídelny (západní,
severní a východní strana)
Celkové náklady = 6.915 tis. Kč,
z toho dotace 2.851 tis. Kč a úvěr
u ČS 2.199 tis. Kč
Realizováno v roce 2008
Dětské hřiště
Autobusové zastávky
Místní komunikace v Ruské
ulici
Místní
komunikace
v ulici
k Telekiům
Místní komunikace v ulici ke
Květoňovým
Oprava
střechy
hasičské
zbrojnice
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici ke Květoňovým
Rozšíření vodovodního řádu
v ulici k Telekiovým
Rekonstrukce a rozšíření dešťové a splaškové kanalizace
(propojení hlavní ulice a ulice
ke Královské)
Oprava chodníku před a ve
dvoře MŠ + výsadba zeleně
Celkové náklady = 6.235 tis. Kč,
z toho dotace 4.315 tis. Kč
Na druhou polovinu volebního období
byly stanoveny tyto priority:
Plán na rok 2009
Místní komunikace v Růžové
ulici
Místní
komunikace
v ulici
k Bezroukovým
Místní komunikace za kostelem
Místní komunikace ke Královské (I. etapa)
Oprava podlah v MŠ
Čekárna na autobusové zastávce (u p. Kalaše)

Klubovna pro děti a mládež
Oprava zdi u hřiště pod
kostelem
Rozšíření splaškové kanalizace
a plynofikace v ulici ke
hřbitovu
Celkové náklady = cca 7.100 tis.
Kč, možnosti financování: dotace
max. 900 tis. Kč, bezúročný úvěr
od VAK max. 550 tis. Kč,
nevyčerpaný úvěr od ČS max.
2.800 tis. Kč, vlastní prostředky
obce max. 5.000 tis. Kč
-

Plán na rok 2010
Místní komunikace ve sklepní
uličce ve středu obce
Místní komunikace za kulturním domem
Revitalizace návsi (vč. revize
a dobudování přípojek –
voda, kanalizace, plyn)
Původní záměr na zastřešení stavby
víceúčelového zařízení (KD + byty) byl
odložen na další volební období 2010 –
2014. Bude na příštím starostovi a zastupitelích, jak se s touto výzvou
poperou.

Hospodaření obce
Těšetice
k 31.12. 2008
Příjmy = 10.143.574,48 Kč
daňové 4.770.955,- Kč
nedaňové 402.910,48 Kč
kapitálové 4.110.485,- Kč
dotace 859.224,- Kč
Výdaje = 9.876.066,52 Kč
běžné 3.698.276,57 Kč
kapitálové 5.033.389,95 Kč
splátky půjček 1.144.400,- Kč
Zisk
= 267.507,96 Kč
Stav na běžném účtu: 1.387.969,15 Kč

Hospodářská
činnost obce –
jídelna a ubytovna
k 31.12.2008
Příjmy = 1.817.015,73 Kč
Výdaje = 1.720.165,72 Kč
----------------------------Zisk
96.850,01 Kč

Hospodaření MŠ
Těšetice
k 31.12.2008
Příjmy = 893.101,40 Kč
dotace z JMK 709.000,- Kč
dotace od obce 160.000,- Kč
Výdaje = 927.686,47 Kč
---------------------------Ztráta = - 34.585,07 Kč
Ztáta je kryta z rezervního fondu
vytvořeného v minulých dvou letech.
Stav na běžném účtu: 125.233,- Kč

Roční audit
Dne 9.12.2008 proběhlo dílčí a dne
5.3.2009 konečné přezkoumání hospodaření obce Těšetice, které prováděli
kontrolní pracovníci z Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Nebyly
dostatky.

shledány

chyby

a

ne-

Celá zpráva auditu a závěrečný
účet obce je k dispozici na obecním
úřadě.
[ZN]

Hroutící sklep
V polovině ulice ke Královské se
hroutí sklep. Problémová část sklepa
zasahuje pod místní komunikaci.
Policie ČR nepovolila uzavření této
ulice, protože není zajištěna celoročně
průjezdná objízdná trasa. Stavebnímu
úřadu v Prosiměřicích byla zaslána
žádost k rychlému odstranění, popř.
zajištění sklepa, protože jsou v ohrožení
životy občanů a majetek obce.
(ZN)

Veřejnoprospěšné
práce
Úřad práce také letos bude
dotovat obci pracovní místa na
veřejnoprospěšné práce.
O nabízená místa projevili zájem
Jana Hodečková, Zdeněk Zaspal
a Petr Kraváček.

Stav na běžném účtu: 253.212,27 Kč
Počet obědů:
Počet ubytovaných:
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39.105
2.860

Dle uzavřené dohody s ÚP, budou
vykonávat práce pro naši obec od 1.4.
do 30.9.2009.
(ZN)

Veřejné osvětlení
Na základě podnětů občanů se
připravuje
záměr
na
doplnění
veřejného osvětlení. Žádáme občany,
aby do konce dubna t.r. podali na
obecním úřadě své žádosti s jednoduchým nákresem umístění.
(ZN)

Rozšíření
elektrického vedení
Na žádost Obce Těšetice a jednotlivých žadatelů z řad občanů
připravuje společnost E-ON rozšíření
distribuční sítě nízkého napětí elektrické energie v ulici ke hřbitovu.
(ZN)

Protihluková stěna
V loňském roce jsme vás informovali
o petici občanů proti hluku a prašnosti,
které vznikají při výrobě palivového
dříví v provozovně pana Míky. Vhodný
typ protihlukové stěny byl již vybrán.
Stavební úřad v Prosiměřicích podniká
kroky, aby byla co nejdříve vybudována.
(ZN)

Dotace z EU
V loňském roce jsme uspěli s žádostí
o dotace z Evropské unie a v rámci
Programu rozvoje venkova jsme
opravili část místních komunikací.
Přestože jsme pro letošní rok připravili
kvalitnější
projekt
pod
názvem
„Veřejná prostranství“ a získali více
bodů, nebyla tentokrát naše žádost
schválena
z důvodu
nedostatku
finančních
prostředků.
Oficiální
vyjádření politiků o podpoře malých
obcí ve sdělovacích prostředcích se
tak rozcházejí se skutečností.
Štěstí budeme pokoušet i nadále
a do dalšího roku připravíme projekt
nový a ještě lepší ☺.
(ZN)

Tříkrálová sbírka
2009
V první polovině ledna
proběhla na Znojemsku
Tříkrálová sbírka.
Celkem 320 skupinek
vykoledovalo neuvěřitelných 1.356.833,50 Kč.
V naší obci jsme měli 3 skupinky a to
pod vedením paní Libuše Krejčové,
Milady Kryštofové a pana Viléma

Jelena, které vybraly 11.828,00 Kč.
Všem, kdo přispěli, děkujeme.
Poděkování
ředitele
Oblastní
charity Znojmo pana Mgr. Evžena
Adámka uveřejňujeme :
„Vážení přátelé, dovolte mi, abych
všem, kdo se podíleli na letošním
výjimečném výsledku Tříkrálové sbírky,
srdečně poděkoval. Velmi si vážím
nasazení každého koledníka, všech
dobrovolníků a hlavně dárců, kteří
přispěli do naší sbírky.
Stále se hovoří o hospodářské krizi,
je o ní slyšet ze všech médií a proto
jsme většina z nás čekali nižší výsledek.
Opak je pravdou a díky vaší štědrosti
se vybrala opět rekordní částka. Děkuji
Vám všem a přeji požehnaný rok 2009
bez vlivů krize a dalších negativních
jevů. Našim heslem v Charitě je: ”Usilujme o pokoj se všemi lidmi (Žid.12.14).
Přeji Vám tedy pokoj a mír ve Vašich
srdcích“.
[JR]

PLÁNOVANÉ AKCE, aneb
zapište si do kalendáře
Duben
Dětský karneval

19. 4. 2009

Pálení čarodějnic

30. 4. 2009

Květen
Fotbalové utkání
(svobodní vs. ženatí)

1. 5. 2009

Lampionový průvod a
táborák

7. 5. 2009

Odveta utkání
(svobodní vs. ženatí)

8. 5. 2009

Pouťová zábava

30. 5. 2009

Červen
Den dětí na hřišti
Rozloučení dětí s MŠ

Blahopřejeme
jubilantům…
65 let – Votavová Ruža
65 let – Pešková Anna
80 let – Tichá Božena
Pilát Otto
…a všem přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti do dalších let.
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Vánoční koncert

V neděli 28.12.2008 se již podruhé
uskutečnil vánoční koncert Cimbálové
muziky Antonína Stehlíka pod vedením
primáše Jiřího Ludvíka. Více než 150
posluchačů si v těšetickém kostele
společně zazpívalo vánoční koledy.
Třetí ročník tohoto koncertu se
připravuje na 27.12.2009.
(ZN)

Těšetická farnost
Nedávno jsem se potkal s jedním
známým. Na otázku, jak se daří, jen
pokrčil rameny a povzdechl si: „To víš –
krize“. Krize, krize a zase jen krize. Ze
všech médií k nám doléhá tato
informace. A co mi s tím?
Každý podle svého, ale většinou
všichni začínáme šetřit, protože kdoví
jak bude. Křesťané jsou ale optimisti.
Krize se tím pro nás křesťany,
samozřejmě nezmírní, ale náš život
bude stále kvalitní, i když si místo
limonády dáme vodu. Ano žijeme
v materiálním světě, musíme živit
rodinu, atd. Máme však jeden velký
důvod k optimismu – našeho Boha.
Můžeme se na něj spolehnout za
všech okolností a v této době obzvlášť.
Každý křesťan má povinnost jít jednou
za rok ke zpovědi a o velikonocích
také na mši sv. Pojďme letos o velikonocích do kostela. Nechme krizi
před kostelem a všechny své starosti
předložme našemu Bohu Otci.
Informace o mších sv. jsou pravidelně vyvěšovány na našem kostele.
Na velikonoce – v neděli bude
v Těšeticích také mše sv. a to v 11.00
hod.
Zkusme se zastavit a zamyslet se
nad vlastním životem, nad vlastní
rodinou. Nebojme se říct svým blízkým,
jak nám na nich záleží a jak si jich
vážíme. Buďme ohleduplní a vnímavější k ostatním spoluobčanům.
A nestěžujme si, jinde ve světě jsou
lidé na tom hůř.
Požehnané velikonoce přejí těšetičtí
farníci.
(Redakčně zkráceno)
Vilém Jelen

Obavy, že jejich tanec vzbudí na
tvářích některých přítomných jen
úsměvy se nepotvrdily.

Masopust
V sobodu 21. února uspořádali
těšetiční hasiči a fotbalisté tradiční
průvod masek naší obcí.
O zábavu a rozveselení se staralo
22 masek a zvaly občany na masopustní zábavu, která se konala v
hostinci „U Vlků“.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří se oblékli do masek
a pomohli tak udržet jednu z tradic.
(JR)
Pod vedením paní Pokorné si ženy
připravily moc pěkné country vystoupení a přítomné diváky mile
překvapily.
Za všechny mohu říci, že se těšíme
na pouť, kde předvedou ještě i nový
tanec.
Trošku zmatku způsobila děvčata
s břišními tanci, ale nakonec jsme
vystoupení zhlédli.

Jarní setkání
důchodců
Dne 21. 3. 2009 ve 14.00 hodin se
v hostinci „U Vlků“ konalo setkání
seniorů. Vysoká účast nás mile
překvapila. Jen tak dál.

Velký potlesk patřil cimbálce.

Jelikož setkání seniorů má vždy
velký úspěch, tak si ho na podzim
zopakujeme.
Za obecní úřad bych ještě jednou
chtěla poděkovat všem sponzorům
(Pomona Těšetice a.s., hostinec
„U Vlků“, Klub žen Těšetice) a všem
vystupujícím.
[JR]

Zasílání aktualit
e-mailem

Potěšit oko i ucho všech přítomných
přišli naši nejmenší z mateřské školy,
klub žen, cimbálová a taneční skupina
Dyjavánek ze Znojma.
Nemalý úspěch však mělo i taneční
vystoupení našich těšetických žen.

-4-

Kdo z občanů má zájem na
zasílání
aktualit,
rozhlasových
hlášení a důležitých informací na
e-mailovou adresu, ať zašle svou
kontaktní e-mailovou adresu na
obecní e-mail obec@tesetice.cz
Umožní tím rychlejší a lacinější
komunikaci
obecního
úřadu
s občany.
Věra Nováková

Klub žen

ZŠ Prosiměřice Vás zve na

v neděli 26. dubna
od 14 hodin
Klub žen se i v minulém roce podílel
na mnoha kulturních akcích.
V květnu o pouti ženy zaváděly po
vsi. Počasí se jim, jak si jistě
pamatujete, velice vydařilo a podpořilo veselou náladu, se kterou zvaly
občany na večerní zábavu.
V červnu se několik žen zapojilo do
přípravy sportovního odpoledne ke
“Dni dětí”.
V listopadu připravily posezení
s důchodci a také si zaslouží pochvalu
všechny ženy, co dobře napekly…
(Redakčně zkráceno)
Hloušková Božena
předsedkyně

ZŠ Prosiměřice

v Kulturním domě
v Prosiměřicích
Tisková oprava:
V minulém vydání Zpravodaje došlo
nedopatřením k prohození fotografií
u článku z MŠ a článku Ekotýmu ze ZŠ
Prosiměřice. Autorem článku ze ZŠ byli
členové Ekotýmu a ne paní Jana
Bezrouková.
Tímto se čtenářům a Ekotýmu
omlouvám.
[JŠ]

Těšetický košt
Již šestý ročník místní výstavy vín
se konal v sobotu 14. března v Hostinci
„U Vlků“.

Odborná degustace byla ukončena přednáškou Ing. J. Čepičky CSc.
a Ing. Tomáška.
Poděkování za vydařenou akci
patří zejména pořadatelům, tešetickým vinařům a všem, kteří na akci
přispěli finančně – Obec Těšetice,
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., RENOV
spol.s.r.o., ALPINE stavební společnost
CZ s.r.o., CAINE s.r.o., BEGASTAV.
Leoš Musil

Uvítejme jaro !
Chce se mi vykřiknout „jaro je
tady!“, ale některý den to tak ještě
nevypadá. Sněhové přeháňky a nízké
teploty nám připomínají, že zima se
nechce vzdát své vlády.

ZŠ Prosiměřice Vás zve na

Obecní úřad proto vyhlašuje soutěž
o nejlepší výzdobu k velikonočním
svátkům. Soutěž začíná ihned po přečtení těchto řádků.
Na výstavě bylo 92 vzorků vín od 34
vystavovatelů,
hodnoceno
čtyřmi
komisemi.

v pondělí 6. dubna od 15 hodin

V odpoledních hodinách proběhlo
odborné hodnocení, ze kterého letos
vzešlo 19 zlatých medailí.

ZŠ Prosiměřice Vás zve na
Nejlépe oceněnými víny byly:
Šampion výstavy – Savignon roč. 2007
od POMONY a. s.

ve středu 29. dubna
od 16 hodin
v Kulturním domě
v Prosiměřicích

Šampion bílých vín – Vlašský ryzlink roč.
2007 Václava Vytáčka
Šampion červených vín – Cabernet
Moravia rosé 2008 Leoše Musila.
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Jak se přihlásit ? Pokud jdete na
procházku se svým čtyřnohým miláčkem nebo jen tak s rodinou a uvidíte něco pěkně naaranžovaného v
oknech domů nebo v zahrádkách,
neváhejte své spoluobčany, sousedy,
kamarády přihlásit. Stačí to říci
některému ze zastupitelů obce nebo
pracovnici úřadu paní Novákové.
Pořídíme fotografie a zastupitelstvo
rozhodne o vítězích. Ti budou odměněni.
Vím, že nejde o ceny, ale o to, že
bude naše vesnice krásnější, že nejsme
lhostejní a oceníme snažení těch
druhých.
[JR]

Finančí úřad
informuje
Informace k novele zákona
z nemovitostí

o dani

Změnu provede správce daně sám
a vyměří daň ve výši poslední známé
povinnosti
upravené
o
změny.
Výsledek vyměření poplatníkovi sdělí
platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.

Otázka 1.

Otázka 3.

Jaké nejdůležitější změny zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
nastávají k 1. lednu 2009 novelizací
zákonem č. 1/2009 Sb.?

Jak je to s placením daně z nemovitostí ?

Novela zákona ruší osvobození
- od daně z nových staveb a bytů
v nových stavbách podle § 9 odst. 1,
písmeno
g)
zákona
o
dani
z nemovitostí, které je poskytováno na
dobu 15 let.
Již přiznaný nárok na osvobození
v předchozích zdaňovacích obdobích
se poplatníkům poskytne naposledy
ve zdaňovacím období 2009 (např.
stavba nebo byt byly dokončeny
v průběhu roku 2007, do 31. ledna
2008 byl nárok uplatněn v daňovém
přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008),
ve zdaňovacím období 2010 nelze již
osvobození poskytnout,
Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat
nárok na osvobození u stavby nebo
bytu, které byly dokončeny v průběhu
roku 2008.
- od daně ze staveb po zateplení na
základě stavebního povolení, které je
podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona
o dani z nemovitostí poskytováno na
dobu 5 let.

Vzhledem k tomu, že u většiny
poplatníků dojde ke změně výše
daňové povinnosti, doporučujeme
počkat s placením až do obdržení
složenky k úhradě, kterou bude
finanční úřad opět rozesílat nejpozději
počátkem května.
Daň do výše 5000 Kč je splatná do
konce května.
Pokud někdo složenku čeká, ale
neobdrží, měl by se informovat u správce daně a situaci řešit, čímž se
předejde vzniku případné sankce
z prodlení úhrady.
Pokud přesto někteří poplatníci zaplatí
daň z nemovitostí v předstihu podle
daňové povinnosti za rok 2008, budou
jim údaje na alonži složenky sloužit ke
kontrole.
Případný
rozdíl
mezi
vyměřenou
daňovou
povinností
a částkou již uhrazenou pak mohou
doplatit použitím daňové složenky na
poště bez poplatku.
Finanční úřad

Bruslení

Již přiznaný nárok na osvobození
v předchozích zdaňovacích obdobích
se poplatníkům poskytne naposledy ve
zdaňovacím období 2012 (např.
stavba byla zateplena v průběhu roku
2007, nárok na osvobození vznikl dnem
1. ledna 2008 a byl uplatněn
v daňovém přiznání na rok 2008).

Mění se výše daně z nemovitostí ?
Od 1.1.2009 došlo ve srovnání
s předchozím zdaňovacím obdobím
ke zvýšení průměrné ceny půdy
přiřazené k jednotlivým katastrálním
územím.
Poplatníci,
kteří
mají
v daňovém přiznání pozemky, budou
mít vyšší daň z nemovitostí.

Václav Pokorný

Nový web
Již několik let nebyly internetové
stránky Obce Těšetice zásadněji
upravovány. Pravidelně
probíhá
aktualizace vkládaných informací.
Vývoj jde neustále kupředu, proto
vyzýváme
občany
a
ostatní
návštěvníky
našeho
webu,
aby
průběžně zasílali
požadavky (emailem) na grafickou úpravu, celkové
uspořádání, přehlednost i obsah.
(ZN)

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 45 Kč (v Těšeticích)
- 47 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
- 48 Kč (dovoz do 5 km)

Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat
nárok na osvobození u stavby nebo
bytu,
bylo-li
jejich
zateplení
provedeno v průběhu roku 2008.

Otázka 2.

Přehradu
navštěvují
všechny
věkové kategorie bruslařů – začátečníci, sportovci v nejlepší formě až
po bruslaře ve zralém věku…

Ubytování - 120 Kč den/os.

Letošní zima připravila na přehladě
velkolepé přírodní kluziště, které
využívají nejen bruslaři, ale stopy ve
sněhové pokrývce zanechali mnozí
pěší turisté, dokonce i cyklisté.

- Dále nabízíme pro občany
a organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.
Více informací na
www.tesetice.cz

Někteří bruslaři narychlo modernizovali výzbroj, která pochází z dob
mládí a pořídili si nové sportovní
nářadí, které dává vyniknout jejich
bruslařskému umění.
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a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Okénko do historie - autentický opis kroniky – rok 1962
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MŠ Těšetice
I když ještě leckde leží sníh a po
ránu je pěkná zima, jaro je doslova za
dveřmi. I my se už nemůžeme dočkat
zelené trávy a barevných kvítků. Kdo
z vás se netěší po chmurné, fádní zimě
na barevnost jarní přírody?
U nás v mateřské škole máme jaro
už dlouho.
Bílé sněhuláky
nahradily pestré
květy malované
na dřevě, papíroví
klauni, masopustní
masky, malované
květináče a první

skutečné
květy
zlatého
deště
a prvních lístečků
na větvičkách vrby.

I když do Velikonoc chybí několik
dnů, začínáme s výzdobou školy již
nyní.
Ty spousty malovaných vajíček,
zajíců, kuřátek a slepic nebude ani
kde umístit.
7. dubna 2009 v 15:30 budeme
pořádat předvelikonoční pracovní
dílnu, na kterou vás srdečně zveme.
Od 2. dubna budeme jezdit na
předplavecký výcvik a ještě nás do
konce školního roku čekají dvě
divadelní představení v Městském
divadle ve Znojmě, návštěva ZŠ
v Prosiměřicích, ZOO v Jihlavě a návštěva okresního města.
30. a 31. března 2009 od 13:00 do
15:00 hod. proběhl zápis do naší MŠ na
školní rok 2009 – 2010. Zápisu se mohly
zúčastnit děti narozené v roce 2006 a
2007.
Pokud pobíráte mateřský příspěvek
na tyto děti, poradíme, za jakých
podmínek mohou do MŠ docházet
buď na celý den, na 4 hodiny denně
nebo na 5 dní v měsíci.

Kromě výše uvedených aktivit školy
nás v jarním období čeká úprava
zahrady mateřské školy, srovnání
terénu a vybudování krytu na
pískoviště.
Jana Mikulášková, ředitelka MŠ

Fotbalové okénko
Fotbalový oddíl
působí v Těšeticích
od sezóny 19941995. Nyní tedy
účinkuje ve IV.
třídě okresní soutěže již 15. sezónu a dlouho to
vypadalo, že to zřejmě bude i sezona
poslední.
Podzimní
část
sezóny
mužstvo odehrálo se ziskem pouhého
jednoho bodu a navíc i se dvěmi
kontumačními prohrami, kdy se vůbec
nedostavilo k zápasu a to v jednom
případě dokonce na vlastním hřišti. Již
v průběhu podzimní části hrozilo
mužstvu vyloučení ze soutěže a ukončení činnosti celého oddílu. Nakonec
se ale podařilo podzimní část sezóny
dohrát a na rozhodnutí o dalším
chodu mužstva tak byla celá zimní
přestávka.
V prosinci se uskutečnila schůze
fotbalového oddílu, na které bylo
rozhodnuto o pokračování činnosti
i v jarní části sezony. Z vedení oddílu
odstoupil Rudolf Bilka a proto byl
zvolen nový výbor ve složení Libor
Katolický
(předseda
fotbalového
oddílu), Michal Novák (sekretář), Josef
Dufek, Milan Rožnovský a Antonín Peza
(členové
výboru).
Během
zimní
přestávky muselo nové vedení složit
prakticky nové mužstvo, neboť většina
hráčů se rozhodla věnovat jiným
aktivitám a s fotbalem skončit. Ze
základní sestavy tak prakticky zůstalo
5 hráčů a to Michal Novák, Lukáš
Kraizel, Ivo Kraizel, Jan Ošmera a Libor
Katolický. Dále se podařilo k návratu
na fotbalové trávníky přesvědčit
hráče, kteří již v minulosti s fotbalem
skončili. Mezi tyto patří například Jiří
Moltaš, Daniel Trochta, Zdeněk Kuchař,
Rostislav Kocmánek, Jan Jelen, Milan
Worbis. A jako noví hráči doposud přišli
Petr Nezval, Patrik Jurala (doposud
neregistrovaní),
Milan
Bartoněk
(přestup z SK Chvalovice), Radek Fiala
(hostování
z Hlubokých
Mašůvek)
a v jednání je ještě hostování Jiřího
Turana ze Sokola Bantice.
V neděli 22. března jsme sehráli
přátelské utkání na hřišti mužstva Dyje.

S tímto soupeřem, který je na špici
tabulky ve své skupině jsme sehráli
vyrovnané
utkání
s množstvím
neproměněných šancí na naší straně.
Vzhledem k tomu, že naše mužstvo se
sešlo na hřišti v novém složení poprvé
je výsledek 1:2 (pol. 1:2) proti tomuto
soupeři povzbuzujícím.
Již 5. dubna začne jarní část sezony,
na kterou by jsme chtěli tímto všechny
fanoušky pozvat, aby mužstvo cítilo
podporu i v hledišti. Doufáme, že
provedené změny budou jen k lepšímu
a úroveň těšetického fotbalu začne
opět stoupat.
Libor Katolický
Domácí jarní fotbalové zápasy
12.4.2009 v 15.30 hodin
Těšetice – Štítary B
26.4.2009 v 16.00 hodin
Těšetice – Blížkovice B
10.5.2009 v 16.30 hodin
Těšetice – Olbramkostel
14.6.2009 v 16.30 hodin
Těšetice – Pavlice B

Stará dlažba
a obrubníky
Žádáme občany, kteří si podali
požadavek na starou dlažbu a obrubníky, aby si je do konce dubna
odebrali, popř. zrušili svůj požadavek, aby mohli být uspokojeni
další zájemci.
(ZN)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli obci finančně, službami, materiálem či
prací…

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