ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
26. června 2009

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
už je to zase tady. Opravujeme další
místní komunikace v obci. Možná už
s tím někoho unavuji, cesty a samé
cesty. Ale co se ještě nedávno zdálo
jako nedosažitelné přání, stane se
skutečností. Na konci prázdnin bude
mít většina občanů Těšetic zajištěný
přístup ke svým domům po rovných a
bezpečných cestách bez prachu a
bláta.
Další prioritou pro letošní rok je
oprava podlah v mateřské škole,
adaptace klubovny pro hasiče a
mládež a rozšíření inženýrských sítí
v ulici ke hřbitovu. Příští rok bychom
chtěli uzavřít „silniční“ etapu naší obce
rekonstrukcí ulice za kulturním domem,
navazující sklepní uličky, ulice ke
hřbitovu a revitalizovat náves.

Zdarma do každé domácnosti
Žádáme občany o trpělivost a
shovívavost během prací. Dále aby
v termínech
svozu
komunálního
odpadu dávali popelnice na nejbližší
křižovatky a parkovali svá vozidla
mimo uvedené ulice.
(ZN)

Číslo 2 – ročník 2009

Projekt revitalizace
návsi

kulturního domu. Nyní slouží jako
dočasné úložiště materiálu, které
nepřidá na kráse naší obce.
Tato
plocha
podle
projektu
architekta
ing.
Libora
Pivničky
kombinuje požadavek na zachování
zeleně a parkové úpravy, vytvoření
multifunkčního prostoru pro pořádání
kulturně-společenských akcí (posvícení, vánoční strom atd.), tržiště a
příležitostné parkoviště při zachování
dopravně-bezpečnostních norem.

Jak již bylo avizováno, připravujeme
projekt, se kterým budeme usilovat o
získání dotace z prostředků Evropské
unie. Součástí tohoto záměru bude
také
revitalizace
návsi.
Podle
zpracovaného projektu se plánuje
přeměna plochy vedle stavby

Na
zasedání
zastupitelstva
proběhla nad projektem široká diskuse
– co zastupitel, to jiný názor. Je
vhodné, aby se vyjádřili i ostatní
občané, aby nevznikl „pomník“, který
nebudou občané využívat.
(ZN)

Protože jsou prázdniny za dveřmi,
přeji dětem příjemné léto a dospělým
pohodový čas dovolených.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Rekonstrukce
místních komunikací
- 2009 Podle
aktualizovaného
plánu
investic byla 1. června zahájena
rekonstrukce ulice k Bezroukovým,
ulice Růžová, za kostelem a I. etapa
ulice ke Královské. Před zahájením
prací
proběhlo
výběrové
řízení,
kterého se zúčastnily společnosti
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.,
COLAS, a.s., STRABAG, a.s., SIS silniční
stavitelství, s.r.o. Byla vybrána společnost ALPINE stavební společnost CZ,
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu
(4.999.541,- Kč), nejdelší záruku 66
měsíců a nejkratší termín realizace (do
14.8.2009).
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Přípojky
Žádáme občany, aby si vybudovali
přípojky (voda, kanál, plyn, el. energie)
v ulicích, které dosud nebyly rekonstruovány. Dále upozorňujeme
občany, že po dobu trvání záruky na
nové vozovky (min. 5 let) nebude
vydáváno povolení k zásahu do
komunikací mimo případů havárie.
(ZN)

Ulice ke hřbitovu
Řešení ulice ke hřbitovu je složitější a
má nyní následující scénář. Připravuje
se nový geometrický plán, který rozdělí
současné
pozemky
jednotlivých
vlastníků, přes které vede cesta ke
hřbitovu. Po diskusi s vlastníky byl
nalezen kompromis a vyčleňuje se
pouze nezbytná minimální šíře – 3 m
pro vozovku plus 1 m pro veřejné
osvětlení. Potom je naplánovaný
výkup pozemků. Na podzim bude
následovat rozšíření plynofikace a
splaškové kanalizace. Do konce roku
prodloužení vedení NN el. energie.
Pokud se podaří získat dotaci, bude
příští rok vybudováno v této ulici
veřejné osvětlení a nová vozovka.
(ZN)

Podlahy v MŠ
Rozhodnutím
exministra
Cyrila
Svobody č. 74/2009 byla obci Těšetice
schválena
dotace
300.000,Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu
poškozených
podlah
v mateřské škole. Celkové náklady
budou činit 431 tis. Kč. Během
července a srpna bude provedena
kompletní
výměna
vč.
podloží,
zabezpečení proti vzlínání zemní
vlhkosti a zajištění tepelné pohody
finálního povrchu. JEDNOTA Mor.
Krumlov vyšla obci vstříc a poskytne
svou bývalou prodejnu k dočasnému
uskladnění nábytku z MŠ. Žádáme
rodiče dětí i ostatní občany o
výpomoc při vystěhování nábytku a
jeho nastěhování zpět. MMR, Jednotě
MK a brigádníkům předem děkujeme.
(ZN)

Klubovna
V letních měsících bude provedena
adaptace bývalé prodejny ovoce na
klubovnu pro hasiče a mládež.
Celkové náklady budou činit 80 tis. Kč.
Zástupci mládeže (Adam Bobek a
Jakub Schystal) aktivně nabídli obci

pomoc při provádění prací. Brigádnická výpomoc bude potřeba
zejména při vyklizení prostor a
zařizování klubovny. Tuto vstřícnost a
zájem kladně hodnotíme.
(ZN)

Bejčárna
Na bývalé „bejčárně“, nyní obecní
dílně, byla oklepána stará omítka a za
30 tis. Kč byla opravena děravá
střecha včetně nového oplechování,
okapů a svodů. Práce byly provedeny
s využitím obecních zaměstnanců a
pracovníků
na
veřejnoprospěšné
práce.
(ZN)

Volby
Ve dnech 5. a 6. června probíhaly
volby do Evropského parlamentu.
Zajišťování voleb je povinností obce.
Jedním z mnoha úkolů je ustanovení
zapisovatele a členů volební komise.
Zapisovatelkou
byla
jmenována
starostem paní
Anna Telekiová.
Členové komise jsou delegováni
politickými stranami a seskupeními a
doplněni obecním úřadem.
Vzhledem k tomu, že se ozývaly
hlasy k sestavě komise, protože jsou
v ní stále stejní lidé, byla provedena
změna členů. Oslovili jsme další
občany Těšetic, zda nemají zájem
pracovat v této komisi. Záměrem bylo,
aby skoro každá ulice měla svého
zástupce.

Nepodařilo se zajistit zástupce za
ulici Ruskou, kde svoji účast odmítli ze
zdravotních nebo jiných důvodů.
Pokud se někdo z minulých členů
volební komise domnívá, že nebyl
osloven, protože pracoval špatně, tak
to musíme uvést na pravou míru. Vždy
jsme byli s prací komise spokojeni.
Nenastaly žádné nepříjemnosti ať již
v minulosti nebo současnosti. Práce je
to odpovědná a tak k ní také všichni
přistupují. My si všech, kteří ve volební
komisi pracovali velmi vážíme a tímto
jim také děkujeme. Je však nutné
dodat, že nikdo nemá doživotní právo
účasti v komisi a obměna členů je
vhodná.
Výsledky voleb do Evropského
parlamentu. Počet zapsaných voličů
ve volebním okrsku Těšetice: 399,
Počet občanů, kteří se zúčastnili
voleb: 101, tj. 25,31 %.
Výsledky dle stran:
ČSSD

-

29 hlasů

KDU-ČSL

-

18 hlasů

KSČM

-

18 hlasů

ODS

-

15 hlasů

Suverenita

-

13 hlasů

Libertas.cz

-

4 hlasy

Věci veřejné -

1 hlas

Demokratická
strana zelených -

1 hlas

Nejen hasiči a
živnostníci s učiteli
do Evropy
-

1 hlas

SNK Evropští
demokraté

1 hlas

-

(JR)

Pálení čarodějnic

Svou účast potvrdili :
Za ulici Ke koupališti paní Marie
Rozenbergová
(před volbami odstoupila)
Za ulici Hlavní paní Petra Vaculová
Za
ulici
Bantickou
paní
Jana
Nezvalová
Za ulici Slepou byl stranou KDU-ČSL
delegován pan Vilém Jelen
Za ulici Ke hřbitovu paní Blanka
Dufková
Za ulici Růžovou paní Věra Laitnerová
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30. 4. 2009 ve večerních hodinách
se v prostoru nad „Hospodou u
Jiřiny“…

Májové setkání se pro změnu
uskutečnilo v sobotu 2. května na
louce u sklepa č.127. Ochutnávka vín,
zpěv a zábava – to bylo hlavním
programem tohoto večera. Není
pochyb, že se vydařil.
(JR)

Druhý táborák
…rozhořel táborák, na kterém však
žádná čarodějnice nebyla. Asi ji nikdo
nechytil. Skupinka čarodějnic přiletěla,
táborák obtancovala a zase uletěla.
Byla to milá návštěva.
Táborák nebyl tak veliký jak jsme
zvyklí. Bylo to však z důvodu jeho
umístění v centru obce. Navíc bylo
třeba hlídat děti, aby nevběhly na
silnici. I přes tyto handicapy jsme se
sešli, popili pivko a povídali si. Nás
přece nemůže nic rozhodit.
Další táborák proběhl dne 7. 5. a
nejvíce se na něj těšily děti.

Touto
cestou
bych
chtěla
poděkovat všem, kteří nám tento
večer připravili. Byli to pánové : Jiří
Plačko, Zdeněk Zaspal, Petr Kraváček,
Ladislav Večeřa, Zdeněk Daberger,
Karel Trávníček ml., Michal Novák,
Silvestr Plačko, Václav Tkadlec, Josef
Koutník.
Dále děkujeme firmě Hostan za
sponzorský dar, který všem chutnal.
Naše vesnice žije a to je dobře.
Řada rodin si pálila čarodějnice
v rodinném kruhu nebo v sousedském
kolektivu jako v ulici „Ruská“ .
(JR)

Lampiónový průvod prošel obcí a
skončil opět u Hospůdky u Jiřiny.

Den dětí

V sobotu 6.června ve 14.00 hodin se
na hřišti pod kostelem závodilo. Slunce
svítilo a hřálo, děti přicházely a občas
vyletěl i nějaký neposedný balónek.

Májové setkání
Rozdávaly se párky a limonády pro
děti, pivečko pro rodiče. Kdo nepřišel,
tak může jenom litovat.
Paní Iva Vlková věnovala soudek
černého piva – za to jí patří dík.
(JR)
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Byly připraveny soutěže, kterých se
mohli zúčastnit i ti nejmenší. Každý
chlapec nebo děvče obdrželo sladký
balíček, který spolufinancoval pan
Pavel Worbis. Obecní úřad mu touto
cestou děkuje za finanční dar ve výši
1.000,- Kč. Po absolvování soutěží,
nafukování balónků proběhlo losování
tomboly, které mělo velký úspěch.

Balóny, autíčka, panenky, plyšáci,
ale i např. skleněné kuličky vzbuzovaly
radostné jiskřičky v očích dětí. To nám
bylo největší odměnou.

původně uzavřených podmínek je
bilance Obec Těšetice x ARES
vyrovnaná, investicí v posledních dvou
letech však nyní v neprospěch obce.
Proto bylo šokující, když paní Jelínková
zaslala zálohovou fakturu na 12.000,Kč a dále požadovala 10,- Kč
z každého piva (2 velké sudy), které
obec dostala darem. Vstup do areálu
byl
podmíněn
splněním
těchto
požadavků. Toto bylo rázně odmítnuto. Do doby než bude uzavřen
dodatek, který zajistí za předem
jasných a neměnných podmínek
realizaci akcí obce, jsou pozastaveny
jakékoliv investice do areálu.

Bouřlivě
byl
prodiskutován
pronájem sportovního areálu. Dále
byly ze strany občanů připomínky k
průjezdnosti vozidel v ulici ke Královské,
napojení na veřejný vodovod u
hasičské zbrojnice a problémy při
čistění splaškové kanalizace.
(ZN)

Nové stanoviště
kontejnerů

Obecní akce se letos pořádaly
provizorně v náhradních prostorách.
Je nepochopitelné, proč společnost
ARES 96, s.r.o., popř. paní Jelínková
vyvíjí takové úsilí, aby si proti sobě
popudila co nejvíce občanů.
(ZN)

Veřejná schůze
s občany
Jménem svým i obecního úřadu
chci poděkovat paní učitelce Soni
Ludvíkové za zorganizování her, dále
panu Josefu Ludvíkovi za umožnění
střelby ze zbraní na terč, firmě Hostan
za limonády pro děti. Podívejte se na
fotky, ty mluví za vše.
(JR)

Kauza
sportovní areál
Koncem dubna se opět vyhrotila
kauza kolem pronájmu sportovního
areálu. Pro občany přinášíme stručnou
rekapitulaci. Společnost ARES 96, s.r.o.
má dlouhodobě pronajatý sportovní
areál (na 10 let s ukončením v roce
2013).
Podle právního posouzení nemůže
obec smlouvu předčasně vypovědět.
Během loňského a předloňského roku
obec investovala více než 400 tis. Kč
do areálu, aby zajistila těšetickým
fotbalistům
nezbytné
podmínky
(oprava šaten, terasy, odvodnění
hřiště). Fotbalisté mají se společností
ARES 96, s.r.o. podnájemní smlouvu.
ARES 96, s.r.o. platí obci 25 tis. Kč ročně
(dosud jen zápočtem za vloženou
investici, od letošního roku už začne
platit). Fotbalisté platí ARESu cca 15 tis.
Kč, což jim obec dotuje. Obec si dále
5 – 6x ročně pronajala areál pro své
akce a platila 2.000 Kč za akci. Dle

V pondělí 25. května se v hostinci U
Vlků konala veřejná schůze za účasti
55 občanů. Hlavním cílem bylo
zapojení občanů do komunitního
způsobu plánování.
Občané byli seznámeni s akcemi
pro letošní rok (rekonstrukce místních
komunikací, oprava podlah v MŠ,
adaptace klubovny, inž. sítě v ulici ke
hřbitovu).
Dále
s připravovaným
projektem na příští rok, který zahrnuje
revitalizaci návsi, rekonstrukci ulice za
kulturním domem, sklepní uličky ve
středu obce, ulice ke hřbitovu,
vybudování parkovacích stání u
Kapilanu, parkové úpravy a výsadba
veřejné zeleně, doplnění a rozšíření
veřejného osvětlení, nové odpadkové
koše, lavičky, pořízení komunální
techniky.
Byla podána informace o rozpracovaných projektech na rozšíření
vodovodu a kanalizace k novým
stavebním parcelám, které vznikly po
změně územního plánu obce. O
připraveném projektu na víceúčelové
hřiště pod kostelem. Vše je však
podmíněno získáním dotací.
Na stavbu kulturního domu byl
zpracován statický posudek, řešení je
z finančních důvodů odloženo.
Občané měli možnost nahlédnout
do připravených projektů a statického
posudku.
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Je potěšující, že občané Těšetic ve
stále větším rozsahu třídí druhotné
suroviny a nehází vše do své
popelnice. Šetříme tím životní prostředí
a současně se obci snižují náklady na
likvidaci odpadů.
Stanoviště
kontejnerů
před
obecním úřadem již připomínalo
vozovou hradbu. Proto bylo zřízeno
další stanoviště u hasičské zbrojnice
(2 kontejnery na plasty, 1 na papír).
Pokud bude naplněna rozšířená
kapacita, mohou být přidány další
kontejnery, popř. zřízeno ještě další
stanoviště.

(ZN)

Mateřská škola
informuje
Školní rok se nezadržitelně blíží ke
konci a práce v mateřské škole vrcholí.
Nastává čas, kdy se sklízejí plody
celoroční
práce,
bilancuje
se,
vzpomíná.
Ráda bych se ohlédla i za tímto
rokem. Do mateřské školy bylo
zapsáno 17 dětí od 2,5 – 6 let, z toho 9
dětí předškolních. Výchovně vzdělávací činnost vycházela z naplňování
záměrů a cílů Rámcového programu
pro předškolní vzdělávání.
Jako malý zázrak rok co rok
prožíváme to, jaké změny nastaly v té
původně nesourodé, nespolupracující
skupině dětí. Za deset měsíců
každodenního potkávání děti fungují
dohromady, dokáží se vzájemně

vnímat, komunikovat, domluvit se,
pozdravit, oslovit, pochválit i pokárat,
pomoci i pohladit, ustoupit, poradit si,
zeptat se, když něco neví, a ozvat se,
když s něčím nesouhlasí. Tato proměna
je
zaštítěna
společnými
zážitky,
prožitky, denními zkušenostmi, ať už ze
spontánních aktivit, či ze záměrně
navozených řízených činností.
V tomto roce děti navštěvovaly
divadelní představení ve Znojmě,
loutkové představení a vystoupení
„Kamarádů“ v Prosiměřicích. V jarních
měsících proběhl předplavecký výcvik
dětí. Kulturním programem jsme se
podíleli na dvou setkáních s důchodci.
Obecní úřad zorganizoval pro děti
karneval a odpoledne plné soutěží ke
Dni dětí.

1.září 2009 opět sejdeme a mezi sebou
uvítáme i deset nových dětí.

Jana Mikulášková a kolektiv
zaměstnanců MŠ

PLÁNOVANÉ AKCE
aneb
zapište si do kalendáře

ZŠ Prosiměřice
V sobotu 20. června 2009 od 9 do
11 hodin proběhl na naší škole DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k příležitosti 60.
výročí české školy v Prosiměřicích a
50. výročí otevření nové školní budovy.

Srpen
koncem měsíce akce pro
děti „ukončení prázdnin“

Září
posvícení (pokud se najdou
organizátoři)

Říjen
V rámci školy proběhlo deset
prodejních výstav knih, fotografování
dětí, návštěva čerta a mikuláše v
mateřské škole, vánoční besídka,
velikonoční pracovní dílna.
Výtvarnými pracemi jsme obeslali
dvě celorepublikové výtvarné soutěže.
V rámci spolupráce s mateřskou školou
v Prosiměřicích
jsme
uskutečnili
společný výlet do Znojma spojený
s projížďkou vláčkem a naše druhá
společná cesta vedla na hrad Bítov,
kde si děti prohlédly zoo a strašidla ve
sklepení. V závěru školního roku jsme již
tradičně
navštívili
MŠ
a
ZŠ
v Prosiměřicích a hřebčín v Lechovicích. S předškoláky jsme se společně
s rodiči rozloučili na zahradní slavnosti
poslední den ve školním roce.
Na rok 2009-2010 je do naší školky
zapsáno 21 dětí (13 dětí z Těšetic, 6
dětí z Bantic, 1dítě ze Žerotic, 1 dítě ze
Znojma). Z tohoto počtu budou 3 děti
předškolní.

vyhlášení soutěže
„Zdobíme na Halloween"

Po úvodních projevech starosty
Městyse Prosiměřice Jiřího Lukeše a
ředitele školy Mgr. Jiřího Maška byla
jmenovanými přestřihnuta páska a tím
byla škola otevřena.

Obědy

Návštěvníci
nejprve
obdrželi
pamětní sluníčko, které pro ně vyrobili
žáci naší školy. Poté si mohli zakoupit
publikace a tužky k výročí školy a obce
Prosiměřice.

Ubytování - 120 Kč den/os.

Pak už je čekala prohlídka celé
školy. Nakouknout mohli nejenom do
tříd, odborných učeben, ale i do
ředitelny, sborovny, družiny, tělocvičny
a také do kuchyňky, kde měl svůj
stánek EKOTÝM.

Provoz mateřské školy je tento rok
uzavřen
během
celých
letních
prázdnin. Důvodem je generální
oprava podlah v celé budově školy.
Využívám této příležitosti k poděkování zřizovateli školy, obecnímu
úřadu v Těšeticích, zvláště panu starostovi Nekulovi a všem zastupitelům, že
v tomto roce věnovali nemalé finanční
částky a úsilí na zlepšení nejen
venkovních prostor školy, ale i interiéru.
Touto prázdninovou akcí bude pobyt
dětí v MŠ bezpečnější a naše školka
zase o něco krásnější.
Všem dětem a jejich rodičům
přejeme
pěkné
prázdniny
plné
sluníčka a zábavy a těšíme se, že se

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

- 47 Kč (v Těšeticích)
- 49 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
- 51 Kč (dovoz do 5 km)

- Dále nabízíme pro občany
a organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.
Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

Blahopřejeme
jubilantům…
60 let – Brníková Jana
I přes nepříznivé počasí přišlo hodně
návštěvníků. Protože se na tuto akci
celá škola pilně připravovala několik
měsíců dopředu, zaslouží si všichni
poděkování za nádherný zážitek.

65 let – Binková Vlasta
Kraziel Zdeněk
70 let – Bagoňová Věra
75 let – Pilátová Františka

Mgr. Jana Bezrouková
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…a všem přejeme hodně zdraví a
osobní spokojenosti.
(JR)

Těšetická farnost

odpracovat minimálních 20 hodin pro
obec, tak mu vyjdeme vstříc.

Léto je tady a s ním i školáky
očekávané prázdniny. My dospělí se
také těšíme na dovolenou. Každý si
chce léto užít podle svého.

Tato veřejná služba se v naší obci
má týkat asi 7 občanů. Jde o občany,
kteří jsou vedeni na úřadu práce,
nedostávají již podporu, ale od
sociálního odboru Městského úřadu
Znojmo dostávají tzv.“sociálku“, což je
doplatek životního minima.
(JR)

Farní tým v Příměticích, pod jehož
působnost spadáme, chystá pro děti
opět několik táborů. Pro dospělé a
větší děti je vranovským farním týmem
pořádaná cyklo-pouť do Jeníkova
v Čechách. Také opět proběhne pěší
pouť na Velehrad. Akcí je mnoho. Vše
je vždy pravidelně vyvěšováno ve
vitrínce na kostele, včetně pořadů
bohoslužeb. Jsou tam také všechna
telefonní čísla našich panů farářů.
Tyto akce mají jedno společné –
zrekreovat se na duši i na těle. Duše je
na prvním místě. Posilujeme tím také
náš vztah k Bohu. Po takové dovolené
bude možná naše tělo trochu
utahané, ale naše duše, naše mysl,
jistě pookřeje.

Teď je nejlepší čas pro
podání žádosti o výměnu!
Další informace získáte na internetových stránkách:

http://www.mdcr.cz

VÝZVA k povinné
výměně řidičských
průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2010.

Co musíte mít s sebou?
-

platný
doklad
totožnosti
(občanský průkaz, pas)

-

jednu fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm

-

řidičský průkaz, kterému končí
platnost

Kolik mě to bude stát?
-

Při pouťové slavnosti našeho kostela
Nejsvětější trojice, byla vyhlášena
sbírka na opravu, která se chystá na
rok 2010. Pokud na tuto opravu
dostaneme dotaci, bude to oprava
většího rázu, část prostředků si však
musíme opatřit sami. Proto touto
cestou prosím o finanční podporu,
kterou můžete předat panu faráři
Čoupkovi, nebo do kasičky v kostele.
Všem dárcům upřímně děkujeme.

povinná výměna řidičského
průkazu je osvobozena od
správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
-

na
příslušném
pracovišti
obecního úřadu obce s
rozšířenou působností (podle
místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)

Kdy mně bude vydán nový ŘP?

Vilém Jelen

-

Veřejná služba
Jde o novou věc. Příjemci příspěvku
na živobytí jsou podle § 12 zákona
neustále povinní projevovat snahu o
zvýšení příjmu vlastní prací. Proto lze na
základě smlouvy, uzavřené mezi obcí
a osobou v hmotné nouzi, zabezpečovat pomoc v záležitostech,
které jsou konány ve prospěch obce a
jejich občanů.
Jde zejména o zlepšování životního
prostředí v obci, udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, pomoc
v oblasti kulturního rozvoje a sociální
péče. Zvažujeme možnosti, které pro
organizování veřejné služby máme
k dispozici. Chceme podotknout, že
není povinností obce tuto službu
organizovat. Nechceme však našim
občanům způsobit snížení sociálních
dávek, a proto kdo budete chtít

Jste držitelem některého ze
zde uvedených řidičských
průkazů?

nejpozději do 20 dnů ode dne
podání žádosti (popř. do 5
pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč)
Ministerstvo dopravy

Krupobití
6. června 2009 postihla
jižní
Moravu četná krupobití. Během
několika minut spadlo v Těšeticích
okolo 30 mm srážek a kroupy
dosahovaly velikosti okolo 2 cm.
Pro představu kroupa v poměru 1:1.

Rozhodující pro výměnu řidičského
průkazu je datum jeho vydání, nikoliv
typ řidičského průkazu (viz ,§ 134 zákona č. 361/2000 Sb.)
(JŠ)
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Okénko do historie
autentický opis kroniky – rok 1963 a 1964
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Sudoku 
Trocha humoru na
závěr
Profesor zkouší ze zoologie:
"Co je to za ptáka?" a ukáže ze
zakrytého
tvora
jen
nohy.
"Nevím,"
odpovídá
student.
"Tak je to za pět, jak se jmenujete?"
konstatuje profesor.
Student si vyhrne nohavice: "Můžete
také hádat!"

*
Potká profesor svýho bývalého žáka a
povídá:
"Človeče Nováku, tak jsem slyšel, že
máte na kontě víc než třicet milionů,
jak to děláte? Vždyť jste byl v
matematice a ekonomice vždy velmi
špatným žákem!"
"To máte tak, pane profesore, asi
takhle: "Já nakoupím za 5, prodám za
10 - no a těch pět procent mi stačí."

*
Přijde medvěd za zajíčkem:
"Pojď na diskotéku."
"Nejdu, ještě tam mně malého někdo
zmlátí."
Medvěd ho přemluví, že ho ochrání.
U vchodu zajíček uvidí velblouda a
uteče: "Nikam nejdu, mně neochráníš,
podívej, jaké boule udělali koňovi!"

*
Divoký západ, dva kovbojové se baví:
"Já mám nejrychlejší ruku na celém
Západě."
"A to já zase dávám přednost ženám!"

*
Dvě ženy spolu sdílí 20 let jednu
vězeňskou celu. Na svobodu je pouští
ve stejný den. Před branami věznice
říká jedna druhé: "Stav se dnes večer,
abych ti to mohla dopovědět."
(JŠ)

Co možná nevíte
Červen
je šestý měsíc gregoriánského
kalen-dáře v roce, má 30 dní. Kolem
21. června začíná na severní polokouli
léto.
Jméno červen je odvozováno
rozmanitě, například Rakowiecki a
Leška viděli jeho původ v červenání
ovoce a jahod v tomto měsíci, ale
Partl odvozoval slovo od červenosti
vůbec nebo od červů, kteří v tomto
období dělají škody zvláště na štěpích
a ovoci. Erben odvozoval původ slova
červen od červenosti růže šípkové,
která v červnu nejbujněji kvete, někteří
odvozují jméno měsíce od sbírání
červce, hmyzu, ze kteréhož se
vyrábělo barvivo.
Červenec
je sedmý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má a vždy měl 31
dní.

V původním římském kalendáři byl
jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V
roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar
zavražděn a poté římský senát na
návrh Marka Antonia změnil na počest
Julia Caesara název měsíce, ve
kterém se Julius Caesar narodil,
Quintilis na Julius.
Tento měsíc patří
do velkých letních prázdnin skoro po
celém světě.
(JŠ)

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje
bylo
vydáno
díky
podpoře Ing.
Zdeňka
Mrni,
předsedy
před-stavenstva
společnosti S MORAVA Leasing, a.s..
Dále děkujeme sponzorům:
Distribuční
centrum
HOSTAN
(p.
Husák), S MORAVA Leasing, a.s.,
Pomona
Těšetice, a.s., Jednota
Moravský Krumlov, Pavel Worbis ...
…a samozřejmě všem, kteří přispěli
jakoukoliv prací..
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2009. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Mgr. Zdeňka Worbisová. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých
příspěvků.
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