ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
01. dubna 2010

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty

-

Vážení spoluobčané, čtenáři,
dlouhá zima je za námi a chtěl
bych hned v úvodu poděkovat všem
občanům, kteří přiložili ruku k dílu a
pomohli s úklidem sněhu z chodníků a
místních komunikací.

-

Hned s nástupem jara připravujeme
řadu akcí na zlepšení vzhledu naší
obce a chceme ve větším rozsahu
využít nezaměstnaných. Vzhledem
k tomu, že jsou stále otevřeny některé
otázky kolem financování, bude se
plán investic a oprav ještě upřesňovat
a zastupitelstvo obce bude častěji
zasedat a operativně rozhodovat.

-

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

-

-

Celkové náklady = max. 13 mil. Kč
> z toho dotace max. 9,5 mil. Kč
-

Plán investic a
oprav pro rok 2010
Zastupitelstvo obce Těšetice na
svém zasedání 31. března 2010
upřesnilo pro letošní rok plán investic a
oprav:
Oprava sklepních prostor OÚ
a adaptace archivu (již
hotovo)
Příčný rošt u vyústění polní
cesty u hnojiště na silnici 413
16
Místní komunikace ve sklepní
uličce ve středu obce
Místní komunikace za kulturním domem
Příjezdová
komunikace
k bytovkám na hlavní ulici
Příjezdová komunikace okolo
obecní dílny
Příjezdová komunikace okolo
hasičské zbrojnice
Spojovací komunikace mezi
ulicí Bantická a ulicí za
kostelem (mezi domy p.
Macha a p. Žižky)
-

Příjezdová komunikace mezi
domy p. Vnuka a p. Jurky až
ke
schodům
v ulici
Za
kostelem
Úprava
návsi
(odstranění
nadbytečného
materiálu,
vyrovnání terénu)
Oprava
opěrné
zdi
a
oplocení
u
hřiště
pod
kostelem (podmínka dotace)
Oprava
fasády,
drenáž
hasičské zbrojnice (podmínka
dotace)
Oprava
fasády,
drenáž
obecní dílny
Částečná dostavba
víceúčelového zařízení - KD
(podmínka dotace)

-

Odloženo doplnění veřejného
osvětlení, odpadkové koše,
lavičky, komunální technika,
parčík u Kapilanu (zamítnutá
dotace)
Zrušeno rozšíření splaškové
kanalizace a plynofikace
v ulici Kýe hřbitovu (problém
s výkupem pozemku)

Plán je maximalistický a bude
v průběhu roku průběžně přehodnocován dle vývoje finančních zdrojů
obce
a
schválených,
popř.
zamítnutých žádostí o dotace.
Hospodaření obce Těšetice
k 31.12.2009
Příjmy = 9.674.970,85 Kč
daňové 5.099.909,13 Kč
nedaňové 175.466,71 Kč
kapitálové 133.390,00 Kč
dotace 4.266.205,01 Kč
Výdaje = 11.260.408,13 Kč
běžné 4.462.595,45 Kč
kapitálové 5.932.612,68 Kč
splátky půjček 865.200,00 Kč
Výsledek : -1.585.437,28 Kč
Stav na běžném účtu: 2.619.613,87 Kč
Úvěr od ministerstva vnitra
300.000,00 Kč
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Číslo 1 – ročník 2010
Úvěr od České spořitelny
3.748.400,00 Kč
Přestože má obec vyšší zůstatek na
běžném účtu, byl dočerpán úvěr
otevřený u ČS, protože již nebylo
možné odložit čerpání. Úročení tohoto
úvěru je velmi výhodné. Obec
v minulém roce měla téměř vyrovnané
příjmy a výdaje z úroků na běžném
účtu a úvěru.
Hospodářská činnost obce – jídelna a
ubytovna
k 31.12.2009
Příjmy = 2.051.101,69 Kč
Výdaje = 1.966.807,42 Kč
Výsledek: +84.294,27 Kč
Stav na běžném účtu: 152.986,71 Kč
Počet obědů: 42.603
Počet ubytovaných: 3.129
Kladný hospodářský výsledek bude
použit na nákup 10-ti nových válend
s úložným prostorem, mrazáku a
robotu.
Hospodaření MŠ Těšetice
k 31.12.2009
Příjmy = 942.997,99Kč
dotace z JmK 757.000,00 Kč
dotace od obce 160.000,00
Kč
Výdaje = 991.555,03 Kč
Výsledek: - 48.557,04 Kč
Stav na běžném účtu: 70.379,46 Kč
Ztráta je kryta z rezervního fondu
vytvořeného v minulých letech.
Roční audit
Dne 7.10.2009 proběhlo dílčí a dne
11.3.2010
konečné
přezkoumání
hospodaření obce Těšetice, které
prováděli
kontrolní
pracovníci
z Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Nebyly shledány chyby a
nedostatky.
Celá zpráva auditu a závěrečný
účet obce je k dispozici na obecním
úřadě.

od 16.05 do 16.50 hod.

Zaměstnanost
občanů

Rozhodnutí
MF

budou před obecním
úřadem zaměstnanci
firmy A.S.A. od občanů
odebírat nebezpečný
odpad.

Zastupitelstvo
obce
schválilo
program udržení a zvýšení zaměstnanosti občanů obce Těšetice
s těmito body:
při
výběrových
řízeních
upřednostňovat
místní
občany a firmy

Při rekonstrukci ulice Ke koupališti
došlo k úspoře nákladů půl milionu
korun, ale obec vyčerpala celou
dotaci. Podle zjištění finančního úřadu
to znamená, že bylo překročeno
čerpání dotace o cca 200 tis. Kč.

V sobotu 08. 05. 2010

-

Svoz odpadu
V příloze zpravodaje najdete termíny
svozů komunálního a separovaného
odpadu v roce 2010.
(ZN)

-

stavební firmy, které budou
pracovat na akcích obce,
aby
zaměstnávaly
místní
občany,
nebo
prostřednictvím subdodavatele
využití
prací

veřejnoprospěšných

FÚ vyměřil obci odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 95.000 Kč.
Rozhodnutím ministerstva financí byl
obci prominut odvod ve výši 90.171 Kč.
Výše uvedené překročení dotace
nemusí obec vracet.
(ZN)

Bezúplatný převod

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Dotace z EU

Během víkendu

Na podzim podala žádost o dotaci
Obec Těšetice (projekt „Veřejná
prostranství”) a Římskokatolická farnost
Těšetice (oprava kostela) z prostředků
Evropské unie v rámci Programu
rozvoje venkova.

23. – 25. 04. 2010
bude před obecním
úřadem přistaven
kontejner na
velkoobjemový odpad.

Za obec byl připravený projekt tak,
abychom dosáhli maximálního možného počtu bodů.

Vývoj obyvatelstva
v roce 2009
Narození – 8
Úmrtí – 5
Přistěhování – 18
Odstěhování – 6
Počet obyvatel k 31.12. = 504
(VN)

Veřejnoprospěšné
práce
Úřad práce ve Znojmě evidoval
v polovině března t.r. 50 nezaměstnaných z Těšetic, z toho 30 osob
splňuje podmínky pro výkon veřejnoprospěšných prací v naší obci.
Někteří aktivně projevili zájem o
práci v předstihu, zbytek byl osloven
s nabídkou této možnosti výdělku.
Jakmile bude mít ÚP prostředky
k dispozici (asi od května), začne 13
občanů vykonávat práce pro naši
obec. Ostatní se omluvili, že již mají
jinou práci, nebo vůbec nereagovali.
(ZN)

Bohužel obec dostala „trestné“
body za to, že už jednou získala dotaci
z tohoto programu (podle oficiálního
vyjádření
z důvodu
nedostatku
finančních prostředků).
Farnost naopak dostala body navíc
za to, že těšetický kostel je památkově
chráněný objekt, a získala dotaci
téměř 2,4 mil. Kč.
Celkové plánované náklady na
opravu činí 3,2 mil. Kč.
(ZN)

Příspěvek na opravu
kostela
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na opravu kostela ve výši 300
tis. Kč.
Zbývající částku na dofinancování
plánuje pan farář Čoupek získat
pomocí sbírek v místním a okolních
kostelích, sbírkou po obci a od dalších
sponzorů.
(ZN)
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Pozemkový fond ČR bezplatně
převedl na obec Těšetice pozemek
parc.č. 5252, který zasahuje do místní
komunikace ke hřbitovu. Až na jednu
výjimku se podařilo vykoupit ostatní
pozemky na této cestě od soukromých vlastníků.
Pokud se nepodaří vykoupit i tuto
parcelu, bude se připravovat oprava
cesty ke hřbitovu s vynecháním tohoto
krátkého úseku.
(ZN)

Poplatky
Žádáme občany, aby řádně platili
poplatky za každého přihlášeného psa
a popelnice. Případné změny je nutno
ihned nahlásit na obecní úřad.
(ZN)

Zimní údržba
Údržbu
komunikací
prováděla
během letošní zimy podle smlouvy
Pomona Těšetice, a.s.
Dále byla
BEGASTAV na
bariér.

přiobjednána firma
odklízení sněhových

Práce komplikovala zaparkovaná
vozidla zejména v ulicích Ruská,
Růžová a U potoka. Úklid chodníků
prováděl p. Jiří Plačko, většinu
udržovali sami občané. Po zkušenostech z této zimy budou do nové
ulice Pod Starou vinicí umístěny dva
kontejnery na písek.
(ZN)

Vánoční
koncert
V neděli 27.12.2009 se pro velký
zájem posluchačů již potřetí uskutečnil
vánoční koncert Cimbálové muziky
Antonína
Stehlíka pod vedením
primáše Jiřího Ludvíka.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit na opravu kostela.
(ZN)

Tříkrálová sbírka
2010
V naší
obci
procházeli
3
skupinky
koledníků, které v rámci
Tříkrálové sbírky vybrali
10.190 Kč.
Výtěžek
sbírky bude zejména
použit na tyto projekty
Charity ve Znojmě:
Charitní
ošetřovatelská
služba –
elektrická polohovací postel, invalidní
vozíky
Denní stacionář sv. Damiána –
terapeutická a výchovně-edukační
činnost pro klienty, vybavení dílen pro
prac. terapii
Sociální poradenství – hmotná pomoc
pro klienty, provoz charitního šatníku
Charitní pečovatelská služba – zajištění
terénní pečovatelské služby klientům.
Více informací najdete na:
www.znojmo.caritas.cz

Rozhodnutí
Komise pro projednávání přestupků
města Znojma rozhodla dne 1.12.2009
po projednání podle zák. č. 200/1990
Sb. ve znění pozdějších předpisů a
podle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů takto:
Řízení ve věci přestupku, kterého se
měl dopustit:
Stanislav Jelínek, nar. 14.6.1948
bytem Práče 158, PSČ 671 61
podle § 49 odst. 1 písm. c) zák. č.
200/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů tím, že dne 11.9.2009 v době

kolem 18 hod. v obci Těšetice, okr.
Znojmo, v prostoru golfového areálu
měl úmyslně narušit občanské soužití
drobným ublížením na zdraví vůči:
Františku Votavovi, nar. 17.12.1942,
bytem Těšetice 139, PSČ 671 61, tím, že
ho měl udeřil pěstí do obličeje,
několikrát do těla a měl do něj kopat,
čímž mu měl způsobit zranění ve formě
naštípnutí žebra a namožení levého
ramene a levého stehna,
se podle § 76 odst. 1 písm. c) zák. č.
200/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů zastavuje.
(Pan Stanislav Jelínek požádal o
otištění tohoto rozhodnutí, poskytl OÚ
celé rozhodnutí Tr 1016/2009 vč.
odůvodnění, které je uloženo na OÚ
k nahlédnutí.)

Klubovna

Krátce …
-

-

-

-

-

Těšetická mládež dostala příležitost
mít vlastní klubovnu. Bohužel došlo
k poškození vybavení a k nežádoucím
jevům při jejím využití.
Proto
je
klubovna
mládeži
uzavřena. Klub žen si vzal na starost
klubovnu a ženy se chtějí v klubovně
pravidelně scházet.
Po předchozí domluvě je klubovna
k dispozici i pro ostatní spolky a
skupiny.
(ZN)
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-

Obec přispěla na pomoc
Haiti částkou 1.000,- Kč
Dále poskytla věcný dar
(mikrovlnku) na školní ples ZŠ
Prosiměřice
Bylo vyhlášeno poptávkové
řízení na projektovou dokumentaci pro investiční záměr
na průtah obcí II/413 (Hlavní
ulice) a III/413 16 (Bantická
ulice).
Akce na sběr starého papíru
nebude,
protože
není
ekonomicky efektivní.
Občané mohou pravidelně
třídit a vyhazovat starý papír
do kontejnerů u OÚ a
hasičské zbrojnice.
Budou zhotoveny další kroje (5
chlapeckých a 5 dívčích).
Ušije je paní Kantorová.
Vlivem nepříznivých podmínek
došlo
v zimě
k poškození izolace na terase
a následně k promáčení do
šaten
fotbalistů.
Oprava
z roku 2007 je v záruce a byla
reklamována.
V mateřské škole o víkendu
“praskla voda” a došlo k
zatečení pod nové podlahy.
Na pojišťovnu byla nahlášena
škodní událost. V MŠ jsou nyní
nepřetržitě
zapnuty
2
vysoušeče.

Těšetická farnost

Dětský karneval

Některé více.. ☺
Celé odpoledne
řídila ředitelka MŠ
Jana Mikulášková
ve
spolupráci
učitelky Soni Ludvíkové.

Vážení spoluobčané,
už bezmála 15 let opět zvoní v naší
obci zvony. Proto se chci v krátkosti
zamyslet nad významem tohoto
zvonění.
Naši předkové používali kostelní
zvonění k odměřování času a také ke
třem denním modlitbám. Ráno, v
poledne a večer. V pátek na památku
umučení Ježíše Krista se zvoní v 15:00
hod. V tuto hodinu zemřel Kristus na
kříži. Při zvonění se modlí modlitba
Anděl Páně.

V neděli 07.02.2010 se ve 14.00
hodin v hostinci „U Vlků“ konal dětský
karneval.

Císař Josef II. vydal nařízení, že v
každé vsi musí být zvon pro případ
ohně nebo jiného ohrožení. Díky tomu
se klekání rozšířilo i tam, kde nebyl
kostel. Z vyprávění mé babičky vím,
jak se ozvalo zvonění, zanechalo se
práce a všichni poklekli a modlili se, ať
byli kdekoli, na poli, v lese, nebo
doma.
Za to, že se zvoní i v naší obci, se
zasloužil především tehdejší duchovní
správce pan farář Zbožínek.
V letošním roce bychom rádi
nashromáždili finance na opravu
našeho kostela. Peněz bude potřeba
hodně, proto všem dárcům už teď
předem děkujeme. Bližší informace rád
podá pan farář Čoupek.
Vilém Jelen

Přítomno
bylo
53
dětí.
Obecní úřad děkuje všem, kteří si
udělali v neděli čas a připravili dětem
krásné odpoledne.
…a ještě nejmenší účastník, který
musel křičet, abysme si ho všimli …☺
Obecní úřad hradil občerstvení
(párky, limonády, čokoládku) pro děti,
o hudební doprovod se postaral
zdarma pan Rostislav Květoň, prostory
poskytla paní Iva Vlková.

Příprava voleb
Ve dnech 28. a 29.května 2010
proběhnou volby do Parlamentu
České republiky. Volební komisi budou
tvořit stejní občané jako u podzimních
voleb, které se nakonec nekonaly.

[JR]

PLÁNOVANÉ AKCE, aneb
zapište si do kalendáře

[JR]

Blahopřejeme
jubilantům…

duben
– pálení čarodějnic (30.04.)
květen
– fotbalové utkání
svobodní vs.ženatí (01.05.)

60 let – Juřátek Jan
Zvěřinová Květoslava

- lampiónový průvod (07.05.)
…a všem přejeme hodně zdraví a
osobní spokojenosti.

- odveta fotbalového utkání
svobodní vs.ženatí (08.05.)

[JR]
červen
Některé to bavilo méně.. ☺

-4-

- den dětí

Setkání seniorů

Masopust

Řádění masek jsme mohli zaregistrovat dne 13. února.
Uskutečnilo se v sobotu 20. března
ve 14.00 hodin v hostinci „U Vlků“.

Degustační komise vyhodnotily
všechna vína a nejlepší z nich ocenila.
Šampionem
výstavy
se
stalo
Chardonay roč.2009 – výběr z hroznů
(1,4 b.).
producenta Z. Kantora ml..
Šampionem bílých vín se stalo Rulandské šedé roč. 2007 – výběr z bobulí
(1,5 b.)
producenta M. Bezegy.
Šampionem červených vín se stal
Cabernet Moravia roč. 2007 – kabinet
( 1,8 b.)
producenta L. Musila.
Z ostatních vín bylo 19 oceněno
zlatou medailí.
Výstavu doprovázela
kapela Kalíšek.

cimbálová

Přáním organizátorů je, aby si tato
akce v obci udržela i nadále svůj ráz a
tím přilákala na příští ročníky ještě více
milovníků vína.

Tuto tradici zajišťovali naši občané,
kteří jsou členy různých spolků, jako
hasiči, fotbalisti, ženy, atd.

Poděkování za podporu vinařské
kultury v naší obci patří organizačnímu
výboru a již tradičním partnerům –
Obci Těšetice, společnostem KOČÍVALÁŠEK s.r.o., RENOV s.r.o., ALPINE
stavební CZ s.r.o., CAINE s.r.o.,
BEGASTAV, Pomona Těšetice a.s., BS
vinařské potřeby s.r.o. a
Bc. Ivo
Pokornému a Ing. Jaromíru Čepičkovi,
CSc. za odbornou přednášku.
Leoš Musil

Všem děkujeme, že letošní sníh je
neodradil od účasti.
[JR]

PS: Těšetický košt navštívili také
exhejtman ing. Stanislav Juránek a
místostarosta Znojma ing. Pavel Balík.

Těšetický košt 2010

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

Pozdravit naše občany přijel dětský
soubor Dyjávánek ze Znojma.

Obědy
Program sice nemohl konkurovat
s loňskému vystoupení, ale sklidil
potlesk.

- 48 Kč (v Těšeticích)
- 50 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
- 52 Kč (dovoz do 5 km)

Potom všem přítomným zahrál
k tanci a poslechu
hudebník pan
Krčál. Tančilo a zpívalo se až do
setmění. Kdo nepřišel, tak mohl jen
litovat.

Ubytování – cena dle pokojů
120 -140 Kč den/os.

13.3.2010 se uskutečnil 7. ročník
místní výstavy vín. Ta, jako každým
rokem, představila vína výhradně
těšetických vinařů a tímto se zásadně
liší od ostatních místních výstav
v regionu.
34 vystavovatelů představilo celkem 91 vzorků - 73 bílých, 3 růžové a 15
červených.

- 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
Od 1. 4. 2010 zvýšená cena
obědů o 1 Kč.

[JR]
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Střípky z mateřské
školky
Které z ročních období je obdobím
přílivu čerstvých sil, počátku nového
života dobou nadějí na novou úrodu,
plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě
jaro.
S jarem
přichází
všechno to pěkné, milé či příjemné, na
co v mrazivých dnech všichni čekáme,
hřejivé sluneční paprsky, probouzející
se příroda, barevný svět kolem nás a
s tím i příjemnější nálada a radost ze
života. První tráva, první květy,
procházky v přírodě vonící svěžím
vzduchem…

veselejší. Ve třídě se na nás dívají
exotická zvířátka mezi palmami,
v umývárně velryba s Nemem, sluníčko
s mráčky a v šatně barevný motiv
čtvera ročních období.

2010 – 2011. Všechny srdečně zveme
na den otevřených dveří v MŠ, který se
bude konat 14. dubna 2010. Přijďte se
podívat za námi, ať uvidíte, jak a
v jakém pěkném prostředí tráví děti
převážnou část dne.
Přejeme všem krásné prožití svátků
jara.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ
J. Mikulášková

Sportovní areál
Mnohokrát
panu
Nováčkovi
děkujeme za krásné prostředí nejen
ústy
těch
nejmenších,
ale
s poděkováním se připojuje i zřizovatel
MŠ OÚ v Těšeticích.

Se společností ARES 96, s.r.o. byl
uzavřen dodatek k nájemní smlouvě,
který umožní obci opět provádět ve
sportovním areálu tradiční veřejné
akce vč. táboráků a výcviku hasičů.

Okénko do historie
rok 1966
JZD
Vedení družstva se ujal inženýr
Jaroslav Palatka ze státního statku
Kyjovice. V rostlinné výrobě nebyla
nějaká zvláštní úroda. Více než jiná
léta se urodilo máku (10q/ha) a
brambor
(210q/ha),
zatímco
se
neobyčejně málo sklidilo vojtěšky.
Z 1ha se namlátilo jen 30 kg
semene. Normální výnos činívá 150 kg.
Tabák, krmná řepa a okurky byly v
červnu poškozeny krupobitím. Družstvo
bylo
odškodněno
od
pojišťovny
částkou 80.000 Kčs.

Ještě si ani děti dostatečně
nevyhrály s novými hračkami od
Ježíška a už se naše školka mění z fádní
bílé a šedé do veselých jarních barev.

Pod rukama dětí vznikají sluníčka,
ptáčci, kuřátka, zajíčci a mnoho
dalších jarních motivů.

Od ledna jsme navštívili již tři
divadelní představení v Městském
divadle ve Znojmě. V únoru se u Vlků
uskutečnil dětský karneval, při kterém
jsme všichni zapomněli na běžné
starosti a prožili tak krásné odpoledne
se svými dětmi za doprovodu hudby,
písniček, společenských rozhovorů a
debat.
Těší nás, že se této akce zúčastnily i
děti z okolních vesnic. Od dubna do
června budeme každé úterý jezdit do
znojemských lázní na předplavecký
výcvik.

Díky malířskému talentu tatínka
pana Nováčka je celá naše školka

25. března se uskutečnila v MŠ
velikonoční pracovní dílna pro rodiče
a děti a ve dnech 8. a 9. dubna 2010
v době od 13 do 15 hodin proběhne
v mateřské škole zápis dětí na školní rok
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Žně proběhly rychle za poměrně
příznivých podmínek. Všechno obilí
bylo letos poprvé sklizeno kombajny,
takže nemuselo být k výmlatu vůbec
použito mlátičky.
V živočišné výrobě se projevil
nedostatek zásob jaderného krmiva.
Ještě přede žněmi bylo nuceno
družstvo vypůjčit obilí, neboť již dva
měsíce před tím se jádro nekrmilo.
Aby se obdobná situace neopakovala, nabídlo družstvo státu z
letošní úrody o šest vagonů obilí méně.
Zato silážních pícnin bylo dostatek a
krmily se z loňské zásoby ještě v
červenci. Siláž byla zakryta plachtami
z umělé hmoty.
Tržby z rostlinné výroby činily v roce
1965 2.163.000 Kčs, v roce 1966
2.666.000 Kčs.

V živočišné výrobě v roce 1965
2.235.000 Kčs, v roce 1966 2.630.000
Kčs.
Ve středisku se dostavěl teletník a
přebudovalo ustájení prasnic ve
spodní odchovně. Nově byla postavena sušička na obilí za 41.841 Kčs a
ve dvoře sklad pohonných hmot s
čerpací stanicí o obsahu 16.000 l
nákladem 26.567 Kčs.

Program v tomto roce shlédlo 5.020
návštěvníků.
Na
vstupném
bylo
vybráno 13.638 Kčs. Kino je v režii
Osvětového klubu JZD.
Sbírka
Koncem listopadu byla provedena
po domech sbírka na Vietnam.
Občané s pochopením přispívali na
podporu lidu těžce zkoušenému
agresivní válkou.

Od 1. ledna 1966 přešlo družstvo na
vyšší stupeň hospodaření. Dávky v
nemoci, rodinné přídavky a podpora v
mateřství jsou nyní vypláceny státem.
Naturálie na pracovní jednotky byly již
propláceny a ne poskytovány zdarma
jako předcházející léta.

Členové MNV, kteří sbírku prováděli,
vybrali celkem 1.628 Kčs. Peníze byly
odeslány OV-NF ve Znojmě.
(autentický opis kroniky – JŠ)

Sociální fond se snížil na 80.000 Kčs.
Odměny členům dosáhly 2.529.000
Kčs.

Leden
je podle gregoriánského kalendáře
první měsíc v roce. Má 31 dní. Český
název měsíce pochází od slova led –
měsíc ledu. Původně byl tento měsíc
ve východní Evropě označován jako
měsíc vlka.

V tomto roce podnikli družstevníci
zájezd do Drážďan. Byl to první
společný zájezd do ciziny. Pak jeli do
Přerova na výstavní trhy a v prosinci do
Prahy.
Za obec krásnější…
V prosinci 1966 procházela vesnicí
komice členů MNV a zástupců složek
vedená poslancem ONV s. Vlčkem,
aby zjistila nedostatky v úpravě obce
a na staveních. Závady byly sepsány a
po projednání v radě MNV i s jednotlivými občany postupně odstraňovány.
Touto akcí zvanou “Za obec
krásnější”, kterou vyhlásil ONV má být
docíleno zlepšení vzhledu obce pro
blížící se oslavy 20. výročí vzniku Československé republiky.
Oslavy a slavnosti
V březnu byl opět oslaven MDŽ. 25.
června uspořádal VŽ ve spolupráci s
oběma školami sportovní odpoledne
na hřišti.

Co možná nevíte…

V římském kalendáři byl únor
posledním měsícem v roce. Právě
proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů a právě k němu se přidával
v přestupném roce jeden den.
Při přechodu z juliánského na
gregoriánský
kalendář
se
tento
zavedený postup neměnil.
Varianty
původně
(respektive
latinského)
Februarius
obsahuje
evropských jazyků.

římského
názvu
většina

Únor začíná vždy stejným dnem v
týdnu jako březen a listopad, s
výjimkou přestupného roku.
Tehdy začíná ve stejný den jako
srpen. Únor začíná vždy stejným dnem
v týdnu jako loňský červen.
Při výpočtu úroků podle některých
metod se únor bere jako ostatní
měsíce, tzn. že má 30 dnů.

Zpočátku byl leden v římském
kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v
roce 153 došlo ke změně začátku roku
z 1. března na 1. leden.
Leden začíná vždy stejným dnem v
týdnu jako květen předcházejícího
roku a stejným dnem jako říjen s
výjimkou přestupného roku.
Tehdy připadá první lednový den
na stejný den v týdnu jako první den
dubna a července.
Astrologicky je na začátku ledna
Slunce ve znamení Kozoroha a na
konci ve znamení Vodnáře. V
astronomických termínech začíná v
souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí
Kozoroha.
Pranostika
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu

Březen
je podle gregoriánského kalendáře
třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český
název měsíce pochází z rašení bříz a
začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává
jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná
světový rovník - přechází z jižní
polokoule na severní.
Původně byl březen v římském
kalendář první měsíc v roce.

Děti předvedly cvičení se švihadly a
různé závodivé hry o ceny. Vojáci s
místní organizací Svazarmu připravili
ukázku bojového cvičení. Po programu si děti zastřílely ze vzduchovek.

Lenivého tahá mráz za nos, před
pilným smeká

Březen začíná vždy stejným dnem v
týdnu jako listopad a v nepřestupný
rok jako únor.

Kino
V přísálí kulturního domu se
pravidelně jednou až dvakrát týdně
promítalo.

Únor
je podle gregoriánského kalendáře
druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v
přestupném roce má 29 dní. Třikrát v
historii měl únor i 30 dní.

Pranostika

Pěkné prostředí a dobré filmy zvýšily
zájem občanů natolik, že se 20. srpna
začalo hrát ve velkém sále. Po poklesu
návštěvnosti se promítalo opět v přísálí.

Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při
tání ledu ponořují ledové kry na
řekách (únor = nořiti se).
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Březen – za kamna vlezem, duben –ještě tam budem, máj – vyženem kozy
v háj.

(JŠ)

A tady je něco pro nejmenší.
Vybarvěte postavičky podle
vaší fantazie…

Poděkování

Toto číslo Zpravodaje bylo
vydáno díky podpoře Ing.
Zdeňka Mrni, předsedy představenstva
společnosti
S
MORAVA Leasing, a.s..
Dále děkujeme ostatním
sponzorům a všem, kteří
přispěli věcnými dary nebo
jakoukoli prací…
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