ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
28. června 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
letošní rok je v poločasu, ale žádná
přestávka v činnosti nás nečeká. Již
dvě místní komunikace byly letos
rekonstruovány. Nový archiv na
obecním úřadě slouží svému účelu.

Zdarma do každé domácnosti

Číslo 2 – ročník 2010

Opatrnost je na místě, protože
finanční úřady zřejmě mají problém
s výběrem
daní
a
následně
ministerstvo financí zadržuje obcím
finanční prostředky z daňových příjmů.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Veřejnoprospěšné
práce

Tak jak vykonávají VPPáci svou
činnost, je již teď jisté, že obci uspoří
více než 700 tisíc korun, které bychom
jinak zaplatili stavebním firmám.
Dále je důležité, že tito lidé, kteří
nemohou získat nové zaměstnání,
nesedí doma a neberou jen podporu,
ale přiloží ruku k dílu a pomohou obci.
(ZN)

Pracovníci v rámci veřejnoprospěšných prací připravují hasičskou
zbrojnici a obecní dílnu k opravě
fasády.

Výběrové řízení
V jarním vydání zpravodaje jsme
občany informovali o tom, že 13
občanů Těšetic má vážný zájem o
práci pro obec v rámci veřejnoprospěšných prací. Začátkem května
nakonec nastoupilo pouze 11, ostatní
se omluvili.

Na opravu opěrné zdi a oplocení u
hřiště pod kostelem bylo vyhlášeno
výběrové řízení s jediným kritériem –
cena.
Osloveny byly firmy:
Roman Arbeiter, stavební huť,
s.r.o.
BEGASTAV – Michal Bezega
MONSTAV, s.r.o.
Do výběrového řízení se dále
přihlásily společnosti COLAS, a.s. a
SWIETELSKY, a.s.
Pořadí podle ceny vč. DPH:
1. COLAS = 457.197,- Kč
2. BEGASTAV = 597.443,- Kč
3. Arbeiter = 697.937,- Kč
4. SWIETELSKY = 719.047,- Kč

Dále udržují veřejná prostranství.
Probíhají výběrová a poptávková
řízení na dodavatele prací pro další
stavební akce, které nás čekají během
léta.
Postupujeme
obezřetně
tak,
abychom měli nasmlouvané práce
v souladu
s finančními
prostředky,
které již máme na účtu, popř.
související dotace již byla schválena.

Společnost
nepředložila.
Na tyto zaměstnance získala obec
od Úřadu práce ve Znojmě dotaci ve
výši přes 500 tisíc korun. Z obecního
rozpočtu je vyčleněno 100 tisíc korun
na částečnou úhradu sociálního a
zdravotního pojištění.
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MONSTAV

nabídku

Výběrové řízení vyhrála společnost
COLAS, ale nakonec z výběrového
řízení odstoupila. Proto bude uzavřena
smlouva o dílo s firmou BEGASTAV.
(ZN)

Dotace
Obci Těšetice byly zatím schváleny
tyto dotace:
-

veřejnoprospěšné práce (ÚP)
535.000,- Kč

-

oprava fasády hasičské zbrojnice (JmK) 160.000,- Kč

-

oprava opěrné zdi a oplocení
u hřiště pod kostelem (MMR)
300.000,- Kč
(ZN)

Sbírka na opravu
kostela
Občané Těšetic přispěli 20. května
na opravu kostela 30 tis. Kč. Další
občané přispěli ještě po tomto
termínu. Pivovar Heineken daroval 20
tis. korun. Ve sbírkách po okolních
kostelích se zatím vybralo 40 tis. Kč.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele, aby se během
letních měsíců mohla zahájit oprava
střechy a následně další práce.
(ZN)

Veřejná schůze
Ve středu 21.4.2010 se v hostinci U
Vlků konala veřejná schůze s občany,
které se zúčastnilo 46 občanů.
Starosta
přítomné
podrobněji
informoval
o
plánu
oprav
a
rekonstrukcí v letošním roce. Seznam
akcí byl uveřejněn v minulém vydání
zpravodaje.
Dále seznámil s přípravou nového
územního plánu obce, tak jak ukládá
nový stavební zákon.
Byla
podána
informace
o
připravované jednoduché pozemkové
úpravě, což je upřesnění přídělů a tato
souvisí s digitalizací katastru obce.
Navazuje dále komplexní pozemková
úprava. Stát se zavazuje vybudovat
cyklostezky,
protierozní
opatření,
zpevnění polních cest. Konec této
komplexní pozemkové úpravy lze
očekávat nejdříve v roce 2016. Aby
vše doběhlo do zdárného konce, je
nutná spolupráce obce a občanů,
popř. vlastníků pozemků.

Starosta
vyzval
občany, kteří
předkládají nějakou žádost na OÚ,
aby vše dobře zvážili. Často jsou
předkládány žádosti, které omezují
nebo přímo poškozují sousedy, popř.
by obci v budoucnu vyvolaly komplikace. Dále nebudou schvalovány
žádosti, které představují pouze
individuální prospěch, který se vymyká
standardním pravidlům.
V diskusi, která byla chvílemi velmi
bouřlivá, se probírala zejména situace
kolem cesty ke hřbitovu. Paní Hrůzová
a Hussová vč. přítomných rodinných
příslušníků
prosazovali
vytvoření
„miniobchvatu“ před stavbou jejich
RD. Starosta trval na již dohodnutých a
odsouhlasených podmínkách a odmítl
vynakládat další finanční prostředky
na dodatečné změny.
(ZN)

zabránil bagristovi v provedení této
práce.
Následně
na
zasedání
zastupitelstva obce nebyl schopen ani
na opakované výzvy zastupitelů
odpovědět,
zda
chce
zeminu
odstranit, nebo ponechat na místě.
Je smutné, že touha po obecním
pozemku, který chce pan František
Jančura získat, jej vede k tomu, že
uráží zastupitele a provádí na starostu
nátlak hraničící s vydíráním.
(ZN)

Krátce …
-

Počátkem
června
byla
postříkána sprejerem hasičská
zbrojnice a tři čekárny. Škoda
byla nahlášena Policii ČR.

-

Na
konci
sklepní
uličky
(kaňonu) byla odstraněna
chatrč,
kterou
tam
vybudovala část mládeže.
Ukradené fošny a trámy byly
vráceny původním majitelům.

-

Výběrové řízení na projektanta investičního záměru
na průtah obcí bylo zrušeno.
Předložené cenové nabídky
velmi výrazně překračovaly
očekávanou částku.
(ZN)

Kauza nad
Královskou
V roce 2007 došlo ke sporu mezi
panem Františkem Jančurou a René
Votavou. V té době měl od
společnosti ARES 96, s.r.o. pronajaté
pozemky na Královské pan René
Votava a pan František Jančura mu
svévolně jezdil v zasetých plodinách
směrem k lesu.
Vyhrocený spor se řešil za účasti
Policie ČR. Pan František Jančura
starostu v této souvisloti požádal, aby
obnovil polní cestu podél Královské.
Jeho
žádosti
bylo
vyhověno.
Obnovená polní cesta je technicky
řešena (vyvýšena) tak, aby se zamezilo
svévolnému pohybu vozidel v zasetých
plodinách.
Nyní si pan Fr. Jančura stěžuje, že
začátek této polní cesty částečně
zasahuje do jeho pozemku. V roce
2008 byla na žádost p. Jančury
provedena změna územního plánu
obce, aby se jeho pozemky v této
lokalitě mohly změnit na stavební místa
a pozemek pod mezí na cestu.
Náklady na tuto změnu ÚPO řádně
obci zaplatil.
Dále si stěžuje na navezenou
zeminu
s tím,
že
došlo
ke
znehodnocení pozemku pod mezí. Na
základě usnesení zastupitelstva obce
bylo rozhodnuto o odstranění sporné
zeminy. Pan František Jančura osobně
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Poplatky
Žádáme občany, aby řádně platili
poplatky za každého přihlášeného psa
a popelnice. Případné změny je nutno
ihned nahlásit na obecní úřad.
(ZN)

INFORMACE PRO
OBČANY
- pálení klestí, hlášení o pálení
Právnické osoby a podnikající
fyzické
osoby
nesmí
vypalovat
porosty. Toto ukládá zákon o požární
ochraně.
Pokud jsou ale stanovena opatření
proti vzniku a šíření požáru a po
oznámení územně příslušnému HZS
kraje (pro naše okolí to znamená HZS
Jihomoravského kraje) lze provést
spalování hořlavých látek (klestí,
dřevěných zbytků, staré trávy, slámy
na poli, plevele, suchého rákosu …) na

volném prostranství. Hlášení o pálení
mohou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby provést vyplněním
jednoduchého formuláře, který je
zveřejněn na internetových stránkách
www.firebrno.cz./paleni-klesti
nebo
nahlásit telefonicky na linku 950 640
404.
Obdoba platí i pro fyzické osoby,
nesmí také provádět vypalování
porostů. Fyzické osoby povinnost
oznamovat HZS sice nemají, ale pokud
se rozhodnou pálit větší množství klestí
a dřevěných zbytků doporučujeme,
obdobně jako právnické osoby,
oznámit pálení na výše uvedené
internetové adrese nebo telefonní
lince.

hasiči. Touto cestou jim děkujeme. Byla
to příležitost k setkání našich občanů a
poklábosení.

Vzhledem k tomu, že tyto volby
měly proběhnout již loni na podzim,
tak složení komise zůstalo jen s jednou
obměnou stejné.

(JR)

Druhý táborák

Výsledky dle stran:
Proběhl dne 07.05. a nejvíce se na
něj těšily děti. Lampiónový průvod
prošel obcí a skončil na hřišti u
koupaliště.

HZS Jihomoravského kraje

Blahopřejeme
jubilantům…
60 let – Otáhal Vlastimil
Kryštofová Milada
70 let – Binková Marie
…všem přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti.
(JR)

Pálení čarodějnic
30. 04. 2010 se ve večerních
hodinách ve sportovním areálu rozhořel táborák, který připravili místní

Svou účast potvrdili :
Za ulici Ke koupališti paní Věra
Culková, Vladimíra Václavková
Za ulici U Potoka slečna Martina
Zvěřinová
Za ulici Hlavní paní Marie Hloušková
Za ulici Bantickou byl stranou KDU-ČSL
delegován pan Jindřich Žižka
Za ulici Ruskou paní Marie Kryštofová
Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Počet
zapsaných voličů ve volebním okrsku
Těšetice: 402, počet občanů, kteří se
zúčastnili voleb: 229 tj. 56,96%.
Platných hlasů 228!

Při pálení je nezbytné dodržovat
určité zásady požární bezpečnosti. Je
zakázáno rozdělávat oheň při silném
větru, v období sucha, v blízkosti
hořlavých předmětů, obytných budov
nebo
v blízkosti
lesa
(minimální
vzdálenost ohniště od lesa je padesát
metrů).
Je lépe pálit po částech pod
dozorem osoby starší 18-ti let, na místě
pálení musí být k dispozici hasební
prostředky v množství přiměřeném
rozsahu pálení (voda, písek, lopaty,…),
izolovat
určené
místo
k pálení
odstraněním veškerého hořlavého
materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m
až na minerální půdu, nepřetržitě střežit
oheň osobou starší 18-ti let, opustit
ohniště až po úplném vychladnutí
ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání
zeminou.

delegováni politickými stranami a
seskupeními a doplněni obecním
úřadem.

Rozdávaly se párky a limonády pro
děti. Nebyli jste tam? Bylo zde mnoho
dětí i dospělých. Tvořily se hloučky,
které se po chvílích přeskupovaly.
Podívat se přišel i pan farář. Limonády
věnovala jako sponzorský dar paní
Marcela Míková Vytáčková, za což jí
obec děkuje.
(JR)

ČSSD
- 49 hlasů
KSČM
- 47 hlasů
ODS
- 36 hlasů
KDU ČSL
- 34 hlasů
VV (Věci Veřejné )
- 23 hlasy
TOP 09
- 15 hlasů
Strana Práv Občanů - Zemanovci
- 7 hlasů
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
- 7 hlasů
OBČANÉ. CZ
- 2 hlasy
Moravané
- 2 hlasy
Volte Pravý Blok – Cibulka
- 2 hlasy
Česká strana národně sociální
- 1 hlas
Strana zelených
- 1 hlas
Česká pirátská strana
- 1 hlas
Dělnická strana sociální spravedlnosti
- 1 hlas
(JR)

Den dětí

VOLBY
Ve dnech 28. a 29. května
probíhaly
volby
do
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
České
republiky.
Zajišťování
voleb
je
povinností obce. Jedním z mnoha
úkolů je ustanovení zapisovatele a
členů volební komise. Zapisovatelkou
byla jmenována starostou paní Anna
Telekiová.
Členové
komise
jsou
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V sobotu 5.června ve 14.00 hodin se
na hřišti u koupaliště závodilo. Slunce
svítilo a hřálo, děti přicházely a občas

vyletěl i nějaký neposedný balónek.
Byly připraveny soutěže, kterých se
mohli zúčastnit i ti nejmenší.

(JR)

Děti jim je braly přímo pod rukama.
Několik zásahů vodou okusili i dospělí.
Nevadilo to, jelikož bylo velmi teplo a
voda nás osvěžila.
Každý
chlapec
nebo
obdrželi sladký balíček.

PLÁNOVANÉ AKCE, aneb
zapište si do kalendáře

děvče

srpen
– koncem měsíce akce pro děti
“ukončení prázdnin”

září
– posvícení

říjen
- stezka odvahy –
“Halloween”

Vítězové mokrých triček obdrželi
zvláštní ceny. Balóny a dárky potěšily a
to bylo účelem.
Po
absolvování
soutěží
a
nafukování balónků proběhlo losování
tomboly, které mělo již poněkolikáté,
velký úspěch.

Jménem svým i obecního úřadu
chci poděkovat Klubu žen Těšetice, za
pomoc při přípravě a průběhu
dětského dne.
Poděkování patří i paní Marcele
Míkové Vytáčkové za sponzorský dar limonády pro děti. Podívejte se na
fotky, ty mluví za vše.

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 48 Kč (v Těšeticích)

Názorná
ukázka
zákeřnosti
rodičů… :-)

- 50 Kč (Bantice, Práče,
Prosiměřice)
- 52 Kč (dovoz do 5 km)
Ubytování – cena dle pokojů
120 -140 Kč den/os.

Své dovednosti měli předvést i
místní hasiči, ale nenašlo se mezi nimi
pár chlapů, kteří by si udělali čas. Proto
děti i my dospělí jsme z jejich umění nic
neviděli.

- Dále nabízíme pro občany
a organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.

Boj s ohněm a vodou nahradila
„vodní válka“, která sklidila nevídaný
úspěch.

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

Vázlo to však ve výrobě vodních
bomb. Vytvořené bombové trio – Jan
Šálek a manželé Petr a Petra Vaculovi
nestačili plnit speciální balónky vodou.
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50.výročí otevření
kulturního domu
v Těšeticích

paní Anežka Nekulová a Anastazie
Pikalová. Místní muzikanti - pánové
Josef Vojáček, Fortelný, Cyril Pešek a
Vojáček Emil st. nám hráli a bylo
veselo.

Dne 8.května tomu bylo 50 let od
slavnostního otevření kulturního domu
u nás v obci. Hledala jsem informace o
stavbě v archivu i u pamětníků v naší
obci. Není zde už mnoho lidí, kteří si
pamatují na roky stavby „kulturáku“.
Navštívila jsem paní Juranu Bílovou,
která byla ochotna zavzpomínat na
tuto dobu. Uvedu malou ukázku
našeho rozhovoru :

Nebo jsme já a Marta Otáhalová
jely s kárkou do Kuchařovic koupit
záclony. Dovezly jsme je k nám,
rozdělily a ženský šily. Taky nám hodně
věcí bylo darováno. Jestli si vzpomínáš
na ty tuje, které byly u schodišť, tak ty
jsme dostali taky jako dar ze
zahradnictví.
Nebo
ten
obraz
namalovaný na kulturáku – ten
namalovali zadarmo. Na jména malířů
si nevzpomenu. Tito malíři malovali
taky dům ve Znojmě, když jedete od
mostu po ulici Rooseveltova. Ten dům
jak je nad ním masna. Taky socha
ženy, která byla v kulturáku byla
darována.

Paní Bílová :
„ To byla úplně jiná doba. Kulturák
se stavěl hlavně svépomocí. Lidi se
nedívali jestli něco udělají a nic za to
nedostanou. To dnes si to nedovedu
představit, že by místní občané měli ve
svém volném čase o sobotách a
nedělích pracovat zadarmo. Lidi měli
takový obrovský elán.“
Jana Ryšavá :
Můžete mi říct jména zedníků ?
Paní Bílová :
Zedníkem byl tenkrát každý, kdo
uměl držet zednickou lžíci. Pamatuji si
na Cyrila Prokeše. Potom třeba okna
dělali Bezrouk a Ševčík. Hodně tam
pracovali pan Musil, Votava, Zvěřina,
Bobek.
Hned
si
na
všechny
nevzpomenu.
Jana Ryšavá :
Paní Bílová, a co nějakou veselou
příhodu ?
Paní Bílová :
Veselo a srandy bylo dost. Přímo
žádnou si nepamatuji. Třeba když se
dělala střecha a pokládaly se křidlice,
tak na jednom žebříku stálo i 5 – 6
ženských a podávaly tašky nahoru. Ta,
která se bála, že spadne, tak ji chlapi
prostě uvázali k žebříku. Nepamatuji
se, že by byl nějaký úraz na této
stavbě.
Jana Ryšavá :
Jak dlouho se stavělo ?

Jana Ryšavá :
Jak probíhalo slavnostní otevření
kulturního domu ?
Paní Bílová :
To byla sláva. Hrály tady dvě
kapely. Přijeli i z ONV a jiných
organizací ze Znojma. Funkcionář
z ONV tančil se všemi ženami, co byly
přítomny. Slavnostní řeč měl třeba i
pan Mejzlík.
Jana Ryšavá :
Co se po otevření v kulturním domě
konalo ?
Paní Bílová :
To bylo pořád něco. Pořádalo se
hodně zábav – např. zástěrková – to
jsem našila asi 70 malých zástěrek a
chlap, který zástěrku neměl, musel dát
3 koruny za tanec, pohárková – ženy
měly každá pohárek a jak šly
tancovat, tak potom ji musel muž
pozvat na pohárek vína, dalšími
zábavami byla např. velikonoční nebo
cikánská – to jsme zase byli pestře
oblečeni, pořádala se pouť, posvícení,
hrála se divadla.
Jana Ryšavá :
Teď už se lidi nescházejí.

Jana Ryšavá :
Nějaké zajímavosti ?

Paní Bílová :
Tenkrát nebyla televize. V Těšeticích
bylo jen pár rodin, kde ji měli. Žilo se
jinak. Lidi se rádi scházeli, při práci se
taky zpívalo. Ptala jsem se jedné ženy,
zda si při práci v sadě zpívají. Říkala, že
to vůbec nehrozí.

Paní Bílová :
Když se dodělala hrubá stavba, tak
se uvařily dva kotle guláše. Vařily ho

To je jen kousek z rozhovoru s paní
Juranou
Bílovou.
Když
jsem
ji
poslouchala jak vypráví, jaký měli

Paní Bílová :
Přesně to nebude, ale bylo to dost
brzy postaveno. Asi 3 roky.
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elán, nepanovala taková zloba a
závist, tak jsem trošku záviděla. Lidi byli
skromní a co si ve větší míře neudělali
sami, tak to neměli. Hodně si
pomáhali. V dnešní době nikdo nic
nechce dělat zadarmo, jen tak pro
druhé. Když se nám povede v obci
něco vybudovat, tak to druzí ničí, viz
čekárny.
Jsme hold věčně nespokojení. Vše
jde dopředu, což je moc dobře, ale
ztrácíme jiné věci a jsou to možná
důležitější věci pro lidské pokolení jako
je cit, láska, úcta, slušnost, udělat si čas
pro druhé.
Soudržnost můžeme vidět snad jen
u části národa, která fandí našim
reprezentantům
ve
fotbale
nebo hokeji.
Zašla jsem do Okresního archivu ve
Znojmě a nyní Vám napíši pár
autentických výňatků z naší kroniky,
které se týkají stavby kulturního domu.
„Rok 1956“
Dne 29.dubna konáno komisionelní
šetření místa – pro stavbu kulturního
domu. Za ONV přítomen – Ing.Hrb a
stavitel Koc Karel a shlédnuto místo
před jeslemi, po starých zbořených
domech, loni upravené buldozerem.
Místo plně vyhovuje a kulturní dům
bude zde postaven.
Protokol o tom podepsal za obec
předseda
Fr.Bureš
a
tajemník
Old.Bobek Plány se uvolil vypracovati
ing.Hrb z ONV ze Znojma. Tak zvané
„Náměstí mládeže“ bude zastavěno.
Bude
tak
dobře, neboť „Svaz
mládeže“ se o to nikdy nestaral a
jejich náměstí vlastně bylo smetištěm
Kde jest jejich závazek ?
„Rok 1957“
V roce 1957, za mírného počasí, se
velmi pilně pracuje na stavbě
kulturního domu. Vyzděny byly sklepní
prostory i venkovní zdivo, až na přední
část nad sklepy, které nemohly býti
zaklenuty – nebylo materiálu.
Pravděpodobně nebude splněn
závazek velmi pilné stavební skupiny
JZD, která chce do žní stavbu dostati
pod střechu.
Nepočítali zajisté s touto překážkou.
Staveniště jest již od 12.května
opuštěno, nescházelo tedy nic ke
splnění závazku, jen ten nešťastný
materiál. Počasí jest nádherné, suché,
jaká to škoda, že se nemůže ve stavbě
pokračovati.

„Rok 1958“
Práce na kulturním domě počaly
opět 10.února a zedníci pokračují na
nedostavěném průčelí, zatím co
střecha přísálí na východní straně
budovy jest pokrývána plechem
klempířem Fouskem z Přímětic.
Dne 15.března ukončila stavební
skupina výstavbu průčelí kultur. domu
„do roviny“ a nyní zbývá jen dodání
materiálu na zastřešení – jen aby to
nebylo přerušení opět na půl roku. Na
kulturním domě bylo do konce června
provedeno brigádnicky zastřešení.
Odborné pokrývání bylo svěřeno
pokrývačům z JZD Tvořihráz.
Práce byly dokončeny 15.11.1958
za úhradu 3.644 Kčs. 10.srpna umístili
pracovníci
okresního
stavebního
podniku ze Znojma na budově 7
hromosvodů, za což bylo zaplaceno
7.746 Kčs. V listopadu byla usazena
všechna okna a dveře uvnitř kulturního
domu. Okna byla hned zasklena. Bylo
též
započato
s rákosováním
a
omítáním sálu, vestibulu, kuchyně a
šatny. 4.prosince se skončily práce
klempířské nákladem 11.186 Kčs.
V listopadu a prosinci byla ještě
provedena vodoinstalace a částečně
elektroinstalace. Za rok 1958 bylo na
stavbu kulturního domu vyčerpáno
201.286 Kčs.
Občany bylo odpracováno 3.019
brigádnických hodin. Zájem občanů o
kulturní dům neochabuje. Nyní záleží
jen na zajištění nutné peněžní částky,
aby započaté dílo bylo v nejbližší
době dokončeno.
„Rok 1959“
Na stavbě kulturního domu bylo
pokračováno hned od počátku
nového roku. Bylo dokončeno omítání
sálu, betonována podlaha a usazeno
schodiště. V květnu byl upraven vchod
a do konce října obílen sál.
Brigádnicky bylo odpracováno tohoto
roku 4.996 hodin a uhrazeno 80.641
Kčs.
„Rok 1960“
Úsilí o dokončení kulturního domu se
zvyšuje
s blížícím
se
15.výročím
osvobození a osídlení. V lednu byly
obíleny všechny zbývající místnosti,
položeny podlahy a provedeny vnitřní
nátěry. Vymalování bylo zadáno
místnímu hospodářství v Prosiměřicích.
Parkety položil Jan Dvořák z Přímětic,
zaměstnanec DSP Znojmo.
Zvenčí kult.dům nastříkla místní
stavební skupina JZD. Sgrafita na čelní

stěně provedli brigádnicky členové
výtvarnického
kroužku
Okresního
osvětového domu ve Znojmě :
M.Smutný, G.Veselá, B.Veselý a
metodik OOD Znojmo F.Jurák.
Autorem návrhů na sgrafita byl
M.Smutný, vedoucí kroužku. Tím
vlastně byla dokončena stavba,
započatá 26.11.1956, na které se
podílela celá obec s nevšedním úsilím.
Konečná úprava okolí dala plně
vyniknout nádhernému dílu, na něž
všichni z Těšetic jsou právem hrdi.
Slavnostní otevření kult.domu se
uskutečnilo dne 8.5.1960. Pro celou
vesnici byl tento den významným
svátkem, na který se už občané dávno
těšili a dobře připravili. Do rodin se sjelo
mnoho příbuzných a k slavnosti bylo
sezváno nejširší okolí, zástupci OV KSČ,
ONV a členové patronátního družstva
z Hor.Orešan.
V 10 hod. dopoledne vyhrávala
před kult.domem dechová hudba
Služeb města Znojma. Brzy po zahájení
však
začalo
poprchávat,
takže
koncert bylo nutno přerušit. S obavami
se potom čekalo na odpoledne. Před
druhou hodinou se začalo zaplňovat
prostranství
před
kult.domem
návštěvníky. Slavnost zahájil předseda
MNV Ševčík krátkým pozdravným
projevem. Vedoucí tajemník OV-KSČ
Karel
Slavík
v proslovu zhodnotil
význam kulturního domu pro obec a
zásluhy místních občanů. Zástupce
z Domu osvěty předal předsedovi MNV
Josefu Ševčíkovi a tajemníku MNV
Oldřichu Bobkovi uznání ONV ve
Znojmě za úspěšnou práci při výstavbě
kult.domu. Josef Ševčík byl vedoucí
skupiny a organizátorem celého díla,
Oldřich Bobek zajišťoval materiální a
finanční prostředky, často se značnými
potížemi.
Předseda JRD z Hor.Orešan daroval
MNV v Těšeticích zarámovaný ručně
vyšívaný obraz s věnováním. Oficiální
otevření kult.domu bylo skončeno za
stále zesilujícího deště. To přimělo
návštěvníky, aby se co nejrychleji skryli.
Nahrnuli se do sálu, kde pokračoval
program veselou estrádou brněnských
umělců
pod
názvem
„Zazpívaj,
slavíčku“.
Večerní
taneční
zábavy
se
zúčastnilo velké množství lidu, takže sál
byl přeplněn. Ani deštivé počasí
neubralo na přitažlivosti zatančit si
poprvé na nových parketách. Kulturní
vložkou doplnili ještě večer harmonikáři
z hudební školy ze Znojma již tak
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bohatý pořad. Dílo v hodnotě 1
milionu, které bylo dnes předáno
veřejnosti dokazuje neúnavnou tvůrčí
sílu českého lidu. Plně si zasluhují ještě
pochvaly všichni členové stavební
skupiny JZD, v niž pracovali : Jan
Jančura č.32, Cyril Prokeš, Petr Vnuk,
Jaroslav Pelánek, Jan Otáhal a Štefan
Keněreš č.67.
Dík patří i všem občanům, kteří
brigádnicky na stavbě pomáhali.
Výbor žen zaslouží uznání za pořízení
záclon a rovněž všechny organizace,
které přispěly dle svých možností
k vybavení kult.domu. Záslužnou práci
vykonal i ředitel nár.školy Bohumil
Mejzlík.
Dobudováním kulturního domu
získali občané z Těšetic i okolí radostné
prostředí, v němž se budou společně
scházet za zábavami a vzděláváním a
kulturně žít v oddechu po práci.
(JR)

Psi, pejsci, hafani naši miláčci !
Jistě nikdo nic nemá proti žádnému
psu, který je za plotem nebo na
vodítku.
Ano, nesbíráme po nich „hovínka“.
Je to špatné a koho se to týká, ať si to
vezme k srdci. Horší však je nechat psa
volně pobíhat. Ten může napadnout a
ublížit jak dospělému, tak i dítěti.
Začínají se nám na úřadě objevovat
stížnosti na volně se pohybující psy.
Majitelé svých miláčků – zamyslete
se. Pes je sice od nepaměti přítelem
člověka, ale ne s každým se přátelí.
Proto si je zabezpečte tak, aby
nemohli ublížit !
(JR)

Těšetická farnost
Snad každý se už někdy setkal
s takovými „šťastnými“ psaníčky, které
když
opíšete
a
pošlete
svým
kamarádům, tak se vám splní vše, o co
usilujete a budete šťastní až do smrti.
Samozřejmě je to taková hra, která
se stále v různých obměnách opakuje,
ale stále se najde někdo, kdo chce
být šťastný, opíše toto psaníčko a
pošle ho dál.
Každý člověk něčemu věří, nebo
někomu – je tedy věřící ☺. Křesťané
věří v Boha a v to, že to s námi myslí
dobře.

Našemu Bohu stavíme po celé
zeměkouli kostely a katedrály a pak je
také udržujeme, aby dlouho sloužily
k oslavě Boha. Kostel není místo
výhradně pro křesťany. Každý kdo
běžně do kostela nechodí, jistě už
v nějakém chrámu byl, třeba na
pohřbu, nebo na svatbě. A při této
návštěvě možná obdivoval tuto
stavbu, její malby, klenby a jiné
skvosty. Bez pomoci dobrodinců by už
moc kostelů nestálo.
Proto naše Těšetická farnost děkuje
všem, kdo přispěli na připravovanou
opravu našeho kostela a prosí ty, kdo
ještě váhají, o příspěvek.
Kostel není náš, nebo státu, nebo
faráře, je všech a slouží všem, ať už ho
využívají věřící nebo nevěřící. Je to
dominanta obce, kterou chceme
předat dalším generacím v pořádku.

Jedná se o každoroční sportovní
klání, které se hraje pro potěchu všech
zúčastněných.

Aktivity školy byly zaměřeny na plnění
tohoto programu.
V říjnu proběhla stezka odvahy a
fotografování dětí. V listopadu se děti
podílely pásmem básní a písní na
rozsvícení vánočního stromu. V prosinci
byl v MŠ Mikuláš s čertem, děti
navštívily předvánoční Znojmo a
prohlédly si výzdobu a atrakce.
V MŠ
byla
uspořádána
předvánoční dílna pro děti a rodiče.
Vánoční besídkou za účasti rodinných
příslušníků byl rok ukončen.

Výsledek není rozhodující. Hlavní je
sejít se a ukázat, že se dovedu bavit. Z
fotografií je zřejmé, že někteří
sportsmeni zvolili unikátní dresy pro
pobavení obecenstva.

Od ledna do března 2010 děti
navštívily 5 divadelních představení
v Městském divadle ve Znojmě.
Koncem ledna proběhl zápis do 1.
třídy ZŠ. Odcházejí 3 děti, 1 dítě má
odklad školní docházky. Začátkem
února OÚ v Těšeticích zorganizoval
dětský karneval u Vlků.

Vilém Jelen

Pouť
29.května
nás
v
domovech
navštívily členky "Klubu žen Těšetice",
které nás zvaly na pouťovou zábavu.

Čepovalo se pivo, které darovala
firma Hostan s.r.o.. I když počasí
fotbalům přálo, našlo si čas jen málo
občanů, aby přišli povzbuzovat. Proto
se aspoň podívejte na fotografie.
(JR)

Doprovázela je kapela mladých
hudebníků. Děkuji těmto ženám za
udržování tradice "posvícení".
(JR)

FOTBAL
Dne 1. a 8. května proběhla
fotbalová utkání mezi svobodnými a
ženatými chlapy.

Střípky z MŠ
Zhodnocení celoroční práce
mateřské školy
Do MŠ bylo zapsáno 20 dětí, 14 dětí
s trvalým bydlištěm v Těšeticích a 6
dětí z Bantic. Z tohoto počtu jsou 4
předškolní děti. V průběhu roku se stav
snížil o 1 dítě z Bantic.
Personální složení zaměstnanců
zůstalo nezměněno. Ředitelka Jana
Mikulášková, učitelka Soňa Ludvíková,
školnice
a
výdej
stravy
Erika
Jarolímková.
Výchovně vzdělávací práce školy
probíhala
podle
Rámcového
vzdělávacího programu „Barevný rok“.
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Začátkem dubna proběhl v MŠ
zápis dětí na školní rok 2010 – 2011.
Zapsáno bylo 9 dětí, 8 z Těšetic a 1 dítě
z Bantic. Stav zapsaných dětí k 1. 9.
2010 je 24. Od dubna do června jezdily
děti na předplavecký výcvik do
znojemských lázní. Pálení čarodějnic
koncem
dubna
bylo
spojeno
s vycházkou do přírody a opékání
špekáčků. Den dětí probíhal v MŠ celý
týden, završen byl „Kloboukovým
dnem“ a výletem do Znojma a jízdou
městským vláčkem.
Den dětí pořádaný OÚ proběhl na
hřišti formou sportovního odpoledne
plného her a sladkých odměn.
Ukončení školního roku proběhne
na zahradě MŠ za účasti rodičů, kde
se již tradičně rozloučíme s předškolními dětmi.
Provoz mateřské školy je v měsíci
červenci a srpnu zachován, provozní
doba školy je nezměněna od 06:30 do
15:30 hodin.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na pomoci škole. Rodičům za
drobné dary, Pomoně za autobus,
kterým děti dojížděly na akce do
Znojma, p. Šerkovi za drobné opravy a
OÚ za zájem o zlepšování prostředí MŠ
a zahrady.
Zaměstrnanci školy Vám přejí
mnoho hezkých prázdninových dnů
prožitých v kruhu svých nejbližších.
Jana Mikulášková
ředitelka MŠ

Co možná nevíte…

Květen
Květen nebo také máj je pátý
měsíc gregoriánského kalendáře v
roce. Má 31 dní.

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

Už od 13. století je měsíc květen
spojen s lidovými oslavami, např.
stavění máje nebo pálení čarodějnic.
1. května je mezinárodní svátek
práce a druhou květnovou neděli se
slaví svátek matek.
Měsíc květen začíná stejný den v
týdnu jako leden příštího roku.
Žádný jiný měsíc v běžném roce
nezačíná stejným dnem v týdnu jako
květen.
Všeobecně platí květen = měsíc
lásky.

Pranostika
Březen – za kamna vlezem, duben –ještě tam budem
máj – vyženem kozy v háj.

(JŠ)

Opět něco pro naše
nejmenší

Trocha humoru na
závěr
Převratný vynález
Američané vyvinuli a vyzkoušeli motor,
který jezdí na vodu !!! Jedinou
podmínkou je, že k pohonu se musí
použít voda mořská a musí pocházet z
Mexického zálivu !!!

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje
bylo
vydáno
díky
podpoře
Ing.
Zdeňka
Mrni, předsedy
představenstva společnosti S MORAVA
Leasing, a.s..
Dále sponzorům:
Distribuční
centrum
HOSTAN
(p.
Husák), S MORAVA Leasing, a.s.,
Pomona Těšetice, a.s., Jednota Moravský Krumlov, pí. Marcele Míkové za
limo, p, Pavel Worbis za finanční dar
pro MŠ a samozřejmě všem, kteří
přispěli alespoň prací.

Duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30
dní.
Před
přechodem
do
gregoriánského kalendáře to byl druhý
měsíc v roce. Slovo pochází ze slova
dub.
Duben začíná stejným dnem jako
červenec a v přestupném roce jako
leden.
První dubnový den se nazývá apríl.
Už od 16. století je apríl spojen s
různými
žertíky
a
drobnými
zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počastí
nestálé, proměnlivé a používá se i
tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém
a nestálém počasí v jiný čas.
Pranostika
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
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