ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
17. prosinec 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
na úvod bych vám chtěl
poděkovat za podporu ve volbách.
Dovolte, abych se krátce ohlédl za
výsledky
obecních
voleb.
V Těšeticích byly 3 kandidátky,
celkem 25 kandidátů, takže bylo
z čeho vybírat.
Občané rozhodli, že:
1) chtějí zachovat nastoupený
trend,
2) ale také chtějí změnu.
Abych si to náhodou nevyložil
jinak, tak mne řada lidí zastavila na
ulici a zcela jasně a někteří i velmi
důrazně vyjádřili svůj názor.
Mne osobně výsledek voleb
příjemně překvapil a je pro mne
zavazující, abych pokračoval v práci
starosty. Tak silný mandát mne
potěšil, ale zase to tak neprožívám.
Laťka byla v minulém období
nastavena velmi vysoko a udržet ji
bude možné pouze tehdy, když
místostarosta převezme na svá
bedra výrazně více aktivit, dále
finanční a kontrolní výbory budou
plnit své úkoly a zastupitelé se
budou
účastnit
zasedání
zastupitelstva obce tak, jak jim
ukládá tuto povinnost zákon o
obcích. Pokud nebudou plnit své
povinnosti, budu požadovat, aby
vrátili odměny, nebo se vzdali funkcí.
K dalšímu směrování obce –
máme relativně jisté a volné 3 – 4
mil. Kč (+ vždy nejisté dotace), které
chceme investovat do dalšího
rozvoje obce.
Jsem otevřený všem námětům,
které povedou ke zlepšení vzhledu
obce a života občanů.

Zdarma do každé domácnosti
Blíží se Vánoce, proto bych chtěl
všem popřát příjemné a pohodové
prožití svátků.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Výsledky voleb
Dne 15. a 16. října 2010 se konaly
v obci
Těšetice
volby
do
zastupitelstva Obce Těšetice. Pro
volby do zastupitelstva obce byla
celá obec určena za jeden volební
obvod, v jehož rámci občané volili
v jednom volebním okrsku. Počet
členů zastupitelstva byl stanoven na
7. V seznamu voličů bylo celkem
k datu uzavření volební místnosti
zapsáno 419 voličů, voleb se
zúčastnilo 288 voličů, tj. 68,73%.

Volební komise
Výsledky jednotlivých volebních stran

Volební
strany
Sdružení
pro Těšetice
- ODS
Nezávislí za
správná
rozhodnutí

KDU-ČSL

Počet
hlasů

Počet
mandátů

271

1

420

1

1.087

5
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Číslo 4 – ročník 2010
Mandáty byly přiděleny
kandidátům:
Zdeněk Nekula
Miroslav Krejčí
Jana Ryšavá
Ladislav Večeřa
Pavel Worbis
Jindřich Žižka
Iva Valentová

247 hlasů
162 hlasů
146 hlasů
134 hlasů
133 hlasů
127 hlasů
108 hlasů

Platnost volby byla ověřena na
základě
registračního
úřadu
v zastoupení Jarmilou Prodělalovou
a
zaměstnancem
Českého
statistického úřadu paní Olgou
Stupňákovou.
(ZN)

Nové zastupitelstvo
Ustavující
zasedání
nového
zastupitelstva se konalo 10.11.2010
v sálu hostince U Vlků. Všichni
zastupitelé složili slib dle zákona o
obcích.
Schváleno, že všechny funkce
budou
vykonávány
jako
neuvolněné.
Starostou obce byl zvolen Ing.
Zdeněk Nekula (hlasování: pro – 7,
proti – 0, zdržel se – 0).
Na místostarostu byli navrženi 3
kandidáti – Ing. Iva Valentová (2 – 0
– 5), Jana Ryšavá (2 – 0 – 5) a
Jindřich Žižka (5 – 0 – 2).
Na předsedu finančního výboru
byli navrženi 2 kandidáti – Jana
Ryšavá (odmítla), Ladislav Večeřa
(odmítl). Proto byla volba předsedy
odložena
na
další
zasedání
zastupitelstva, na kterém byl zvolen
předsedou finančního výboru Pavel
Worbis (7 – 0 – 0).
Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Ing. Miroslav Krejčí (7 – 0 – 0).
Dále byli členy finančního výboru
zvoleni - Ing. Iva Valentová, Miroslav
Jančura, Libuše Krejčová a Jarmila
Šimáková (7 – 0 – 0).

Členy kontrolního výboru byli
zvoleni – Jan Šálek, Mgr. Jana
Bezrouková, Ladislav Večeřa a Pavel
Worbis (7 – 0 – 0). Na dalším
zasedání zastupitelstva se Pavel
Worbis vzdal členství v kontrolním
výboru, místo něj zvolen Vilém Jelen
(7 – 0 – 0).
(ZN)

Místostarosta
Zastupitelstvo pověřilo nového
místostarostu těmito činnostmi :
- organizace a zajištění blahopřání
jubilantům
- zajištění kulturních a společenských akcí
- zajištění voleb
- zajištění komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- přítomnost na OÚ – minimálně
středy od 16.00-17.00 hod.
- spoludisponent a připodepisování
na běžném účtu
- zajišťování veřejného pořádku
- oprava chodníku na Bantické ul.
před č.p. 46 a 47
- příprava a realizace rekonstrukce/opravy místní komunikace ke
Královské (II. etapa) a ke hřbitovu
(I. etapa).
Dalšími úkoly bude
pověřen
dle
dílčích
zastupitelstva.

postupně
usnesení
(ZN)

Plán investic a
oprav na roky
2011- 2014
-

-

-

Opravy a rekonstrukce místních
komunikací, které dosud nebyly
opraveny
Zřízení parkovacích míst ve více
částech obce
Zastřešení
stavby
KD
(za
podmínky souhlasu občanů v
místním
referendu,
popř.
průzkumu)
Celková úprava prostranství
vedle
stavby
KD
včetně
zpevněných ploch a parkových
úprav
Průtah obcí ve spolupráci s JmK
(ul. Hlavní a Bantická)
Příspěvek na opravu sklepů

-

Obnova
zeleně

a

doplnění

veřejné

Poděkování
Využívám této příležitosti, abych
poděkovala všem, kdo se mnou šli
do voleb. Moc si jejich postoje
vážím.
Rovněž
chci
upřímně
poděkovat 146 lidem, kteří mi dali
svůj hlas a tím mě podpořili.
Starosta,
již
několikrát
zdůrazňoval, že ho lidé na ulici
zastavovali a důrazně vyjadřovali
svůj názor na změnu. Nevím, asi nešli
k volbám,
protože
jinak
bych
neobsadila s počtem mandátů třetí
místo.
Dále chci reagovat na větu
starosty, že „Laťka byla v minulém
období nastavena velmi vysoko a
udržet ji bude možné pouze tehdy,
když místostarosta převezme na svá
bedra výrazně více aktivit,...“ Co
k tomuto dodat. Laťka byla opravdu
postavena vysoko. K práci starosty
nemohu nic negativního říci. Snad
málo z nás. Vím, že vyhovět se nedá
každému a zavděčit se nejde všem.
Jen u druhé části věty „když
místostarosta převezme na svá
bedra výrazně více aktivit,“ mi nejde
na rozum a to čím tedy výrazně
pomůže
pan
Žižka
starostovi.
Organizace a zajištění blahopřání
jubilantům, zajištění kulturních a
společenských akci, zajištění voleb,
zajištění
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu,
spoludisponent a připodepisování na BÚ
– to vše jsem zajišťovala.
K přítomnosti na obecním úřadu –
hned na začátku volebního období
jsem starostovi navrhovala, že budu
sloužit pondělky a on ať slouží středy.
Toto odmítl. I přes to jsem se na úřad
zastavovala,
nebo
v případě
nepřítomnosti starosty jsem ho zastupovala.
Jsem ráda, že jsem nemusela
opravovat chodník před svým
domem, ale to bude asi z důvodu
toho, že ho nemám.
Vždy jsem se nabízela, že mu
pomůžu, ať řekne, co potřebuje. Mé
nabídky nevyužíval. Prý to zvládá.
Přípravu a realizaci rekonstrukce
místní komunikace ke Královské
nebo ke hřbitovu jsem nemohla
zajišťovat, jelikož je toto plánováno
na nové volební období. Vlastně
ano.
Navštívila
jsem
vlastníky
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pozemků cesty ke hřbitovu a zajistila,
aby byly podepsány smlouvy o
odkoupení těchto pozemků. Jen
v jediném případě se mi toto
nepovedlo.
Dále mě pan starosta pověřoval
jednáním s lidmi, se kterými sám
z různých důvodů jednat nechtěl.
Nakonec jsem si nechala „veřejný
pořádek“ – nevím co pod tímto pojmem bude pan Žižka podnikat.
Uvidíme.
Závěrem Vám chci říci, že mi
nevadí změna ve vedení obce.
Necítím smutek ani lítost. Jsem jen
zklamaná z některých lidí. Každý si
určitě řekne, že jsem to zadarmo
nedělala. To je pravda. Nikdo před
námi to zadarmo nedělal.
Jen pro Vaši informovanost –
nene-chávala jsem si proplácet
cesťáky, i když to byly jízdy pro obec
(jen jedenkrát, když jsem jela pro 50
ks povlečení do Brna). Na akce dětí
jsem nakupovala vždy i ze svých
prostředků, aniž bych to někde
prezentovala.
Snažila jsem se
pracovat poctivě a spravedlivě.
Mám čisté svědomí a to mě těší.
Všem spoluobčanům přeji klidné
a pohodové Vánoce.
Jana Ryšavá
Poznámka:
Tímto považuji diskusi na téma
bývalý a nový místostarosta za
ukončenou.
(ZN)

Oprava sklepů
Naše obec je vinařská obec, ale

návštěvník, který projíždí vesnicí,
nemá mnoho možností si toho
všimnout.
Řada sklepů vyžaduje
opravu a nejsou dobrou vizitkou
majitelů
i
celé
obce.
Proto
zastupitelstvo pověřilo komisi ve
složení Leoš Musil, Zdeněk Kantor a
Pavel Worbis, aby připravila přesné
podmínky cílené podpory na opravu
sklepů. Na léta 2011 – 2014
plánujeme každý rok vyčlenit 50 tis.
Kč.
Hlavním záměrem je celkové
zlepšení vzhledu naší vesnice.
V jarním zpravodaji vás budeme
informovat podrobněji.
(ZN)

Zeleň
Přestože
na
katastru
obce
Těšetice i okolních obcí není téměř
žádný průmysl, dlouhodobě se
potýkáme s překračováním emisních limitů poletavého prachu.
Příčinou
je
otevřená
krajina
s intenzivní zemědělskou činností.
Jediným průchodným řešením je,
abychom vysazovali více zeleně v
obci, aleje okolo polních cest, zřídili
lokální biocentra a biokoridory.
Proto zastupitelstvo schválilo, že
v tomto volebním období vyčlení
každý rok 50 tis. Kč na výsadbu
stromů a keřů. Potřebnost zeleně
v krajině
si
o
to
naléhavěji
uvědomujeme poté, co Lesy ČR
vymýtily rozsáhlé části větrolamů
okolo obce.
(ZN)

Modernizace webu
Obecní web nebyl z úsporných
důvodů po celé minulé volební
období modernizován. Účetní obce
zajišťovala průběžnou aktualizaci.
Vývoj jde neúprosně dál, proto se
připravuje
jeho
modernizace.
Náměty na zlepšení, popř. tipy webů
z jiných obcí, které se vám líbí,
zašlete na e-mailovou adresu:
obec@tesetice.cz
(ZN)

Návrh rozpočtu na
rok 2011
Na úřední desce byl zveřejněn
návrh rozpočtu obce Těšetice na rok
2011. Rozpočet je navrhován jako
přebytkový. Celkové příjmy jsou
kalkulovány ve výši 5.063.800,- Kč,
výdaje 4.198.600,- Kč, přebytek
bude použitý na úhradu splátek
úvěrů.
(ZN)

Nabídka prezentace
V naší
obci
působí
řada
živnostníků a firem, kteří nabízí své
služby
a
produkty.
Občané
prodávají nemovitosti a pozemky
atd. Místní obyvatelé se to ale dozví
oklikou z jiných tiskovin. A to je
škoda, proto chceme nabídnout

tuto možnost (bezplatně) také
v obecním zpravodaji. Požadavky
na uveřejnění můžete zasílat na emailovou adresu: obec@tesetice.cz
(ZN)

Občané mohou snižovat tyto
náklady důsledným tříděním papíru,
skla a plastů do připravených
kontejnerů.
(ZN)

Nabídka - bydlení
Trvalá prodejní doba
po 5.30 - 11.30
út
5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
st
5.30 - 11.30
čt
5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
pá 5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
so
6.00 - 10.00
Vánoční prodejní doba
20.12. po 5.30 - 11.30
21.12. út 5.30 - 12.00 14.30 - 17.00
22.12. st 5.30 - 11.30
23.12. čt 5.30 - 12.00 14.30 - 17.00
24.12 pá 6.30 - 10.00
25.12. so zavřeno
26.12. ne zavřeno
27.12. po 5.30 - 11.30
28.12. út 5.30 - 12.00 14.30 - 17.00
29.12. st 5.30 - 11.30
30.12. čt 5.30 - 12.00 14.30 - 17.00
31.12. pá 5.30 - 11.00
1. 1. so zavřeno
2. 1. ne zavřeno
Všem zákazníkům děkujeme za
přízeň v roce 2010. Přejeme příjemné Vánoce a do nového roku
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Vedení Jednoty SD Mor. Krumlov a
personál prodejny v Těšeticích.

Poplatky
• Od 1.1.2011 se zvyšuje poplatek za
psa na 100,- Kč, za druhého a
každého dalšího na 150,- Kč.
Poplatek v této výši má funkci pouze
regulační. Pokud by si pejskaři přáli
rozmístit po obci papírové pytlíky na
sběr exkrementů, bylo by nutné
zvýšit
tento
poplatek
alespoň
pětinásobně, aby se pokryly náklady
s tímto spojené.
• Náklady na likvidaci odpadů činí
578,70 Kč na občana. Proto bude
od 1.1.2011 zvýšen poplatek za
popelnice o 10 Kč, tj. na 500,- Kč.
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Společnost
Roman
Arbeiter,
stavební huť nabízí k prodeji
poslední volný pozemek určený
k výstavbě
rodinného
domu
v lokalitě „Pod Starou vinicí“ na
p.č.709/26
a
p.č.709/27
k.ú.Těšetice výměra 972 m2 cena
476.280,-Kč. Všechny inženýrské
sítě
na
hranici
pozemku.
Pravomocné územní rozhodnutí.
Zahájení stavby možno ihned.
Dále společnost Roman Arbeiter,
stavební huť hledá zájemce o
bydlení v bytech 1+1 a 2+1
v bytovém domě v téže lokalitě.
Předpokládaný termín k nastěhování květen 2012.

Zimní úklid
Již druhým rokem platí tzv.
chodníkový zákon, kterým byli
zbaveni povinnosti uklízet chodníky
majitelé
přilehlých
nemovitostí,
povinnost mají pouze majitelé
těchto komunikací. Proto patří velké
poděkování všem občanům, kteří
navzdory tomuto zákonu nadále
odklízí sníh.
Obec se nezříká této povinnosti a
pověření
zaměstnanci
obce
postupně chodníky uklízí, není to
však možné zajistit během jedné
nebo dvou hodin.
Zimní údržbu místních komunikací
pro obec smluvně zajišťuje Pomona
Těšetice, a.s. V této souvislosti patří
poděkování
jejímu zaměstnanci
Honzovi Juřátkovi, který dnem i nocí
zajišťuje průjezdnost naší obcí. Aby
mohl bezpečně provádět plužení ve
všech ulicích, je nutné, aby občané
neparkovali vozidla na vozovce.
K otázce zimního úklidu je nutné
podotknou, že sdělovací prostředky
ne zcela zřetelně informují, že
majitelé komunikací pouze mohou
zmírňovat následky sněžení, náledí
apod. Nikdy nelze zajistit bezpečnost
na 100%.

Proto platí na všech chodnících i
silnicích
(obecních,
krajských,
státních, nebo soukromých), že
chodec, či řidič je povinen
přizpůsobit svou svou chůzi, popř.
jízdu stavu a povaze chodníku, nebo
vozovky.
(ZN)

Inteligentní dům

Výstavba takového inteligentního
domu nyní probíhá v Těšeticích u
Znojma nad golfovým hřištěm. Více
o inteligentních domech a možnosti
jejich využití na: www.allisprojekt.cz
Ing. Martin Beleš

Pomona Těšetice
nabízí
ve
své
prodejně v sadech

Hodiny na věži
už odbíjejí
Vážení občané,
dovolte mi v krátkosti vás
seznámit
s
průběhem
opravy
našeho farního kostela v Těšeticích.
Za všechno mohou vám známé
červené oprýskané vstupní dveře.
Kdosi řekl, že by se měly už konečně
odstranit. A když dveře, tak
opravme fasádu ve štítu a když
fasádu ve štítu, tak… a tak dále.

• jablka odrůdy
Golden
Delicous,
Jonagold, Idared a
další … v cenové
relaci od 11-18 Kč/kg

Inteligentní dům si lze v nejširším
slova smyslu představit jako dům,
který je vybavený počítačovou a
komunikační technikou, který umí
předvídat a reagovat na potřeby
obyvatel s cílem zvýšit jejich komfort,
pohodlí, snížit spotřebu energií,
poskytnout jim bezpečí a zábavu.
Na základě této myšlenky nabízí
inteligentní dům pět základních
funkci. Mezi tyto funkce patří funkce
energetické a ekologické, komfortní,
zábavní, bezpečnostní a sociální.
Takový dům pak vlastní „inteligencí“ rozpozná např., že nejsme
doma, nepotřebujeme zastínění
pomocí venkovních žaluzií a místnost
nechá přirozeně ohřívat sluncem, v
případě
deště
se
zavřou
automaticky střešní okna, když je vítr,
zatáhnou
se
markýzy,
když
odcházíte z domu a malým
nedopatřením necháte zapnutou
žehličku lze jednoduchým stiskem
odchodového
tlačítka
odpojit
veškeré zásuvkové obvody, které
nejsou potřeba, aby byly po dobu
Vaší nepřítomnosti aktivní.
Komfortní výhodou pro obyvatele
je možnost ovládání takového domu
např. pomocí dotykového panelu,
televize, hlasu, počítače, nebo pomocí
webového
rozhraní
či
mobilního telefonu, pokud jste právě
mimo vaše bydliště.
Díky této možnosti můžete mít svůj
dům neustále pod kontrolou a lze si
tak např. zapnout klimatizaci a
nastavit
požadovanou
teplotu
pomoci jedné SMS ještě dříve, než
přijedete domů z práce.

• ovocný mošt Jablko-Broskev,
Jablko-Meruňka, Jablko-Višeň (cena
za 3L balení 150 Kč)
• med - 120 Kč/kg
Provozní doba:
00 00
Po - Pá 08 -12

12

45

-16

30

Jablko je nejlepší svačina na světě.
Je
šťavnaté,
sladké,
lehce
navinulé,osvěžující,
ale
hlavně
zdravé. Jablka jsou dobrým zdrojem
vitaminu C, což je antioxidant
důležitý
pro
správnou
činnost
imunitního systému. Jablka mají
zároveň poměrně málo kalorií a
vysoký
obsah
fruktózy.
Tento
jednoduchý cukr je sladší než
sacharóza (hlavní složka řepného a
třtinového cukru) a vstřebává se
pomaleji, čímž napomáhá udržení
stálé hladiny cukru v krvi.Stávající
zásoba jablek je uložena ve
skladech typu ULO, kde si zachovají
vynikající kvalitu až do pozdních
jarních měsíců.
Golden delicious - plod středně
velký, zelenožlutý, dužnina žlutavá,
sladká,
křehká,
aromatická,
skladovat lze do března.
Jonagold - plod velký, zelenožlutý,
ze 2/3 pokrytý červení,
dužina
nasládlá,
jemné
konzistence,
aromatická, skladovat lze do března
Idared - dužina bílá, jemná, křehká,
šťavnatá chuť sladce navinulá,
aromatická, dobrá, v dobrých
podmínkách vydrží do května.
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Dnes je opravená střecha věže i
schodiště na věž, osazeny nové
věžní hodiny, opravený krov a
položena nová kvalitní krytina, jsou
vyměněny rýny a svody a plechy na
střeše a fasádě a okolo oken, máme
nový hromosvod.
Stará půlkruhová okna jsou
vytmelena a nově natřena, před ně
jsou nachystány rámy na nová
dithermová okna. Všechna kastlová
okna byla vyměněna.
Vnější fasáda na kostele byla
opravena, přeštukována a natřena.
Nejnižší
část
fasády
zasažená
vlhkostí a solemi byla do výše dvou
metrů venku i uvnitř otlučena a
znovu natažena sanační omítkou.
Uvnitř kostela byla rekonstruována
elektroinstalace.
Dojde k výměně osvětlení a
topení. Vnitřní hlinkový nátěr byl
oškrabán, omítka vytmelena a jestli
počasí dovolí, bude se malovat.
Došlo ke statické sanaci přístavku
jižní sakristie. Byly zazděny dveře
předsíně kostela a prostor před
kostelem čeká na novou dlažbu.
Všechny svody v přední části kostela
jsou svedeny do trubek pod zemí,
hodiny na věži už odbíjejí.
No ale. Práce bylo víc, než jsme
předpokládali. Zejména po rozkrytí
krytiny se objevily mnohé nedostatky
v krovu, na které před tím nebylo
vidět. Rovněž tak fasáda: od

Památkového
ústavu
byla
požadována
náročná
oprava
tvarovaných říms a hrubý povrch
fasády byl místo prostého nátěru,
kvůli scelení, celoplošně přeštukován
a teprve potom natřen.
Celková cena prací se tak
vyšplhala na 3.560.000,- Kč. Zbývá
nám tedy sehnat ještě asi 400.000,Kč. Oslovili jsme ještě jednou naše
sponzory, poprosili o podporu Radu
Jihomoravského kraje, uspořádali
jsme
benefiční
koncert
v
Prosiměřicích a také obec nás slíbila
v novém roce podpořit.
Tak tolik o stavbě, která je
spojena také s mnoha starostmi, jak
to sami znáte. Teď nás ale čekají
Vánoce a narozený Boží Syn si žádá
naši pozornost. On přišel do všech
našich starostí, smutků a úzkostí, aby
byl naším Pokojem, Radostí a Nadějí.
Nebojme se mu otevřít dveře.
I když se letos v Těšeticích nesetkáme na půlnoční, rád vás zvu do
Práčí, kde bude bohoslužba na
Štědrý den v 16 hod nebo do
Prosiměřic, kde bude ve 22 hod.
Jestli jste v těchto kostelích dosud
nebyli, využijte této příležitosti.
P. Jindřich Čoupek
(redakčně zkráceno)

montáž oken a úpravu prostoru před
kostelem.
Tyto
práce
budou
dokončeny do konce února 2011.
Bc. Pavel Vlk
technický dozor

Rozsvícení
vánočního stromu
Dne 4. 12. 2010 v 16.00 hod jsme
v naší obci rozsvěceli vánoční strom.
Počasí nám moc nepřálo, co se
týče mrazu, ale měli jsme sněhovou
přikrývku, která doplnila atmosféru
Adventu i Vánoc.

Vyslechli
jsme
si
proslov
P. Jindřicha Čoupka, který promluvil
o adventním času a popřál jeho
klidné prožití.

podzimu
se
obce měnila

nám
před

Adventní tvořivá dílna

V úvodu se představili žáci naší
školy s krátkým vystou-pením. Diváci
mohli shlédnout břišní tanečnice ze
4.A, a country tanečníky ze 6.B,
poslechnout si vánoční verše a spolu
s děvčaty z 5.A zazpívat písničky. A
pak už se všichni vrhli do práce.
Poté jsme rozsvítili vánoční strom,
který rozzářil prostranství, na kterém
byly připraveny děti z MŠ ke svému
vystoupení.

Nejprve se nám zahalila pláštěm z
lešení, aby se na konci listopadu
zaskvěla ve své kráse: novou
střechou, opravenou fasádou a
novými hodinami, které již dnes
majestátně odbíjejí čas v obci.
Řemeslníkům zbývá ještě provést
opravu a výmalbu interiéru kostela,

Střípky ze školních
lavic
6. prosince 2010 se ve školní
jídelně naší školy sešly děti se svými
rodiči na tvořivé dílně zaměřené na
adventní čas.

Oprava kostela
finišuje
Během
dominanta
očima.

výborné koláčky. Z prázdných várnic
a táců usuzuji, že všem velmi
chutnalo.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kdo se přičinili o to, aby mohla
tato akce proběhnout.
Manželům Marii a Miroslavu
Dufkovým za věnovaný vánoční
strom, L. Večeřovi a P. Worbisovi za
pomoc při pokácení, postavení a
s osvětlením vánočního stromu i J.
Novákovi. Víno dodal ing. M. Krejčí a
výborný svařák z něho připravili i
s lahodnými
koláčky
manželé
Balíkovi a p. J. Juřátková. Svařák
rozlíval p. Švejcar. Všem děkuji.
(JŽ)

Před rozsvíceným stromem, děti
zarecitovaly
krásné
básně
a
zazpívaly vánoční koledy, které si
nacvičily
pod
vedením
paní
ředitelky Jany Mikuláškové a paní
učitelky Soni Ludvíkové.
V mrazivém počasí nás zahřál čaj
a svařák, který byl jako každý rok
výborný a k němu se podávaly

-5–

Pod vedením pedagogů se
vytvářely adventní vazby, svícny,
ozdoby na stromeček, vánoční
přáníčka, zdobily perníčky. Za zvuků
koled šla práce všem pěkně od
ruky.
Příjemným zpestřením byla i
ukázka práce se dřevem pana
Stejskala a paličkování jeho ženy.
Domů děti odcházely s plnou náručí
výrobků a adventní náladou.
Mgr. A. Hatalová
učitelka ZŠ Prosiměřice

Střípky z mateřské
školky
ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Chci Vás pozvat do času, kdy už
do Vánoc zbývá opravdu jen málo,
kdy vrcholí přípravy, zdobí se, vyrábí
se, pečou se perníčky, aranžují
větvičky, bedlivě pozorují Barborky,
voní
pomeranče,
maminky
si
vyměňují recepty, píšou se dopisy
pro Ježíška.
První
sníh
rozdává
dětem
spěchajícím do školky studené
vločky na dlaně a na čepice, ale
především úsměv a jiskřičku štěstí
v očích. „Paní učitelko, padá sníh a
brzy budou Vánoce,“ sděluje každé
z dětí jako velkou novinu po
příchodu do třídy.
Adventní období v mateřské škole
je plné očekávání a těšení. Školka je
vyzdobena čertíky a Mikuláši, které si
děti samy vyrobily. Nejvíce se ale
těšily na návštěvu opravdového
Mikuláše a čerta. Velmi zodpovědně
se naučily čertovské básničky a
písničky, které bez studu sólově
přednášely.
Při Mikulášské nadílce se sice
trochu bály, ale za připravené
pásmo písní a básní dostaly sladkou
odměnu, která byla důkazem, že
celý rok byly hodné.
Tradicí se stává rozsvícení obecního vánočního stromu, kde děti
kromě básní a písní zazpívaly i
koledy.
Vystoupení před diváky braly děti
opravdu zodpovědně, i nácvik básní
a koled ve školce jim šel nějak lépe.
Adventní
dobu
ve
školce
si
prožíváme. Posloucháme vánoční
písně a koledy, vyprávíme si o
putování Marie a Josefa do
Betléma,
o
narození
Ježíška,
seznamujeme
děti
s lidovými
tradicemi v tomto období.
Čas čekání se jim snažíme
zpříjemnit
zajímavými
činnostmi.
Vyrábíme svícny z jablek, vánoční
přáníčka, stromečky a ryby různými
technikami, andílky, vánoční řetězy
a hlavně ozdobíme si svůj vánoční
stromeček.
Naše MŠ zůstává věrná tradici
vánočních besídek, na které zveme
rodiče a sourozence. Koledy a
básničky
dětí
vždy
potěší

uspěchané přítomné a naplní je
pocitem štěstí.
I koledy si rádi zazpívají s dětmi.
Po dlouho očekávané nadílce
hraček od Ježíška se všichni
pouštíme do vánoční
hostiny, o
kterou se postarají maminky se svým
cukrovím. A cukroví od maminek
chutná opravdu výtečně.
Jsem přesvědčená o tom, že
Advent v mateřské škole je plný
zážitků, překvapení a radosti. A o to
nám jde. Nám všem, kdo děláme
svou práci s nadšením a láskou
k dětem.
Jana Mikulášková
ředitelka MŠ Těšetice

Blahopřejeme
jubilantům…
60 let
Karel Zvěřina
Josef Bobek

83 let
Blažena Kašpárková

87 let

PLÁNOVANÉ AKCE,
aneb zapište si do
kalendáře
Prosinec
Vánoční koncert
Únor
Dětský karneval
Březen
Masopust
Setkání s důchodci
Košt vína

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

Kateřina Vytáčková

90 let
Vratislav Culek
… a přejeme všem hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
(JŽ)

Okénko do historie
rok 1969

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

JZD
Rok 1969 byl rokem jubilejním, neboť
JZD oslavovalo 20. výročí svého
trvání. Při této příležitosti byli
vyznamenáni
zasloužilí
členové
družstva.
Vyznamenání ministerstva zemědělství získali:
Antonín Pavelka, Alois Pelánek
Vyznamenání okresní obdrželi:
Václav Katolický, Martin Gerža,
Anna Hejčová, Cyril Stojan, Alois
Vaněk

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

Pamětní medaile dostali:
Jan Binko, Jan Brník, Božena
Kašpárková, Marie Musilová, Jan
Otáhal

Více informací na
www.tesetice.cz

V tomto roce nastoupil v družstvě
nový předseda Vladimír Smutný.
Hned od počátku své činnosti musel
spolu s představenstvem zajišťovat
nedostatek
objemných
krmiv,
způsobeným dlouhotrvajícím suchem v minulém roce. Krmná dávka
byla z větší části záchovná. To se

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

a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110
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projevilo v malých přírůstcích a nízké
dojivosti. V 1. čtvrtletí se dojilo
průměrně 600 l denně.
V roce 1969 byla opravena porodna
prasnic a ve starém dvoře upraveny
garáže.
Letošní
hospodářský
rok
byl
průměrný.
Hospodářské výsledky v číslech na 1
ha zemědělské půdy :
Hrubá produkce celkem Kčs 13.986,tržní produkce celkem

Kčs 11.127,-

materiálové náklady

Kčs 4.839,-

Výnosy á 1 ha :
pšenice
ječmen
cukrovka
brambory

33 q
35 q
356 q
164 q

Družstevníkům
bylo
proplaceno
včetně dovolené za odpracovanou
pracovní jednotku 33 Kč. Průměrný
výdělek na jednoho stálého pracovníka činil 19.670,-- Kč.
Zábavy
SRPŠ Prosiměřice uspořádalo v únoru
v kulturním
domě
v Těšeticích
poprvé rodičovský ples. Ples byl
zahájen českou besedou, kterou
zatančili žáci devátých tříd. Na
ochutnávání bylo připraveno více
druhů vín. V sále se sešlo přes 400
osob. Pro účastníky z okolních vesnic
byla zajištěna přeprava autobusem.
V sobotu před masopustem se
pobavily na karnevalu zdejší děti. Na
večerním plese se těšilo pozornosti
ochutnávání vín vyrobených v Těšeticích.
Při vyhodnocení obdrželi 1.cenu
Jan Vytáček, 2.cenu JZD a 3.cenu
Zbyněk
Wirt.
Celý
masopustní
program i s tradičním chozením
masek po vsi organizovalo letos SRPŠ
při místní škole. Celkem bylo v tomto
roce pořádáno 18 tanečních zábav
za účasti 3.630 osob.
Přednášky
11. února uspořádal Český svaz žen
přednášku na téma „Sexuální otázky
v životě ženy“.
Přednášel a na písemné dotazy
odpovídal MUDr. Král ze Znojma.
Bylo přítomno 45 žen. 25.února přijel
ze Znojma pedagogický pracovník
Bohuslav Bláha na besedu o

výchově dětí. Besedy se zůčastnily
převážně mladší ženy.
Kurz vaření
Výbor ČSŽ zajistil na 27. a 28. února
pro ženy kurs vaření. Přihlásilo se 27
žen. Na výdaje přispěly á 40 Kčs.
Kurs se ženám líbil.
Tenisový přebor
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Těšetice
se probojoval až do celostátního
finále II.ročníku vesnických TJ, které
se konalo ve dnech 10.-13.4.1969
v Přelouči.
V tomto finále hráči Oldřich
Bobek, Fr. Buršovský, Antonín a Josef
Gerža, Zdeněk Mrňa a K. Mucha
dosáhli vynikajícího úspěchu do 20ti
let.
Výroční konference
13. listopadu uspořádala Jednota se
sídlem v Mor. Krumlově svoji výroční
okresní
konferenci
v místním
kulturním domě za účasti 280 osob.
Mezi účastníky byla také delegace
z NDR a z Maďarska.
V přísálí byla upravena výstavka
produktů, které Jednota nakupuje a
velké fotografie nových provozoven
Jednoty. Pro pobavení hrála Strouhalova sedmička.
Mezinárodní tábor archeologů
V budově ZDŠ bylo o letošních
prázdninách
ubytováno
více
studentů,
kteří
pracovali
jako
praktikanti na výzkumu pravěkého
sídliště u Kyjovic, starého kolem pěti
tisíc let. Na praxi se vystřídali studenti
z Brna, z Anglie, Francie, Polska,
Dánska a dokonce i z Jižní Ameriky.
Výzkum řídí doc. Dr. Vladimír
Podborský z Brna.
Kanalizace
V říjnu byla rozšířena kanalizace
v obci položením rour od hřiště
k okresní silnici a od družstevního
sklepa ke kulturnímu domu.
Uzavřené jesle
Na návrh zdravotního odboru ONV
ve Znojmě byly dnem 1.srpna 1969
pro nízký stav dětí uzavřeny jesle.
Děti starší dvou let byly přijaty do
mateřské
školy.
Vedoucí
jeslí
Františka Nikitěnková nastoupila
místo v poliklinice OÚNZ ve Znojmě.
Inventář jeslí byl předán MNV. Jesle
byly v provozu nepřetržitě od roku
1954.
Požár rodinného domku
20.ledna kolem 22 hodiny došlo
k požáru rodinného domku Františka
Dvořáčka
čp.57.
Požár
vznikl
zkratem na půdě u svodu elektrické
přípojky.
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Občané, kteří se k ohni sběhli,
pomohli postiženým včas vynést
veškeré bytové zařízení. Přivolaní
požárníci ze Znojma se připojili
k záchranným
pracem
místních
požárníků a společně dokončili
likvidaci požáru.
Nad celou budovou zůstaly jen
ohořelé trámy. Hned druhého dne
byla budova přikryta plachtami a
do týdne nově zastřešena. Vzniklá
škoda byla odhadnuta na 62.000,-Kčs.
Jindřich Žižka

Dýňová stezka
I letos se podařilo zopakovat jednu
z novějších akci, a to Dýňovou stezku
odvahy.

Proběhla 27. října a počasí nám
celkem přálo. Přišla velká spousta dětí,
které si celou akci naplno užily. Jejich
rodiče také nepřišy z krátka.
Mohli využít několik občerstvovacích
stanic ☺

Bohužel se letos nepodařilo sehnat
tolik strašidel jako loni. Naštěstí jedno
male strašidýlko střašilo s velkou vervou za pět velkých.

Jsme rádi, že se akce zdařila, líbila a
že je o ni stale zájem. Proto pevně
věříme, že se ji opět zdaří uspořádat i v
příštím roce.
(JR)

Vánoční koncert
Vážení spoluobčané, čtenáři,
dovolte, abych Vás pozval na
vánoční koncert Cimbálové muziky
Antonína Stehlíka.
Protože v těšetickém kostele stále
probíhá
celková
rekonstrukce,
uskuteční se v letošním roce tento
koncert mimořádně v kostele v
Práčích.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek
bude věnován na probíhající opravu
těšetického kostela.
Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce Těšetice

PF 2011
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Příjemné prožití
svátků vánočních
vánočních a v novém
roce hodně štěstí, zdraví
a pohody
Vám přejí
zastupitelé obce Těšetice
Zpravodaj č. 4/2010 (vychází 17. prosince 2010) , evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695,
vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 64, 671 61, odp. vedoucí: ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice,
tel./fax: 515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 28.
března 2011. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Mgr. Zdeňka Worbisová. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
některých příspěvků.

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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