ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
17. prosinec 2014

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
V měsíci říjnu letošního roku se v naší
obci, ve dnech 10. a 11. 10. 2014 konaly
volby do Obecního zastupitelstva obce
Těšetice. Byla zaregistrována jen jedna
kandidátní listina, a to za KDU-ČSL. Na
základě výsledků voleb se do zastupitelstva
obce dostali tito kandidáti dle počtu hlasů:
Ing. Zdeněk Nekula, Jindřich Žižka, Mgr.
Jana Bezrouková, Ladislav Večeřa, Ing.
Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí a Pavel
Worbis.
Dne 3. 11. 2014 se konala ustavující
schůze v Hostinci U Vlků, kde jsem byl
hlasováním zastupitelů zvolen na místo
starosty obce Těšetice. Jako místostarostka
byla zvolena Mgr. Jana Bezrouková.
Předchozí dvě volební období (vyjma
půlročního bezvládí) vedl naši obec Ing.
Zdeněk Nekula, který výrazně přispěl
k současnému stavu a obrazu naší obce. Za
to je mu potřeba poděkovat. Nebude lehké
udržet takto nastavenou laťku, pokračovat
a navázat na jeho práci. V nastávajícím
volebním
období
je
mojí
prioritou
dobudování startovacích sociálních bytů,
pokračování
ve
výstavbě
KDvíceúčelového zařízení, pokusit se vyřešit
komunikaci ke hřbitovu, k těmto akcím
získat i peněžní prostředky v rámci dotací.
Budeme se také snažit pokračovat ve
výsadbě zeleně. Pokud se to podaří
zrealizovat, budeme opět o kus dál.

obvod, v jehož rámci občané volili v
jednom volebním okrsku. Počet členů
zastupitelstva byl stanoven na
7. V
seznamu voličů bylo, k datu uzavření
volební místnosti, zapsáno celkem 468
voličů, voleb se zúčastnilo 46,37% voličů.
Mandáty byly přiděleny kandidátům:
Zdeněk Nekula - 153 hlasů, Jindřich Žižka 143 hlasů, Jana Bezrouková - 141 hlasů,
Ladislav Večeřa - 135 hlasů, Ludmila
Krečová - 117 hlasů, Miroslav Krejčí - 116
hlasů, Pavel Worbis - 101 hlasů
Platnost volby byla ověřena na základě
registračního úřadu v zastoupení Jarmily
Prodělalové a zaměstnance Českého
statistického úřadu paní Petry Smutné.
JŽ

Složení nového
zastupitelstva
organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Starosta: Jindřich Žižka
Místostarosta: Mgr. Jana
Bezrouková
Členové zastupitelstva:
Ing. Miroslav Krejčí

Na konec bych chtěl popřát nám všem
příjemné prožití svátků vánočních, dětem
něco pěkného pod stromečkem a v novém
roce hodně úspěchů a hlavně zdraví.

Ing. Libuše Krejčová

Dne 10. a 11. října 2014 se konaly volby
do Zastupitelstva obce Těšetice. Pro volby
do zastupitelstva obce byla celá obec
určena jako jeden volební

Ing. Marian Culek
Jaroslava Šimáková
Ing. Libuše Krejčová
Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Miroslav Krejčí
Členové:

o

Leoš Musil

o

Jan Šálek

o

Ladislav Večeřa

o

Vilém Jelen
JŽ

Dýňová stezka
V pátek 31. října 2014 se v podvečer
uskutečnila ve Sklepní uličce Dýňová stezka.
Děti samy, nebo s rodiči, prošly trasu
osvětlenou
rozsvícenými
dýněmi
a
lampami.
Nebylo to jednoduché, neboť na ně po
cestě číhaly nástrahy – čarodějnice. Všichni
došli až do cíle trasy. Zde je čekala odměna
v podobě sladkostí a svítícího náramku. Na
občerstvení byl připraven čaj a svařené
víno.
Děkuji všem za pomoc při přípravě a
uskutečnění akce. Děkuji rodině Žižkově za
vydlabané dýně.
Jana Bezrouková

Jindřich Žižka

Výsledky voleb do
obecního
zastupitelstva obce
Těšetice

Číslo 4 – ročník 2014

Ing. Zdeněk Nekula
Ladislav Večeřa
Pavel Worbis
Finanční výbor
z Předseda: Pavel Worbis

z

Členové:
Miroslav Jančura
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Mikuláš
Dne 5. 12. 2014, tak jako každý rok,
chodil po naší obci Mikuláš. Letos byl
vyhrazen pro naše nejmenší, kteří se
nemohli, nebo se báli, zúčastnit akce
Čertovský rej, kterou pořádali ve sportovním
areálu naši fotbalistié.
Akce se fotbalistům podařila a je
potřeba je pochválit a poděkovat jim,
protože se toho zhostili opravdu se ctí.
¨

Poděkování patří i Mikulášovi a jeho
společníkům, kteří provedli obchůzku těch
nejmenších, nebo trochu víc bázlivých. Díky
všem.
JŽ

Rej čertů
V pátek, 5. Prosince 2014 v podvečer, se
v Těšeticích, ve sportovním areálu, objevilo
peklo. Zvědavých lidí přišlo hodně, dokonce
i dětí bylo dost, protože to jsme tu ještě
neměli. Že by bylo v Těšeticích tolik hříšníků,
že peklo muselo až k nám?! Nejprve vyběhli
čerti na obhlídku, pak přivezli samotného
Lucifera a už se nesla váha a Kniha hříchů.
Čerti se rozběhli hledat v davu hříšníky. A
našli! „Váha klesá, je náš!“ zvolal radostí
jeden z čertů. A už byl hříšník v pekle.
Zanedlouho sestoupil z nebe Mikuláš se
svými anděly. To už dětem, které zatím
viděly pouze čerty, zajiskřily oči. Samozřejmě
byly všechny děti obdarovány bohatou
nadílkou.
Někteří nezbedníci se nebáli a čertům
zarecitovali i zazpívali. A co bylo pak?
Potom
následoval
ohňostroj,
focení
s Mikulášem, anděly i čerty a pravá
čertovská diskotéka. Peklo připravilo čaj a
svařené víno.
Děkujeme fotbalistům i ostatním, kteří
připravili a uskutečnili pro děti i dospělé
nádhernou čertovskou atmosféru.
Jana Bezrouková
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Vánoční strom
První adventní neděli, 30. listopadu,
proběhlo rozsvěcování vánočního stromu
na návsi před obecním úřadem. Vánoční
atmosféru zahájil pan farář Jindřich Čoupek
a poté ji svým vystoupením zpestřily děti
z mateřské školy a žáci 7. ročníku ZŠ Jakub
Vaďura a Hana Ludvíková. Volnou zábavu
doplnilo příjemné občerstvení.
Děkuji manželům Blance a Josefu
Dufkovým, kteří věnovali vánoční strom.
Dále děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě a uskutečnění celé akce.
Jana Bezrouková

Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 uskutečnila
Základní škola v Prosiměřicích vánoční
jarmark v kulturním domě tamtéž.
Tradičního trhu se zúčastnili žáci všech
tříd školy a další oslovení prodejci, kteří
prodávali své výrobky. Žáci 8. ročníku měli
připravené tvořivé dílny. K atmosféře Vánoc
přispělo recitační pásmo žáků a scénka
divadelního kroužku. Tanec předvedl
kroužek aerobiku. K poslechu hrál Karel
Semotam. Žákyně 9.A připravily čaj a
svařené víno, žákyně 7.B chuťovky
s několika druhy pomazánek.
Samozřejmě nechyběl ani ozdobený
vánoční strom. Atmosféra byla nádherná,
účast obrovská. Jarmark nás opět naladil
adventním
časem
a
předvánoční
atmosférou.
Jana Bezrouková

-3–

RYNEK

spotřebitelům nákup kvalitních tuzemských
potravin. Chceme tím přispět i k zachování
potravinové soběstačnosti České republiky.

Místo plné chutí
Chcete si zpříjemnit
nákupní povinnosti spojené s obdobím vánočních svátků a oslavami
konce roku? Pak nás
navštivte
prodejní
koncept RYNEK nabízí
kvalitní
a
bezpečné
tuzemské potraviny vyráběné ze surovin
produkovaných v České republice. Většina
nabízených
potravin
je
vyráběna
v potravinářských
podnicích
skupiny
AGROMĚŘÍN.

RYNEK vám přeje příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do roku 2015.
www.agrorynek.cz

Vánoční koncert
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval na vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka
v našem těšetickém kostele. Vstupné je dobrovolné.

JŽ

Kvalitu našich potravin zvýrazní i
výjimečný interiér prodejen, který vytváří
příjemné a moderní nákupní prostředí. Vaše
nákupní přání je připraven plnit ochotný a
profesionální personál.
Základním sortimentem prodejen RYNEK
je čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso.
Samozřejmostí jsou uzeniny a masné
výrobky – kvalitní české salámy, párky
anebo klobásy, dále také výtečné
špekáčky vyráběné opravdu z masa,
zabíjačkové speciality jako je tlačenka,
jitrnice, jelita a prejt nebo kvalitní škvařené
sádlo. Stačí jen ochutnat. Tím však naše
nabídka jistě nekončí.
V prodejnách RYNEK je stálá kompletní
nabídka značkových mléčných výrobků
LACRUM Velké Meziříčí, mezi něž patří ručně
vyráběné
sýry
holandského
typu,
charakteristické svým tvarem podkovy.
Vždy čerstvé a zákazníky velmi oblíbené
máslo, a to i ve vážené formě dle vašeho
přání, tvaroh, mléko, smetanový zákys,
smetena 40 % a tavený sýr. V sortimentu
naleznete výrobky z brambor, zeleniny a
ovoce, vyráběné významným českým
zpracovatelem brambor a zeleniny společností Beskyd Fryčovice, a.s. Jsou to
čerstvé zeleninové saláty, trhané bylinky,
mnoho druhů bramborových knedlíků,
ovocných knedlíků anebo halušky.
Výjimečným výrobkem jsou opravdu
čerstvé zeleninové šťávy. Dalším zbožím je
ovoce, Znojemský mošt a med ze
společnosti POMONA Těšetice a.s. Ovoce
pochází
z místních
těšetických
sadů.
Stabilním sortimentem prodejen RYNEK jsou i
čerstvá vajíčka z východních Čech.
Pro dokonalý požitek z chutí potravin,
které objevíte v prodejnách RYNEK, jsou pro
vás připravena osobitá a kvalitní vína jižní
Moravy ze společnosti NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Dobré víno obohatí váš štědrovečerní stůl,
zpříjemní sváteční setkání, silvestrovské
oslavy anebo obyčejné setkání s přáteli.
Díky kvalitě a lehkosti jsou naše vína
oblíbena nejen znalci vín.
Cílem konceptu RYNEK je rozšířit prodejny
po celé České republice a umožnit tak

Poplatky
Připomínáme občanům, kteří nezaplatili poplatek za komunální odpad (popelnice) a
poplatek ze psů, aby tak učinili co nejdříve – je nutné zaplatit, jinak upozorňujeme
občany, že pokud nebudou tyto poplatky uhrazeny, bude nucen OÚ nedoplatky
vymáhat exekučně. Pořádek přece dělá přátele.
JŽ
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Kompostéry pro
občany
Obecnímu úřadu Těšetice se podařilo
získat díky projektu „Ekologické řešení
biologického odpadu svazku znojemských
vinařských obcí DANÍŽ“, jehož jsme členem,
za velmi výhodných podmínek kompostéry
pro občany obce Těšetice – 206 ks, velikost
1050 litrů, při využití dotace z SFŽP ČR Operačního programu životního prostředí,
kdy obec zaplatila 10% a 90% bylo hrazeno
z dotačního titulu.
Již o 114 ks kompostérů bylo občany
zažádáno a byly vyzvednuty. Proto žádáme
i ostatní občany, kteří si z nějakého důvodu
kompostér ještě nevyzvedli, aby tak učinili,
pro občany jsou zdarma. Vlastníkem po
dobu 5-ti let je Svazek znojemských
vinařských obcí DANÍŽ. Nejdříve je potřebné
si vyplnit žádost na OÚ a poté bude vydán
kompostér.
JŽ

Je to skládka?
Ne, není to skládka. Je to větrolam, do
kterého někteří občané vyváží svůj odpad.
Kromě haluzí, listí, dýní atd. občané vyváží
do větrolamu i suť.
Upozorňujeme občany, že je přísný
zákaz vývozu odpadu do větrolamu i jiných
částí katastru obce Těšetice.
Zároveň žádáme občany, aby si
znečistěnou místní komunikaci po sobě
řádně uklidili.
JB

Vyhodnocení
soutěže ve třídění
odpadu
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám
všem poděkovat. Je vidět, že se již většina z
nás naučila, více či méně, třídit odpad.
Naše obec byla 27. listopadu 2014 opět
vyhlášena v soutěži měst a obcí
Jihomoravského kraje ve třídění odpadů
„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2014“, tentokrát jako
5. nejlepší v kategorii 501 - 2000 obyvatel.
Ano, byli jsme už i druzí, ale i tak je to
výborný výsledek, jsme mezi oceněnými.
Toto ocenění patří všem, kteří se snaží třídit
odpad, a není jim jedno, co hodí do
popelnice. Třídí plast, papír, sklo, nápojové
kartony a dávají je správně do barevných
kontejnerů, rozmístěných po obci. K
úspěchu také přispěli ti, kteří odvezli
například železo či jiný recyklovatelný
odpad do sběrny druhotných surovin, a na
obecním úřadě pak odevzdali účtenku
nebo potvrzení.
Díky vám všem. Tříděním obec během
roku získává ještě odměnu - čtvrtletně cca
25.000,-- Kč za vytříděný odpad. Díky tomu
má obec také menší náklady za uložení
netříděného odpadu na skládku a hlavně
chráníme naše životní prostředí, ve kterém
žijeme.
JŽ

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & BYTOVNA
Obědy
- 55 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů formou
souhlasu s inkasem.

Plánované akce
15.2.2015
21.2.2015
14.3.2015
22.3.2015

Ubytování – cena dle pokojů 130 150 Kč den/os.

Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110
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Dětský karneval
Masopust
Vinný košt
Setkání s důchodci

Jubilanti

Vyžádejte si více informací
u kuchařek !

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

–
–
–
–

Listopad
65 let – Bezrouk Josef
70 let – Laitner Ladislav
87 let – Kašpárková Blažena
Prosinec
65 let
65 let
75 let
83 let

–
–
–
–

Machová Vlasta
Katolická Božena
Otáhalová Marie
Bagoňa Štefan

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné
zdraví do dalších let.

Výsadba nové aleje
pod zesilovačem
Dne 22. listopadu 2014 Obecní úřad
Těšetice uskutečnil brigádu na výsadbu
nové aleje pod zesilovačem, na pomezí
katastru Těšetice a Bantice. Brigáda se
uskutečnila ve spolupráci těchto dvou obcí.

K poškození došlo v lesních porostech,
nikoliv v ploše, jak při klasických větrných
kalamitách, ale roztroušeně a téměř ve
všech věkových stupních – tzn. že jsou
poškozeny jak mladé stromy, tak i 80-ti leté
stromy. Poškozené stromy mají ulámané
koruny a větve a ty, které nespadly na zem,
jsou zavěšené v různé výšce stromů a hrozí
časově neurčitelný pád a tím ohrožení
všech návštěvníků lesa.
Než dojde k vyhodnocení stavu lesních
porostů, bylo by dobré, aby občané
respektovali zákaz vstupu občanů do lesů,
z důvodu možného ohrožení zdraví a života,
nedoporučuje se minimálně do konce
měsíce února 2015 vstupovat do lesů a
parků z důvodů výše popsaných (pád větví
a korun stromů).
Poškozeny jsou desetitisíce stromů. Tento
stav se týká všech lesních porostů
Znojemska.
JŽ

Zúčastnilo se 34 občanů, jak dospělých,
tak i dětí. Práce šla od ruky, takže výsadba
byla během hodiny a půl hotova.
Zúčastnění dostali za odměnu malé
občerstvení. Na tuto
akci přispěla finančním příspěvkem ve
výši
10.000,-Kč
Česká spořitelna, a.s.
Výsadba proběhla tak rychle nejen díky
přítomným, ale i zaměstnancům obce, kteří
připravili jámy k výsadbě.

Prodloužení
vodovodního řádu
Jak si mohla většina občanů všimnout, z
důvodu výstavby obchodu Rynek, byl
prodloužen
vodovodní řád od Hloušků až
k této prodejně. Díky tomu se vodovodní
řád dostal do správné hloubky a nemělo
by docházet k zamrzání vodovodu, jak se
stalo v nedávné době, kdy napojené
nemovitosti byly bez vody.
JŽ

Na úřední desce byl zveřejněn návrh
rozpočtu obce Těšetice na rok 2015.
Rozpočet je navrhován jako přebytkový.

JŽ

Kalamita v lesích
Obecní úřad Těšetice, na základě
upozornění od Městského úřadu Znojmo,
vedoucího oddělení SSL, myslivosti, rybářství
a ochrany ZPF o kalamitním stavu v lesích
znojemska, vyzývá občany:
V minulých dnech bylo silnou ledovkou
poškozeno velké množství stromů, ať už
v lese či stromy rostoucí mimo les.

Celkové příjmy jsou kalkulovány ve výši
6.869.200,- Kč, výdaje 5.910.400,- Kč.
Přebytek bude použit na úhradu splátek
úvěrů.
JŽ

SDH TĚŠETICE
-Členská základna SDH má 27 členů
-máme také zásahovou jednotku, která má
9 členů:
-Blecha Miloš
-Daberger Zdeněk
-Machovec Ondřej
-Novák Michal
-Novák Filip
-Trávníček Karel
-Turan Jan
-Worbis Pavel
-Worbis Jan
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-21. 2. 2015 se uskuteční tradiční masopust
po obci s večerní zábavou v Hostinci U Vlků
-Zúčastnili jsme se Dne dětí, kde jsme
provedli požární útok na terče s vodou na
místním hřišti
-S obecním úřadem jsme připravovali akci
Rodáci 23. 8. 2014 (prodej občerstvení na
návsi, hlídání parkoviště, obsluha autíček,
otevření požární zbrojnice a svěcení
praporu v kostele)
Další činnost SDH Těšetice:
-Máme smlouvu s ELEKTROWINEM a.s. na
sběr vyřazených a nefunkčních elektrospotřebičů
-V letošním roce jsme provedli dva sběry.
Chceme tímto poděkovat spoluobčanům,
že se na nás obrací a nechávají si tento
odpad od nás likvidovat. Můžete se na nás
obracet i mimo vyhlášené dny. Telefonní
čísla: 724121793, 608735806
-Naši členové zabezpečují objekty pana
Kyjovského (Capilan, dřevonu, páskárnu)
ve středu obce proti rozkrádání, které se
v těchto objektech nebezpečně rozmohlo.
Také je to z důvodu nebezpečí požáru,
jehož rozsah by v případě tohoto objektu
mohl mít následky pro celou vesnici.
Soutěž požárního sportu
Zúčastnili jsme se soutěží v požárním sportu
-ve Vítonicích 26. 4. 2014, kde jsme se umístili
na 3.místě
-v Oleksovicích 28. 6. 2014, na 120. výročí
založení, jsme skončili na 6.místě.

Návrh rozpočtu na
rok 2015

Všem zúčastněným a zaměstnancům i
České spořitelně a.s. a Ing. Michalovi
Velebovi - regionálnímu řediteli retailového
bankovnictví, je třeba poděkovat.

Kulturní činnost
-1. 3. 2014 jsme uspořádali tradiční
masopust po obci a večer byla zábava
v Hostinci
U
Vlků

V tomto roce jsme mezi sebe přijali
mladé nadějné hasiče. Budeme rádi, když
se k nám přidají i další.

Josef Bezrouk, Pavel Worbis

VE ŠKOLCE SE
NENUDÍME
V naší mateřské škole se neustále něco
děje, takže si na nudu rozhodně nikdo
stěžovat nemůže. V září za námi přijelo
loutkové divadlo Šikulka, od října jsme opět
úspěšně začali sbírat starý papír, sešli jsme
se v MŠ s rodiči na Odpoledním tvoření
(vyráběli jsme podzimní dekorace) a také
k nám zavítal kejklíř Dobiáš.
I listopad byl bohatý na akce – proběhlo
vánoční focení dětí, výstava dýní, rodiče
měli možnost nechat svým dětem vyšetřit
zrak nebo třeba zakoupit jim knihu, jako
dárek pod stromeček, z bohaté nabídky
různých prodejců, vystavujících v naší
školce.

Zúčastnili jsme se také charitativní sbírky
Fondu Sidus, pro postižené děti. Rodiče měli
možnost svým dětem zakoupit Lepíky
(časopis se samolepkami) a tím přispět
právě postiženým dětem.
V týdnu před zahájením adventu jsme se
v MŠ sešli, v hojném počtu, při tvoření
adventních věnců.
Svojí návštěvou nás poctil, a ruku k dílu
přiložil, sám pan farář, p. Žižková s dcerami
a rodiče „školkových“ dětí samozřejmě i se
svými ratolestmi. P. Nekulová zajistila
potřebný materiál k tvoření.
Samotný advent jsme pak zahájili
vystoupením dětí na nedělním rozsvícení
obecního vánočního stromu. Děti se těšily
na Mikuláše v MŠ a nadílku od něj. Zajeli
jsme se podívat do adventního Znojma na
vánoční trhy a 16. 12. 2014 nás čeká
vánoční besídka.
Přejeme
všem
pohodové
strávení
adventního času, krásné Vánoce plné
radosti, lásky, vděčnosti i pokory a v roce
2015 hodně zdraví a co nejvíce splněných
přání.
Kolektiv MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří místnímu Klubu žen, který
přispěl částkou 1233,- Kč dětem Mateřské
školy v Těšeticích na Mikulášskou nadílku.
Mnohokrát děkujeme a přejeme, abyste
i v příštím roce kolem sebe rozdávaly radost
a pozitivní energii, kterou je cítit při každém
vašem vystoupení.
Mgr. Lea Šmikmátorová
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Vodné a stočné
Výše ceny vodného a stočného pro rok
2015 za 1m3 bez DPH
Vodné
Stočné
Celkem

38,75 Kč
33,72 Kč
72,47 Kč

Obec Těšetice
má oficiálně
znak a vlajku
Dne 28. 11. 2014 se starosta obce
Jindřich Žižka zúčastnil, jako zástupce
obce Těšetice, slavnostního předávání
dekretů o udělení znaku a vlajky obcím z
rukou předsedy Poslanecké sněmovny
PČR Jana Hamáčka.
Předseda
poslanecké
sněmovny
poblahopřál
k
získání
dekretů
a
zúčastněným po oficiálním programu
nechal nahlédnout i do místností své
kanceláře a Poslanecké sněmovny.
JŽ
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