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Slovo starosty 
 

 

Vážení spoluobčané, čtenáři,  
 
     od minulého vydání zpravodaje se 

udála v naší obci řada výrazných a 

dalekosáhlých změn, které ovlivní chod 

naší vesnice na dlouhé roky dopředu.  

 

     Tyto změny proběhly bez velkého 

humbuku, za minimálního zájmu a řada 

občanů si jich možná ani nevšimla. 

 

     Někteří si to hned neuvědomí a 

pochopí jejich pozitivní význam až po 

několika letech. Vyžadovalo to 

dlouhodobou vytrvalost, držet se daného 

směru, nenechat se odradit dílčími 

nezdary a mít na zřeteli hlavní cíl – 

udržitelný a dynamický rozvoj obce 

Těšetice. 

 

Nebudu nadále napínat čtenáře. 

1) Na třetí pokus se podařilo vybrat 

novou ředitelku mateřské školy. 

 

2) Konečně se podařilo rozetnout 

gordický uzel a udělat tlustou čáru za 

přerušením stavby kulturního domu. 

 

3) V letošním roce proběhnou v obci 

stavební práce v rekordním rozsahu, 

se zajištěným financováním a bez 

nepřekonatelných rizik. 

 

Více podrobností se dočtete na dalších 

stránkách. 

 

     Na závěr bych chtěl poděkovat 

emeritnímu předsedovi představenstva 

a generálnímu řediteli společnosti 

S MORAVA Leasing, a.s. 

Ing. Zdeňku Mrňovi za dlouholetou 

podporu a vstřícnost při výkonu mé 

funkce starosty. Zcela zřetelně jsem si to 

uvědomoval a nikdy na to nezapomenu. 

Bez tohoto zázemí by Těšetice 

nevzkvétali. 

 

Díky. 

 

 

Ing. Zdeněk Nekula 

starosta 

Střídání stráží 
 

     V jarním vydání zpravodaje jsme vás 

informovali o dalším výběrovém řízení na 

místo ředitelky MŠ Těšetice. V řádném 

termínu se přihlásily čtyři uchazečky.  

 

     Komise po prostudování předložených 

podkladů jednu uchazečku vyřadila, 

protože nesplňovala požadované 

vzdělání.  

 

     Zbývající  uchazečky byly pozvány na 

osobní pohovor, kde byly podrobeny sérii 

dotazů, na které více, či méně úspěšně 

odpověděli. Výběrová komise nakonec 

jednohlasně zvolila jako nejlepší 

Mgr. Leu Šmikmátorovou.  

 

 

 

 

     Ihned po jmenování do funkce 

dostala nová paní ředitelka od starosty 

jednoznačné zadání – tři základní okruhy: 

 

1. Vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

2. Aktivní spolupráce a vyhledávání 

dotačních titulů pro MŠ 

3. Zlepšení komunikace a 

informovanosti rodičů 

 

     Postu ředitelky MŠ se ujala Mgr. Lea 

Šmikmátorová počátkem května t.r. 

s elánem a rozhodností sobě vlastní. 

 

      Blahopřejeme ke zvolení a přejeme 

hodně sil a energie do další práce. 

 

(ZN) 

 

ZPRAVODAJ  

OBCE TĚŠETICE 
 

 

2. července 2013               Zdarma do každé domácnosti      Číslo 2 – ročník 2013 

 

nová ředitelka Mgr. Lea Šmikmátorová a ředitelka v.v. Jana Mikulášková 
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Moravská vlajka 

 
 

     Obec Těšetice se připojí k dalším 400 

obcím a městům a vyvěsí ve dnech 5. a 

6. července moravskou vlajku, abychom 

tak uctili 1150. výročí příchodu 

slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu. 

 

     Podle doporučených pravidel bude 

vyvěšována i během jiných státních 

svátků a významných akcí. 

(ZN) 

 

Hrubá stavba 
     Ještě před třemi měsíci se situace 

kolem stavby víceúčelového zařízení na 

návsi, tj. kulturní dům a byty, jevila 

setrvale neřešitelná. Dlouhodobá jednání 

nikam nevedla.  

 

     Náhle však události dostali spád. Se 

společností Renov, spol. s r.o. byl 

podepsán dotatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

z roku 1996. Za zhruba třičtvrtě miliónu 

korun Renov dokončí hrubé zdivo a 

provede opravy poškozeného zdiva, 

které stanovil statik. Dále obec a Renov 

podepsaly dohodu o narovnání a 

prominutí dluhu ve výši 100 tisíc korun za 

stavební práce v 90. letech.  

 

     Následně proběhlo výběrové řízení na 

nového dodavatele střechy. Osloveno 

bylo pět firem, předloženy byly čtyři 

nabídky a nejlevnější byla ve výši cca 3 

milióny korun od společnosti OSP, s.r.o. 

Do konce října bude stavba pod 

střechou a zabezpečena proti dalšímu 

chátrání a hlavně obec může díky této 

tlusté čáře za minulostí žádat o dotace a 

postupně dokončit celé dílo. 

(ZN) 

 

Pečovatelské byty 
     V části stavby víceúčelového zařízení 

(bývalé klubovny) původní projekt 

počítal s 5-ti byty v podkroví s přístupem 

od dětského hřiště, po přepracování 

mohou vzniknout další 4 byty v přízemí se 

vstupem od parkoviště na návsi.  

 

     Byty jsou projektovány o velikosti 30 až 

35 m2 jako 1 + KK, všechny bezbariérové, 

z toho jeden uzpůsoben pro vozíčkáře. 

Cílem je poskytnou levné a pohodlné 

bydlení starším občanům. Plánováno je 

s regulovaným nájmem ve výši 57,20 

Kč/m2. Byty budou určené přednostně 

pro seniory ve věku min. 70 let. Při 

neobsazení budou možné i výjimky.  

 

     Přesné podmínky stanovuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a více 

informací získáte na obecním úřadě. 

Zájemci se mohou ihned hlásit. Písemné 

přihlášky budou zařazeny do pořadníku. 

Doporučujeme neváhat a předem si 

rezervovat konkrétní byt. Preferováni jsou 

občané, kteří žijí, nebo žili v naší obci, 

popř. mají zde rodinné příslušníky. 

(ZN) 

 

Oprava střechy MŠ 
     Je již definitivně rozhodnuto a 

schváleno, že obec Těšetice získá dotaci 

200 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na opravu střechy mateřské školy. 

Proto bude MŠ téměř celé prázdniny 

mimo provoz. Samozřejmě budeme na 

dodavatele maximálně tlačit, aby byla 

oprava provedena co nejrychleji, ale 

musíme počítat s tím, že mohou nastat 

deště, které budou brzdit postup prací.  

 

     Dodavatelem je firma, která předložila 

ve výběrovém řízení nejlevnější nabídku , 

tj. Střechy Petr (Jaroslav Petr, Výrovice).  

 

(ZN) 

 

 

Ulice Ke Královské  

II. etapa 
     V červenci se rozběhnou práce na 

rekonstrukci druhé části ulice Ke 

Královské. Bude vybudována nová silnice 

včetně chodníku, dále nové veřejné 

osvětlení, odstraněny sloupy NN a 

položeno kabelové vedení. Stavební 

práce bude provádět firma Pelán 

z Hrotovic, která předložila nabídku 

s nejnižší cenou. 

(ZN) 

 

 

Investiční úvěr 
     Zastupitelstvo obce schválilo přijetí 

investičního úvěru od České spořitelny ve 

výši 4 milióny korun se splatností 10 let. 

Účel čerpání je zejména na dokončení 

hrubé stavby víceúčelového zařízení.  

 

     Splátky jsou nastaveny tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému zatížení 

obecního rozpočtu v jednotlivých letech. 

Dohodnutá roční úroková sazba je 1,43%. 

 

(ZN) 

Znak a prapor obce 
     Před více než 10-ti lety bylo za pana 

starosty Dvořáčka připraveno několik 

návrhů na obecní znak a prapor. Dosud 

nepadlo žádné rozhodnutí v této 

záležitosti. Všechny okolní obce již znak 

mají. Vzhledem k tomu, že zásadní 

problémy obce jsou, nebo budou brzy 

vyřešeny, rozhodlo zastupitelstvo, že se 

bude zabývat i touto „třešničkou na 

dortu“.  

 

     Proto žádáme, aby se občané 

vyjádřili ke starším návrhům, které 

otiskujeme, ale i k těm novějším, které 

heraldik inciativně připravil a budou 

postupně během léta umístěny na 

obecním webu k připo-mínkování. 

Připomínky můžete zasílat e-mailem na 

obec@tesetice.cz , nebo se přímo 

obracejte na jednotlivé zastupitele 

osobně. 

(ZN) 

 Suchohrdly 

 Bantice 

 

 

 

 

  Prosiměřice 

 

Kyjovice 

 

 Práče 

 

Lechovice 

mailto:obec@tesetice.cz
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Vítonice 

Stošíkovice na Louce 

 

 

 

 

Návrhy znaku obce Těšetice: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dětský den 
     Dětský den v obci Těšetice se 

uskutečnil v sobotu  dne 25.05.2013 od 

14.30 hodin na místním fotbalovém hřišti.   

 

     Počasí si opět s námi zahrálo 

nepříjemnou hru na schovávanou, chvíli 

sluníčko svítilo, chvíli pršelo, nevypadalo 

to s počasím a konáním dětského dne 

růžově. Ale protože bylo vše přichystáno, 

tak se Dětský den konal. Děti i rodiče 

přes počáteční rozpaky přece jen přišly a 

mohlo se začít.  Pro děti byly připraveny 

soutěže a opět měl pěkný program 

připravený kejklíř Jonáš za doprovodu DJ 

Izzy.  Dobrovolní hasiči obce Těšetice si      

připravili pro děti  své vystoupení , 

v podobě útoku na cíl.  

 

   Děti byly odměněny sladkostmi.  Pro 

děti a dospělé bylo připraveno 

občerstvení v podobě čepované 

limonády a uzené cigáry, kterou měly 

děti zdarma. O občerstvení se postarali 

místní hasiči, kteří měli připravené 

občerstvení se vším všudy i pro dospělé, 

za což jim patří velké poděkování.  

 

     Poděkování také patří všem, kdo 

přispěli k příjemnému průběhu akce, 

která je určena především našim dětem.  

Poděkování patří i tradičním sponzorům 

POMONA a. s. Těšetice, p. Míkové M. 

 

(JŽ) 
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Střípky z MŠ 
     Poslední květnový týden byl 

v mateřské škole ve znamení našich 

nejmenších příznačně nazván „Týden 

dětské radosti.“ Jak jistě všichni tuší, 

důvodem byl následný víkendový Den 

dětí. Od úterý byl každý den něčím 

výjimečný. Začali jsme modrým dnem, 

kdy jsme všichni měli na sobě něco 

modrého, a pokračovali jsme dnem 

červeným a proužkovým. V pátek jsme 

pak ukončili celý týden s klobouky na 

hlavě, takže dnem kloboukovým. 

 

     Pátek byl však i jinak dnem 

výjimečným. Na děti čekala školka 

vyzdobená balonky a girlandami 

s přáním všeho nejlepšího ke Dni dětí. 

 

 

 

Poplatky  
     Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili 

poplatek za komunální odpad 

(popelnice) a poplatek ze psů, aby 

pokud možno, tak učinili co nejdříve – 

nutno zaplatit. 

(JŽ) 

                                            
                                                                                                   

Jubilanti 
 

Duben 

60 let            Masarovič Josef 

65 let            Culek Vratislav 

 

 

 

     Celý den se oslavovalo – děti si 

zatancovaly na „ školkové“ diskotéce a  

při odchodu domů si každý odnesl 

balonek, lízátko a malý dáreček. Podle 

usměvavých dětí můžeme doufat, že se 

nám celý týden i závěrečné oslavy 

vydařily.  

     S dětmi a rodiči jsme se vypravili také 

na výlet do Vyškova do Zoo parku a Dino 

parku a poslední pátek školního roku 

jsem se slavnostně rozloučíli s našimi 

předškoláky.  

 

     Mateřská škola bude během prázdnin 

díky rekonstrukci střechy uzavřena. O 

jejím znovuotevření budeme včas 

informovat. Přejeme všem krásné 

prázdniny a dovolené plné sluníčka a 

pohody 

Mgr. Lea Šmikmátorová 

 

 

Květen 

65 let            Mach Bohuslav 

80 let            Peroutková  

                     Růžena 

81 let            Valenová  

                     Květoslava 

92 let            Ludvíková Anna 

 

Červen 

65 let            Hejč Zdeněk 

70 let            Brník Ladislav 

70 let            Hloušek Miroslav 

70 let            Huss Ladislav 

 

Blahopřejeme!!! 
 

Bohužel jeden z jubilantů – pan 

Hloušek – krátce po dožitých 

narozeninách zemřel. 

Jana Pelánová, 

naše chlouba 
     Naše škola, Základní škola náměstí 

Republiky 9 ve Znojmě, má ve svém 

středu řadu výborných žáků, kteří jsou její 

chloubou. Mezi ně patří i Jana Pelánová, 

která žije v Těšeticích. Byli bychom rádi, 

kdybyste se o ní dozvěděli něco více. 

     Janka je žákyní sedmé třídy a je 

vzorem pro všechny. Studuje s výborným 

prospěchem, ve třídě je její předsedkyní. 

Naši školu reprezentuje v mnoha 

soutěžích a olympiádách. Vyniká nejen 

svými vědomostmi, ale také výtvarným 

talentem. Její práce získaly řadu ocenění 

na mnoha soutěžích. 

 

     Její největší zálibou je ale sport. Je 

členkou basketbalového týmu, který se 

umístil v krajském přeboru na třetím místě, 

reprezentuje naši školu v atletických 

soutěžích (běh, skok do výšky, hod 

kriketovým míčkem). Její florbalový tým 

postoupil do krajského kola. Ve svém 

volném čase se věnuje takewondoo, 

malování, procházkám se svým psem.  

     Svými vlastnostmi - obětavostí, 

čestností, upřímností, je oporou pro 

všechny spolužáky. Máme ji moc rádi a 

jsme rádi, že je žákyní naší školy. 

 

Hana Šotkovská, třídní učitelka 

ZŠ nám. Republiky, Znojmo 

 

 

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. 

 

Vyžádejte si více informací 

u kuchařek ! 

 

 Ubytování – cena dle pokojů 

130 -150 Kč den/os.  
 

- 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 

 

 

 

http://www.tesetice.cz/
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Znaky obce, 

pokračování 
 

  PhDr. Karel Müller 
  podvýbor pro heraldiku a   
  vexilologi Poslanecké  
  sněmovny Parlamentu ČR 

  
 
     V Opavě 21.6.2013 

 
 

Vyjádření  
k návrhům znaku a vlajky obce   
T ě š e t i c e 
 
 
     Všechny návrhy, zpracované panem 
Miroslavem Pavlů, odpovídají zásadám 
heraldické a vexilologické tvorby a 
mohou být předloženy podvýboru pro 
heraldiku a vexilologii PS P ČR k 
projednání.  
 
     Autor v návrzích vycházel 
z historických obecních pečetí, které 
navíc doplnil o symbolické vyjádření 
zasvěcení zdejšího kostela Nejsvětější 
Trojici a také nejčastější zemědělské 
produkty (víno, ovoce).  
 
     Z ryze heraldického hlediska za 
nejlepší považuji nové návrhy se třemi 
vinařskými noži a hvězdami. Poněvadž 
ale by bylo vhodné zachovat také vazbu 
na staré pečetidlo s vyobrazením ptáka 
a radlice, preferuji ku konečnému přijetí 
variantu s ptákem, třemi hvězdami a 
vinařským nožem, ať již v kombinaci 
modro-červené nebo zeleno-červené.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiónový průvod   
     Dne 7. května 2013 se uskutečnil 

v obci tradiční Lampiónový průvod dětí, 

v doprovodu rodičů. Počasí se netvářilo 

nijak přívětivě, ale i přes tento handicap, 

se rodiče s dětmi přece jen odhodlali a 

na 19.00 hod. se shromáždily u obecního 

úřadu.  

 

     Průvod šel ulicemi obce a své 

putování zakončil ve sportovním areálu, 

kde byla připravena vatra. O ni se 

postarali naši hasiči a i někteří fotbalisté. 

Děti nesly své lampióny s velkou radostí.  

 

     Pro děti byly připraveny párky na 

opékání a čepovaná limonáda. Děti 

pobíhaly kolem ohně a dospělí 

debatovali. Limonádu pro děti věnovala 

jako sponzorský dar p. Míková M. 

Občerstvení pro všechny měli připravené 

Hasiči pod vedením p. Worbise P. Je 

potřeba poděkovat všem, kteří se opět 

postarali o uspořádání a chod akce, 

především.  

                                                                                                                              

(JŽ) 
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Noc kostelů 
     Dne 24.5.2013 se uskutečnila 

v Těšetickém kostele Noc kostelů.  

 

 
 

     Návštěvníci měli možnost si 

prohlédnout nejen kostel, ale také si 

vyslechnout velmi zajímavou besedu o 

cestě do Tanzánie. Přednášku měl p. 

Josef Novotný, provázenou i  promítáním 

obrázků z této cesty.  

                                                                                                                                                           

(JŽ) 

 

 

Pálení čarodějnic  
 

     Dne 30. 04. 2013, jako každoročně se 

uskutečnilo pálení čarodějnic v areálu 

fotbalového hřiště.  

 

     O dřevo na vatru se postarali místní 

hasiči a p. Večeřa - dopravou. Bohužel 

tentokrát se nám nevyhnul déšť, který 

naštěstí pro děti i dospělé nebyl trvalý. 

Dětí i rodičů, se přišlo na pálení 

čarodějnice podívat v dostatečném 

počtu a tak se mohla vatra zapálit.  

 

     Všechny přítomné přiletěly provětrat 

na košťatech velké čarodějnice, které si 

vzaly do parády jak děti, tak i dospělé.  

Občané, kteří přišli, se mohli občerstvit 

točeným pivem a limonádou, uzenou 

cigárou.  

 

     Občerstvení se ujali místní hasiči, kteří 

se této činnosti zhostili velice dobře. Pro 

děti byla připravena limonáda a malé 

ohniště, kde si mohly opékat párky.  

 

     Dospělí si mohli u příjemně 

plápolajícího táborového ohně a pod 

přichystanými slunečníky popovídat a 

posedět a pobavit se.  

 

     Poděkování patří všem, kteří se 

postarali o průběh příjemného večera, p. 

Míkové M. za limonádu pro děti. 

                                                                                                                                                          

  (JŽ) 
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Pouť 
 

     Pouť v obci Těšetice připadla 

v letošním roce na neděli dne 26.5.2013. 

Jako každý rok, tak i v tom letošním se ho 

ujal Klub žen, který se zasloužil o jeho 

průběh.  

 

     Zahájení poutního dne bylo v 8.00 

hod. tradičním konáním mše svaté 

v místním kostele. O hudební doprovod 

se postarala dechovka Skaláci, kteří 

doprovázeli ženy i při obchůzce po obci.  

 

 

 

 

 

     Po mši před kostelem zahráli 

muzikanti, lidem bylo nabídnuto malé 

občerstvení. Poté se ženy s dechovou 

hudbou vydaly na obcházení místních 

občanů, které zvaly na večerní zábavu.  

 

     Zábava se konala od 19.00 hodin 

v hospodě „U Šamana “ s hudebním 

doprovodem od p. Krčála.  

 

     Všichni, kteří se zúčastnili zábavy, 

určitě nelitovali, že se přišli pobavit a užili 

si to. Klub žen si zaslouží poděkování. 

                                                                                                                                                          
(JŽ) 
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Fotbalové utkání 

svobodní - ženatí 
     V letošním roce se konalo na místním 

hřišti tradiční fotbalové utkání  SVOBODNÍ 

– ŽENATÍ , tentokrát  pouze jednou,  a to 

dne  8.5.2013.   

 

 

     Podařilo se sestavit dva kvalitní 

mančafty, které mezi sebou změřily síly. 

Před zápasem se o rozruch a zpříjemnění 

svátečního odpoledne a klání, postaraly 

místní ženy, které si připravily pro mnohé, 

ale i samotné hráče překvapení. 

Dostavily se do areálu hřiště na 

koloběžkách a ujaly se zahájení. Nejdříve 

fotbalistům a přihlížejícím předvedly 

nacvičený taneček a poté samotné 

utkání zahájily výkopem.   

 

 

 

 

 

TJ Těšetice 
 

Vážení  spoluobčané a  

čtenáři  tohoto  

Zpravodaje,  

ve druhém čtvrtletním 

vydání těšetického informačního plátku 

v tomto roce Vám místní fotbalový klub 

shrne jarní část  sezony 2012/2013. 

Po podzimní části sezony se náš tým 

nacházel na 11. místě tabulky se 14 body 

a v jarní části soutěže nás nečekal žádný 

lehký úkol, a to boj o záchranu. Už od 

prvních zápasů jarní části nás sužoval 

obrovsky úzký kádr, ke kterému se navíc 

přidala i absence několika dalších hráčů 

(zdravotní důvody , pracovní povinnosti). 

 

       Bylo hned několik utkání, do kterých 

jsme nastupovali pouze v 11 hráčích, bez 

možnosti střídání. 303 minut (včetně 90 

minut na podzim) odehrál v dresu 

 

     Sváteční odpoledne provázela dobrá 

nálada a pro přítomné měli připravené 

občerstvení místní HASIČI. Díky patří 

 

 

 

 

 

 

 

s tygrem na prsou také náš nejstarší člen 

oddílu, 59letý trenér Josef Dufek. Tři celé 

utkání odehrál  bez střídání a v utkání 

proti Havraníkům k tomu přidal 33 minut. 

Ve všech utkáních, kdy nastoupil, na 

něm byla vidět obrovská chuť do 

fotbalu, obětavost a hlavně příkladný 

přístup a ochota pomoci klubu, když je to 

potřeba. Z těchto vlastností  by si měl 

každý člen oddílu vzít příklad. Za jeho 

práci pro náš klub mu tímto velmi 

děkujeme.  

 

     Náš tým se celou jarní části pohyboval 

těsně nad sestupovými příčkami a sbíral 

body hlavně v domácím prostředí. Na 

domácí půdě jsme porazili 

nevyzpytatelný tým Micmanic, bod za 

remízu jsme získali  s Prosiměřicemi „A“, 

bojujícími o postup do vyšší soutěže a 

velmi důležitá byla zejména výhra proti 

Havraníkům, které jsme v „přestřelce“ 

porazili 7:4. Toto vítězství nám definitivně 

zajistilo účast ve III. třídě i pro další rok a 

 

všem, kteří se zasloužili o pěkné 

odpoledne, p.  Míkové M. – za limonádu, 

dále firmě HOSTAN. 

                                                                                                                                                    

(JŽ) 

 

 

 

 

 

na kopačky našich fotbalistů přineslo 

potřebný klid, který korunovali 

v předposledním kole výhrou v Jevi-

šovicích. V posledním kole proti Hatím 

mohli naši fotbalisté v případě výhry 

skončit dokonce na 9. místě, ale v silně 

improvizované sestavě proti kvalitnímu 

soupeři se bodovat nepodařilo a 

konečně 12. místo určitě není ke 

spokojenosti.  

 

     Do další sezony se vedení klubu pokusí 

tým stabilizovat, přivést několik nových 

hráčů, aby byl kádr širší a neopakovaly 

se tak problémy se sestavou, jako 

v letošní sezoně.  V  sezoně 2012/2013 do 

soutěžního utkání za TJ Těšetice nastoupili 

Tito hráči: Bárta Kamil, Bárta Lubor, 

Bezrouk Jakub, Bilka Rudolf st., Diviš 

Milan, Dufek Josef, Kirillov Ruslan, Kraizel 

Ivo, Nohava Milan, Novák Filip, Ošmera 

Jan, Polický Tomáš, Svoboda Květoslav, 

Štancl Martin, Tkadlec Václav, Trávníček 

Antonín, Trávníček Karel, Trávníček 
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Martin, Vacula, Petr, Vlk David,  Worbis 

Michal a Zimmermann Pavel. 

 

     Na závěr bychom chtěli poděkovat 

všem našim fanouškům za jejich podporu 

na našich utkáních, která nás velice těší 

a velmi si jí vážíme. A velké poděkování 

patří  také našim sponzorům a 

partnerům, obci Těšetice a firmě Renov. 

 

TABULKA STŘELCŮ V TĚŠETICÍCH 

PO SEZONĚ 2012/2013: 

1. ZIMMERMANN Pavel – 14 branek 

2. TRÁVNÍČEK Antonín – 6 branek 

3. DIVIŠ Milan – 5 branek 

4. BEZROUK Jakub, VLK David a VACULA 

Petr – 4 branky 

5. KIRILLOV Ruslan – 3 branky 

6.  POLICKÝ Tomáš – 2 branky 

7. BÁRTA Kamil, ŠTANCL Martin, KRAIZEL 

Ivo a WORBIS Michal – 1 branka 

 

Konečná tabulka-III. třída, skupina A po 

sezoně 2012/2013: 

 
Více zpráv na našem webu www.tjtesetice.cz  
nebo na facebooku 
www.facebook.com/tj.tesetice 

 

 

 

 

 

 

Okénko do historie 

1979 
Rok 1979 probíhal ve znamení 34. výročí 

osvobození naší vlasti sovětskou 

armádou, 31. výročí vítězství pracujícího 

lidu. Všechny významné dny uctila obec 

společnými oslavami na veřejných 

schůzích. 

Vlivem energetické krize, způsobené 

nepříznivým počasím v měsíci lednu, bylo 

započato s všeobecným setřením 

energie i paliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlivem mrazů vázla vykládka zamrzlých 

vagónů s palivem i surovinami a proto 

byly pořádány brigády. Při vykládání 

pomáhali studenti ,  vojáci i ostatní 

pracující. Žákům všech škol byly 

prodlouženy prázdniny. 

 

JZD 

JZD Mír, v němž jsou pozemky naší obce 

začleněny, obhospodařuje 4 120 ha 

zemědělské půdy, z toho je 3702 ha orné 

půdy. Tato byla oseta ze 60% zrninami, 

27% krmnými plodinami, 17% technickými 

okopaninami a 1% zeleniny. Vinice 

zabíraly 129 ha, sady 272 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypěstováno bylo :     

 

9 198 q    pšenice - plán splněn na    14% 

30 618 q ječmene                              118% 

27 755 q kukuř. zrno                           199% 

175 709 q cukrovky                            105%   

  

6 152 q     hroznů                                  56% 

   433 q     meruněk               37%  

2 428 q     broskví                                  48% 

10 004 q  jablka                                  122%      

331 q    ryngle                                     166% 

353 q    višně                                         43% 
 
 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
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223 q švestky                                           59% 

26 q  třešně                                           26% 

 

Průměrný výnos u pšenice 34,6 q, 

ječmene 36,2 q, cukrovka 694,8 q, hrozny 

50,8 q, ovoce 82,9 q. 

 

Státní nákup :    

               

962 q   pšenice - plán splněn na            5%                                               

15 392 q  ječmen                                 100% 

175 709q cukrovka                               105% 

 6 200 q   kuk. zrno                                113%        

                                                                                 

Živočišná výroba : stavy hospodářských 

zvířat : 

 

Krávy                  1 063 ks 

Ostatní skot       1 757 ks 

Prasnice                370 ks  

Ost. prasata      3 830 ks      

Slepice             23 298 ks  

Kuřata              28 982 ks 

 

Průměrný přírůstek u skotu činí 0,67 kg, u 

prasat 0,48 kg – ve výkrmu 0,56 kg.  

 

Narozených telat 913 ks, selat 7 233 ks.  

 

Průměrná dojivost 8,23 l, snáška 240,26 ks.  

 

Na státní nákup bylo dodáno 13 626 q 

masa. Plán splněn na 101,46 %.  

 

Naše JZD má 1140 členů, z toho 791 

trvale činných pracovníků. 

 

Věkový průměr 38 let.  

 

Během roku bylo vyplaceno na: 

 

Nemocenských dávkách         647 408 Kč 

Rodinných přídavků                1 660 380 Kč 

Dávky v mateřství                       232 689 Kč 

Ošetřování dítěte                         40 629 Kč 

Podpora při narození dítěte                  

50 000 Kč 

Mateřské příspěvky                      83 666 Kč 

Celkem                                               2 717 

772 Kč 

                             

Průměrný měsíční výdělek na 1 

pracovníka bez podílu činí 2 078 Kč. 

 

Podíly z fondu odměn činí 1 400 000 Kč. 
 

 

Směny  NF 

 

     Při směnách NF prováděli občané 

úklid volných prostranství, Směny NF 

ošetřovali zelené pásy a vázy, 

dokončovali úpravu prostranství kolem 

koupaliště a dělali novou fasádu požární 

zbrojnice. Žáci sbírali železný šrot. 

Nasbírali 22 q. 

 

 

Kulturní činnost 

 

V zimních měsících byly uspořádány 

plesy těchto organizací:  MS, ČSŽ, ČČK, 

ČSCHDZ a dětský karneval při 

reprodukované hudbě. I když byl kulturní 

dům již v přestavbě, přesto se pořádané 

akce podařily. 

Průměrná účast na plesech činila 120 

osob.  

 

 

MDŽ 

 

Dne 8.3. byla pořádána oslava MDŽ 

s vystoupením dětí z MŠ. Žáci ZŠ předvedli 

divadelní hru „Sedm sestřiček“ a předali 

maminkám dárky. Oslava probíhala 

v radostném ovzduší. Bylo přítomno 110 

osob. 

 

 

Beseda s důchodci 

 

Dne 1. 4. 1979 uspořádal ČSŽ společně se 

SPOZ besedu s důchodci. Připravili jim 

pohoštění, kulturní program a k tanci a 

poslechu vyhrávala dechová hudba. 

Důchodci si zavzpomínali a pěkně se 

pobavili. 

 

K 34. výročí osvobození byl složkami NF 

uspořádán lampionový průvod 

s táborákem na hřišti. Při této slavnostní 

příležitosti složili pionýři a jiskry z místní 

školy slib na návsi u Lípy svobody. 

 

 

MDD 

 

MDD oslavily těšetické děti na hřišti při 

sportovním odpoledni v různých 

soutěžích. Výherci obdrželi sladké 

odměny. SSM připravil pro děti letní 

orientační závod v přírodě, kde si ověřily 

svou zdatnost. 

 

 

ČSŽ, SPOZ 

 

V červnu uspořádal ČSŽ tradiční pouť a 

výtěžek použil na zakoupení knih 

pionýrům, prvňáčkům a vojákům. Při 

životních jubileích navštívily ženy se SPOZ 

38 starších občanů a předaly jim dárky.  

 

 

 

 

Do života přivítali 9 dětí: 

 

Vladimír Hejč             13.02.1979 

 

Kateřina Geržová              28.07.1979 

 

Monika Filová        17.04.1979 

                                    

Bohumil Vystrčil          17.09.1979   

 

Jiří Svoboda        03.06.1979 

 

Milan Rypl                      19.10.1979 

   

Alena Nekulová         19.06.1979 

 

Petra Otáhalová                  08.12.1979 

 

Petr Votava                          01.07.1979 

      

 

Dne 02.07.1979 připravil SPOZ oslavu 85. 

výročí narození nejstarší občanky obce 

p. Anežky Jančurové. 

 

 

MLK 

 

Dlouhá léta vedl MLK v naší obci s. učitel 

B. Mrňa. Od ledna 1979 převzala Místní 

lidovou knihovnu s. Marie Kampová, 

kuchařka MŠ. Za rok 1979 bylo přihlášeno 

110 čtenářů. Z toho 43 dětí do 14 let, 12 

mládeže do 19 let, a 54 dospělých. 

Čtenáři si vypůjčili celkem 960 knih. 

V prostorách knihovny byly instalovány 2 

výstavky knih, na které se přišly podívat i 

děti z MŠ.  

 

 

Narození a úmrtí 

 

V roce 1979 se narodilo 9 dětí, zemřely 2 

osoby  - Josef Koutník a Kateřina 

Procházková. 
     

      

 

Poděkování 
 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří 

přispěli věcnými dary nebo jakoukoli 

prací při rozvoji a zvelebování obce 

Těšetice. 
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