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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

 
     chtěl bych vám všem poděkovat za 

letošní nečekanou Mikulášskou nadílku. 

Každá rodina přispěla, někdo více, někdo 

méně. A co se vlastně stalo? 

 

     Naše obec byla 5. prosince vyhlášena 

v soutěži měst a obcí Jihomoravského kraje 

ve třídění odpadů „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 

2013“ jako 2. nejlepší. 

 

     Ano, toto ocenění patří každému 

občanovi Těšetic, který místo, aby hodil 

všechny odpadky do popelnice, třídí plast, 

papír, sklo, nápojové kartony a dává je 

správně do barevných kontejnerů 

rozmístěných po obci. K úspěchu přispěli 

také 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 naše obec získala toto 

pěkné ocenění plus šek na 15.000 korun, 

dále během roku ještě odměnu více než 

100.000 korun za odevzdaný odpad. Navíc 

má obec menší náklady za uložení 

netříděného odpadu na skládku a hlavně 

chráníme naše životní prostředí, ve kterém 

žijeme. 

  

    Ještě jednou děkuji a přeji vám příjemné 

prožití vánočních svátků. 

 

Ing. Zdeněk Nekula 

starosta 

 

PS: Tak jako každý rok, také letos vás 

všechny zvu na tradiční vánoční koncert 

Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, který 

se uskuteční v pátek 27. prosince v 18,00 

hodin v místním kostele. Po koncertě bude 

pro každého připravený čaj nebo svařené 

víno. 

 

Rozsvícení  

vánočního stromu 
     V letošním roce jsme vánoční strom 

v naší obci rozsvítili na návsi na první 

adventní neděli, dne 01.12.2013. Před již 

zastřešeným KD – víceúčelovým zařízením- 

se sešel hojný počet dětí  s rodiči a  

 

rodinnými příslušníky, kteří 

sledovali nejdříve slovo 

k adventu, které pronesl pan 

farář Jindřich Čoupek, a poté 

vystoupily s pásmem písní a 

básniček děti z MŠ Těšetice pod 

vedením paní učitelky Ludvíkové, 

která děti doprovázela na 

klávesy,  a na závěr vystoupení si 

připravily taneček pod vedením 

paní ředitelky Šmikmátorové, za 

hudebního doprovodu Jakuba 

Vaďury.  

     Po vystoupení dětí byl 

rozsvícen vánoční strom a děti 

odměněny sladkostí. Pro všechny 

zúčastněné bylo připravené 

občerstvení ve formě koláčků, 

perníčků, lineckého pečiva, 

sladkého čaje pro děti a pro 

dospělé byl připraven svařák.   

     Chci poděkovat manželům 

Dufkovým, kteří letos věnovali 

vánoční strom. Dále děkuji všem, 

kteří přispěli svými silami 

k přípravě rozsvícení vánočního 

stromu – L. Večeřovi, A. Tráv-

níčkovi, V. Tkadlecovi,  a také M. 

Zimmermanové, J. Bauchové, M. 

Zaspalové a P. Worbisové. Dále 

chci poděkovat za upečené 

cukroví paní M. Worbisové, 

koláčky V. Nekulové a koláčky a 

čaj A.+K.+T. Žižkové.  O přípravu 

svařáku se postarala V. Nová-

ková, víno dodal pan Krejčí, 

s obsluhou pomohla i paní Hlou-

šková s vnučkami.  Děkuji všem. 

 

Jindřich Žižka 

místostarosta 
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PRŮTAH 
     V úterý 12.11.2013 se v hostinci U Vlků 

uskutečnilo setkání s občany k plánované 

rekonstrukci průtahu obcí. Pracovníci 

z projekční kanceláře PK Ossendorf s.r.o. 

seznámili přítomné s přípravou projektu  

nové silnice, chodníků a dešťové 

kanalizace na ulici Hlavní a v Bantické ulici. 

Dle požadavku jednotlivých vlastníků 

dotčených nemovitostí pak v následujících 

dnech a týdnech postupně projednávali 

detaily chystané stavby. Jakmile budeme 

mít kompletní vyjádření všech subjektů, 

bude postupně vyřízeno územní rozhodnutí 

a stavební povolení. Zahájení prací lze 

očekávat nejdříve v roce 2015.  

     Na příští rok je plánovaná kompletní 

oprava povrchu vozovky z Těšetic do 

Prosiměřic a potom z Těšetic do Suchohrdel 

u Znojma. Součástí těchto prací bude také 

oprava části objízdné trasy v úseku mezi 

státní silnicí I/53 a okrajem obce Bantice (u 

Agrallu). 

(ZN) 

 

Ukončení JPÚ 
     Po dvouletém úsilí pracovníků 

Agroprojekt PSO s.r.o., zejména paní 

Klossové a pana Baráka, se chýlí ke konci 

jednoduchá pozemková úprava. Pod 

dozorem Státního pozemkového úřadu 

postupně řešili a odstraňovali chyby a 

nedostatky, které se za léta nakupily 

v katastrálním území obce Těšetice u 

Znojma. O tom, že to nebyla práce 

jednoduchá, svědčí i to, že v našem 

katastrálním území chybělo cca 5 ha 

pozemků. Tento problém byl řešen na úkor 

státních pozemků. Katastrální úřad ve 

Znojmě do jara 2014 postupně zapíše 

upřesněné hranice všech pozemků. Tímto 

bude celé katastrální území digitalizováno a 

kdokoliv si bude moci přes internet zjistit, 

kde má své pozemky s přesností (max. 

odchylkou) 14 cm. 

(ZN) 

 

Jubilanti 
 

Říjen 

60 let         Václavková Vladimíra 

94 let         Dvořáčková Marie          
 

Listopad 

65 let         Vaváková  Jarmila 

65 let         Kryštof Petr   

70 let         Bobková Věra 

86 let         Kašpárková Blažena 
 

Prosinec 

65 let         Telekiová Anna 

70 let         Peza Antonín 

75 let         Škrdlová Jarmila 

82 let         Bagoňa Štefan 

 
     Jubilantům přejeme vše nejlepší 

a pevné zdraví do dalších let. 

(JŽ) 

 

 
 

 

PŘIPRAVOVANÉ  

AKCE 

 

Dětský karneval                 23.02.2014 

Masopust                            01.03.2014 

Vinný košt                           08.03.2014 

Setkání důchodců             16.03.2014        

 

 

Ve školce 

se nenudíme 
 

     V naší mateřské škole se stále něco děje. 

V říjnu za dětmi přijelo loutkové divadlo a 

také jsme v rámci týdne „Hrajeme si rády 

s dospělými“ pořádali odpolední tvoření 

s rodiči (viz foto). V listopadu jsme se byli 

podívat na zvířátka, proběhlo vánoční 

focení dětí, navštívili jsme divadelní 

představení ve Znojmě a také jsme se pilně 

připravovali na zahájení adventu 

rozsvícením vánočního stromu, které 

proběhlo 1. 12. 2013, kde děti vystoupily. 

 

     Přejeme všem klidem a pohodou 

naplněný advent a nádherné Vánoce.  

Kolektiv MŠ 

 

 
 

Maminky (tatínkové) 

na mateřské dovolené 

POZOR! 
   

     Všichni, kteří kdy byli na mateřské 

„dovolené“ mi určitě dají za pravdu, že to s 

opravdovou dovolenou moc společného 

nemá. Proto bychom rádi vždy jednou za 

měsíc uspořádali NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ 

s rodiči na této „dovolené“- samozřejmě i 

s jejich dětmi (věk nerozhoduje).  

     Nejenom, že vám to přinese vybočení 

z každodenního stereotypu, ale zároveň se 

blíže seznámíte s prostředím naší školky, 

kterou pak vaše děti případně i budou 

navštěvovat.  

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA & UBYTOVNA 

 

 

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 

 

 

Na rozvoz obědů bylo zakoupenou nové vozidlo 

http://www.tesetice.cz/
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     Děti si společně pohrají, maminky si 

vymění zkušenosti, alespoň na chvíli si 

odpočnou u kávy nebo čaje a samozřejmě 

budou mít možnost získat informace týkající 

se všeho ohledně naší mateřské školy.  

 

     První setkání se uskuteční ve čtvrtek 

23. ledna 2014 od 16.00 hodin v Mateřské 

škole Těšetice, další pak opět ve čtvrtek dne 

20. února 2014 také v 16.00 hodin tamtéž.  

 

     Pokud se tato akce osvědčí, budeme 

v ní rádi pokračovat nadále. Další termíny 

pak domluvíme přímo na únorovém setkání 

a budou vyvěšeny ve vitríně naší školky (na 

vratech).  

 

     SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE I DĚTI 

Z TĚŠETIC I BANTIC (možno samozřejmě i 

z jiných okolních vesnic, pokud uvažujete o 

umístění vašeho dítěte v naší školce).   

 

Lea Šmikmátorová 

ředitelka MŠ 

 

Mikuláš 
 

     I letos, dne 5. 12. 2013, bylo v naší obci  

slyšet hudrování a hulákání čertů, kteří 

doprovázeli, jako vždy, milého a hlavně 

hodného Mikuláše.   

     Chodili do domovů, kde se především 

nacházejí malé děti, aby se jich zeptali, jestli 

byly celý rok hodné a nezlobily.  

     Samozřejmě, že všechny děti jsou 

alespoň tento den určitě hodné, nebo se  o 

to alespoň snaží. Aby, až ten Mikuláš 

skutečně večer přijde, mohly říct, že byly 

opravdu hodné a zasloužily si alespoň 

malou odměnu, většinou sladkou mlsku.  

                                                                                                                                                           

(JŽ) 

 

 

 

Dýňová stezka 
 

     Tentokrát se Dýňová stezka konala díky 

volbám do PS PČR o týden dříve, v pátek 

18. října 2013, jako již tradičně ve Sklepní 

uličce (u Kaňonu). Opět nám počasí přálo 

a sešlo se hodně dětí i dospělých.  

 

     Děti, některé samy, některé v doprovodu 

rodičů, vyrážely po dvojicích nebo ve 

skupinkách na cestu odvahy. Čekala na ně 

cesta osvícená vyřezávanými dýněmi a 

 

 

 

 

lampičkami, ale také cesta, kde se ukrývaly 

čarodějnice. Na děti čekala stanoviště, kde  

pro ně byla připravena odměna. Pro zahřátí 

byl připraven pro dospělé svařák a pro děti 

čaj.  

 

     Poděkování  za přípravu a průběh akce 

patří Pavlu Worbisovi, Soni Ludvíkové, Věře 

Novákové, Anně Žižkové a dále hejkalům a 

čarodějnicím za přípravu, pomoc i pěkný 

průběh akce.  

 

 (JŽ) 
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Adventem 

k Vánocům 
     Na začátku adventu se rád 

v jednotlivých vesnicích účastním zahájení 

adventu a rozsvěcení stromu. Rmoutí mě 

ale, a nevím, co s tím dělat, že se při tomto 

setkání také nějak míjíme. V čem? V tom, že 

prvním adventním dnem prostě nezačínají 

Vánoce, jak je přesvědčena většina naší 

veřejnosti, ale začíná advent! Zpívat 1.12. o 

tom, že „Štědrej večer nastal“ a nezazpívat 

si to na Štědrý večer doma – to je úplně 

vedle. Jako bychom někomu přáli 

k narozeninám úplně jindy, než je má.  

 

     V křesťanské tradici má advent svůj 

bohatý význam. Zmínil bych jen jediný 

rozměr – snad ten nejpřístupnější široké 

veřejnosti. O těch ostatních píši v našem 

farním Zpravodaji. Advent je doba jasného, 

silného a radikálního lidského rozhodnutí pro 

dobro. Konám dobro, kudy chodím. V den 

narozenin bývá zvykem oslavence 

obdarovat. V den Ježíšových narozenin 

nebývá většinou obdarován Ježíš, ale my 

všichni ostatní. Jak obdarovat Ježíše? On se 

nejvíc raduje z dobra v nás a okolo nás. To 

je ten dar, který je třeba v adventu vědomě 

připravovat a s ním pak jít do Betléma – 

s plnou mírou dobrých skutků. Těmi je třeba 

advent naplnit. Advent je prostě čas světla! 

Pro inspiraci nám křesťanská tradice 

v adventu staví před oči několik svatých, 

kteří vynikali vírou a dobrotou. Je to 4.12. 

svatá Barbora, která si cestou do temného 

vězení, kam byla vedena pro svou 

křesťanskou víru, utrhla větvičku z ovocného 

stromu. Ta jí ve vězení rozkvetla a 

připomínala jí, že Bůh ji má vždycky rád, že 

od Boží lásky ji nemůže odloučit ani lidská 

nespravedlnost ani tma vězení. Dále 6.12. je 

to svatý Mikuláš, proslulý svojí pokornou a 

vytrvalou dobrotou. Nakonec 13. 12. 

slavíme svatou Lucii. Říká se sice o ní, že 

noci upije, ale dne nepřidá, avšak její život 

byl také neustálým přinášením světla do 

lidských životů poznamenaných samotou, 

bídou, zoufalstvím a nemocí. Lidé o ní říkali: 

„Lucie, to je naše světlo!“  

 

     Nuže, občané Těšetic, použiji-li slova 

biblického proroka: „Choďme adventem 

v Božím světle a dojděme k oslavě narození 

toho, který o sobě nejen prohlásil „Já jsem 

světlo světa“, ale také jím byl a stále 

zůstává – Ježíše Krista. 

 

     Srdečně vás zvu k vánoční bohoslužbě, 

která letos bude v Těšeticích na Štědrý den 

v 16 hod. V pátek 27.12. v 18 hod. vás 

zveme do kostela na vánoční koncert 

Cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Kostel 

bude otevřen také v neděli 29.12. od 15 do 

16 hodin a farníci zvou zvlášť děti a rodiče 

ke zpívání známých koled u betléma 

v kostele. Další vánoční mše svatá bude 

v Těšeticích na Nový rok v 11 hod. a pak 

ještě v neděli 5.1. také v 11 hod. Tříkráloví 

koledníci vás navštíví v sobotu 4.1. 

v odpoledních hodinách. 

 

     Na setkání o Vánocích se těší váš  

pan farář Jindřich. 
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Výsadba stromků  

u vodoteče na 

Bantické  
 

     Obecní úřad uspořádal brigádu na 

výsadbu stromků při vodoteči od bantické 

silnice k bývalému kravínu, která se konala 

dne 16.11.2013. Výsadba stromů proběhla 

bez problémů za příjemného počasí.  

 

     Účast byla hojná, práce šla od ruky a za 

chvíli bylo hotovo. Pro zúčastněné bylo 

připravené na zahřátí svařené víno a čaj a 

na zakousnutí sladký perník.  

 

     Akce se vydařila a další kousek našeho 

katastru je zkulturněn a připraven na 

možnou procházku. Vodoteč k výsadbě 

připravili zaměstnanci obce, kteří ji vyčistili, 

vykopali jámy k výsadbě a připravili kolíky 

ke stromkům. Všem aktivně zúčastněným je 

za co poděkovat.  

                                                                                                                          

(JŽ) 

 

 

 

 

 

TJ TĚŠETICE 
     Vážení  spoluobčané a  

čtenáři  tohoto  Zpravodaje,  

v posledním vydání 

těšetického informačního 

plátku  tohoto roku Vám 

místní fotbalový klub shrne podzimní část 

sezony 2013/2014. 

 

     Náš tým před sezonou 2013/2014 opustili: 

Nohava Milan, Vlk David, Štancl Martin, 

Zimmermann Pavel, Kirillov Ruslan a Ošmera 

Jan. Hráči Nohava, Štancl a Kirillov 

neprojevili zájem o další spolupráci, Vlka s 

Zimmermannem odmítly pustit jejich 

mateřské kluby. U Vlka se jednalo o 

mimořádně vysoké finanční požadavky, 

které jeho mateřský klub, kterým je Únanov, 

požadoval. A posledně jmenovaný, 

Ošmera, skončil po ročním návratu 

vzhledem ke zranění, které si přivodil v 

prvním jarním utkání sezony 2012/2013 ve 

Štítarech, a také kvůli pracovním 

povinnostem v zahraničí. 

 

     Jednalo se o velmi citelné ztráty 

v základní sestavě. Jejich náhrada byla 

velmi těžká a bohužel poznamenala 

výsledky v právě skončené podzimní části 

sezony 2013/2014. Náš tým před touto 

sezonou rozšířili tito hráči: Hruška Daniel a 

Dufek Lukáš (oba hostování z IE Znojmo), 

Juřátek Jan ml. (host. z Prosiměřic), Kučera 

Jiří (host. z Přímětic), Mlejnek František (host. 

z Práčí), Machovec Ondřej (host. 

z Únanova) a Turan Jan (host. z Bantic). 

V průběhu sezony ještě přišli Strnad Karel 

(host. z Višňové), Řezáč Jakub (host. 

z Bantic) a na konci podzimní části nám 

velmi pomohl i Libor Katolický. 

 

     Naši fotbalisté za celou podzimní část 

nasbírali pouze dva body (!!!), což znamená 

poslední místo v tabulce a obrovskou 

výstrahu pro celý klub. Na jaře budou naše 

mužstvo, stejně jako v loňské sezoně, čekat 

boje o záchranu. Nic není ztraceno a v 

 zimní přestávce je potřeba  vhodně doplnit 

kádr hráči, kteří budou mít zájem hrát za 

náš tým. Přístupem několika hráčů 

v podzimní části bylo vedení zklamáno. 

 

 

 

     Do podzimní části, ve 13 kolech (max. 

1170 minut), do kterých není započítáno 1. 

kolo ve Štítarech, ke kterému se náš tým 

nedostavil, nastoupili Tito hráči: 

 (pozn.: seřazeno podle počtu odehraných 

minut): 

 

     Diviš Milan (1113 minut), Trávníček 

Martin (1080), Worbis Michal (990), 

Trávníček Antonín (947), Bárta Kamil (900), 

Hruška Daniel (839), Mlejnek František 

(807), Svoboda Květoslav (773), Novák Filip 

(630),  Strnad Karel a Kraizel Ivo ( oba 540), 

Machovec Ondřej (454), Vacula Petr a 

Dufek Lukáš (oba 450), Juřátek Jan ml. 

(343), Turan Jan (277), Katolický Libor a 

Trávníček Karel (oba 270), „nestárnoucí“  

Dufek Josef (266), Kučera Jiří (241), Řezáč 

Jakub (225) a Tkadlec Václav (90). Hráči, 

Fiala Radek a Bezrouk Jakub, nenastoupili 

k jedinému utkání !!! 

 

     Zimní příprava začne v lednu příštího 

roku, do té doby má každý svůj 

individuální plán. Na vedení klubu je, aby 

v zimě co nejlépe doplnilo kádr, který by v 

jarní části soutěže hrál důstojnější roli, než 

tomu bylo doposud. 

 

     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 firmám Střechy Petr a  Renov. 

 

     Více zpráv o týmu,  souhrny utkání mužů 

a další informace si můžete přečíst na 

našem webu www.tjtesetice.cz nebo na 

facebooku 

www.facebook.com/tj.tesetice. 

 

     Budeme se těšit na Vaši návštěvu 

těchto webových stránek  a hlavně na to, 

že nás budete v hojném počtu 

podporovat v jarních bojích, které budou 

velmi důležité. 

 

Připravil: Václav Tkadlec 
Následují: 

Výsledky – podzimní část a  

Tabulka III. třídy, skupina A po podzimní 

části soutěže na další straně 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
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Jak jsem byla 

v Bludišti 
     Na začátku školního roku moje třída 9.B 

dostala možnost soutěžit v pořadu Bludiště. 

Ani na okamžik nezaváhali a už ze svých 

řad vybírali soutěžní čtyřčlenné družstvo.  

 

     Bylo fajn vidět je plánovat, jak 

pojedeme, kde budeme spát, ale hlavně 

abychom měli hotová školní trička. A přitom 

nikdo neřešil soutěžního učitele. Protože 

jeho výhodou by mohly být matematické 

schopnosti, bylo vybráno. Nikdy bych jim to 

nedokázala odmítnout, teď už jsem jenom 

mohla svoji disciplínu trénovat. Času moc 

nebylo, natáčení bylo určeno na 21. a 22. 

října v České televizi Ostrava.  

 

     Soutěžní družstvo ve složení Tomáš Weiss, 

Martin Čejka, Gábina  Františová a Vendula 

Kryštofová se pilně připravovalo a každý 

týden jsme sledovali odvysílaný sobotní 

pořad.  

 

     Postupně se zařídily další věci, autobus 

s řidičem panem Janem Šimšou byl 

objednán, ubytování zařízeno v Radva-

nicích, pedagogický dozor doplněn o pana 

učitele Petra Urbánka a paní učitelku Dášu 

Mrákovou. I školní trička byla pro nás 

přednostně vyrobena. Už zbýval pouze 

název družstva. Ač jsem navrhovala různé 

možnosti, žáci si vybrali Bezroučata. Pro mě 

to byla obrovská pocta, ale také 

zodpovědnost, zvládnout svůj soutěžní úkol. 

A tehdy mě napadlo, že bych jim mohla 

nechat ušít bludišťáka jako maskota. 

Oslovila jsem paní Andreu Reberníkovou, 

která mi ho ochotně ušila, za což jí moc 

děkuji. 

 

 

     V pondělí 21. října v 7 hodin ráno jsme 

vyrazili směr Ostrava s cílem vše vyhrát. Po 

krátké prohlídce Ostravy jsme po třinácté 

hodině vystupovali přede dveřmi České 

televize. Akorát odcházelo prohrané 

družstvo z dopoledního natáčení a my už 

přicházeli do jejich šatny. Než jsme se 

rozkoukali, soutěžní družstvo bylo 

převlečeno, namaskováno a už jsme se vrhli 

do natáčení.  
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     Náš soupeř byl ze Základní školy 

Chuchelné u Ostravy. Natáčení trvalo přes 

čtyři hodiny, během něho byl vždy vysvětlen 

a vyzkoušen soutěžní úkol a v krátkých 

přestávkách byly natočeny rozhovory se 

soutěžícími.  

 

     Atmosféra byla nádherná, z tleskání nás 

bolely ruce, fanděním pomalu odcházel 

hlas. Moje obrovská nervozita nastala 

vstupem do budovy televize a provázela 

mě po celou dobu natáčení.  

 

     Naše družstvo si vedlo výborně, zvládalo 

vědomostní i sportovní disciplíny. Můj úkol 

bylo projít 8 čtvercových polí z 28, které mi 

byly na 10 sekund rozsvíceny a ukázány, 

poté zhasnuty. Tady teprve zjistíte, že 

můžete mít natrénováno sebevíc, ale 

obrovská nervozita může vše pokazit. 

Tentokrát jsem ji porazila, svůj úkol splnila, a 

tím jsem pro družstvo získala zlatou indicii a 

15 sekund navíc v balancovníku. Naše 

výhra v tomto duelu byla rozhodnuta 

poslední disciplínou, kdy ani jedno družstvo 

nesplnilo úkol, ale my celkově získali více 

bodů, takže vítězství bylo naše. To byla 

radost a obrovský úspěch. 

 

     Čekalo nás další natáčení v úterý ráno o 

půl deváté. Tentokrát to bylo družstvo 

z Gymnázia Matyáše Lercha Brno. Toto 

dopolední natáčení mělo samé dramatické 

chvíle. Já, i s obrovskou trémou, jsem úkol 

opět zvládla a naše družstvo uhodnutím 

poslední soutěže to soupeřům natřelo. Zase 

výhra, to jsme borci. 

 

     V televizi jsme zůstali, protože natáčení 

dalšího pořadu bylo hned odpoledne. To 

přijel soupeř ze Základní školy Mikulov. 

V tomto duelu byla už vidět nejen obrovská 

nervozita, ale i únava. Nepodařily se nám 

úkoly, které jsme v předcházejících duelech 

hravě zvládli. I já jsem úkol nesplnila. Ale 

přesto všechno jsme opět rozhodujícím 

větším počtem bodů vyhráli, a to už potřetí. 

Máme hattrick.To je obrovský úspěch. Naše 

škola se pořádně zviditelnila. Po natáčení 

nás náš řidič pan Šimša dovezl ke škole, kde 

si rodiče vyzvedli své hodně unavené, ale 

slavné děti. 

 

     Tak to je moje natáčení v bludišti. 

Nádherný zážitek na celý život. 

                                                                                           

Jana Bezrouková 

 

 

Fotky z natáčení si můžete prohlédnout na 

stránkách školy: 

www.zsprosimerice.estranky.cz. 

 

Soutěžní duely bude česká televize vysílat 

ve dnech 7., 14. a 21. prosince ve 13 hodin 

na ČT :D 

 

Všechny díly můžete zhlédnout také na 

internetových stránkách České televize: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10972

53859-bludiste/video/  

 

 

 

 

  

http://www.zsprosimerice.estranky.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097253859-bludiste/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097253859-bludiste/video/
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Okénko do historie  

- 1981 -  
Výpis (výňatek) z kroniky z roku 1981 – zapsal 

v dubnu 1982 kronikář Bláha Stanislav. 

Kronika je uložena v archivu Obecního 

úřadu Prosiměřice. Použil jsem z ní výňatek 

některých údajů a údaje, které se týkaly 

obce Těšetice. 

 Jindřich Žižka 

 

JZD 

Rostlinná výroba v r. 1981 v důsledku 

nepříznivých klimatických podmínek nebyla 

splněna. Byla překročena pouze výroba 

cukrovky (výnos 460-480q/ha).  

 

Výroba 10.880 tun obilovin byla splněna u:  

 

Pšenice ozimá                                       88,17 % 

Ječmen ozimý                                       96,37 % 

Ječmen jarní                                         92,81 % 

Celkem                                                  89,36 % 

Kukuřice na zrno                                   58,30 % 

Zrniny celkem                                        82,36 % 

 

Cukrovka                                             101,31 % 

 

     V r. 1981 byla uvedeno do provozu první 

část závlah na orné půdě. Bylo zavlažováno 

150 ha cukrovky, 47 ha vojtěšky. Opatření 

ke zlepšení v našich podmínkách projednal 

CZV 10.12.1981. Počítáme s maximálním 

šetřením půdní vláhy. Zabezpečení vhodné 

odrůdové skladby, provádění dělené výživy 

a integrované ochrany rostlin. 

 

     Rok 1981 byl velmi nepříznivě 

poznamenán klimatickými podmínkami. 

Zejména jarní mrazy silně poškodily vinnou 

révu, broskvoně, meruňky a ořešáky, ale i 

některé druhy jablek. Tyto škody dovršilo 

krupobití počátkem července. Oproti plánu 

1.110 tun bylo sklizeno jen 388 tun. 

 

     V živočišné výrobě byla situace lepší. Na 

státní úkoly bylo dodáno 

3.110.351 l mléka – plán splněn        100,4    % 

4.916.533 tun vejce                            100,1    %                    

621,8 t   vepřové maso                      109,9    % 

288,6 t drůbeží                                    103,9    % 

483 t     hovězí maso                           119,26 %     

 

Žně 1981  

     Žně byly zahájeny 13. července 1981 

pokosem ozimých ječmenů a skončily, 

přerušovány častými dešti, 28.07.1981. 

 

Celková plocha ke sklizni 1694 ha, z toho  

1115 ha pšenice 

    68 ha ječmen ozim 

  511 ha ječmen jarní 

 

Volby 1981 

     Volby se konaly ve dnech  5. a 6. června  

1981. Průběh voleb byl důstojný. Většina 

 

 

 

 

 

 

 

 

voličů odvolila již první den. Volební 

místnosti: Těšetice – zasedačka MNV. Pionýři 

vítali voliče kytičkou i malým dárkem. Před 

volebními místnostmi probíhal kulturní 

program. 

 

     Pro náš MNV jsou schváleny tyto 

investiční akce 

- Vybudování vodovodu v obci 

Těšetice 

- Závlahy a přehrada v Těšeticích a 

ze systému Výrovické přehrady 

Kulturní život 

     V obci Těšetice pracuje OB. 

Plesová sezona jen omezeně, činnost je 

brzděna stavebními úpravami kultur. domu 

v Těšeticích na kinokavárnu, kde teprve ke 

konci roku 1981 byl zahájen improvizovaný 

provoz. Za zmínku stojí kultur. akce a 

vystoupení k MDŽ. 

 

SPOZ 

     Bylo uskutečněno vítání občánků 

v Těšeticích :   

Vytáčková Vendula             10. 7. 1981 

                                                                                     

Nekulová Věra                      29. 7. 1981 

                                                                                     

Václavková Lenka                30. 7. 1981    

                                                                                      

Hloušková Blanka                    2. 8. 1981  

                                                                                      

Nikitěnko David                      7. 10. 1981  

                                                                                       

Čermák Marcel                    31. 12. 1981 

 

Uzavřené sňatky přes MNV Prosiměřice 

21. 3. 1981    Čest. Koubek – Boh. Bobková                

(Těšetice) 

 

Zemřelí: 

Těšetice:        13.  7. 1981 Marie Poláková 

                         4. 10. 1981 Antonie Tichá 

                       23. 10. 1981 Frant. Mejzlíková 

                       29. 10. 1981 Frant. Špačková                

 

 

Nové stanoviště 

kontejnerů 

 

     V druhém prosincovém týdnu bylo 

zřízeno nové stanoviště kontejnerů na 

plasty a papír v ulici Ke Koupališti (na 

rohu prostranství před sklepní uličkou - 

Kaňonem). Kontejnery poskytla 

bezplatně společnost EKO-KOM. 

 

     V roce 2014 je v plánu zřízení 

dalšího stanoviště kontejnerů na 

plasty a papír také v Růžové ulici. 

 

(ZN) 

 

 

 

 

 

 

Jurkův             

betlém 

     Také letos vyrostl vedle rodinného 

domu pana Jurky vyřezávaný 

betlém, který se opět rozrostl o další 

postavičky. Když půjdete okolo na 

vycházku, zkuste uhodnout, které to 

jsou. V pátek 6. prosince  večer se 

betlém v 17 hodin opět rozzářil. 

Přesto, že foukal silný vítr a sněžilo, si 

tuto událost  nenechalo ujít více než 

20 občanů, kteří se zde sešli. 
 

 
 

(ZN) 

 

Vtípek 

 

Poděkování 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří 

přispěli věcnými dary nebo jakoukoli 

prací… 
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