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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
přichází jaro a také další číslo 
obecního zpravodaje. Od 
„vánočního“ vydání uplynulo čtvrt 
roku a mezitím se udála řada akcí a 
událostí v naší obci, o kterých vám 
přinášíme informace. 
 Zejména bych vás chtěl 
upozornit na články týkající se 
dalšího rozvoje obce Těšetice. 
 
Přeji příjemné čtení. 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

 
 

____________________ 

Historické mapy 

 
Ve spolupráci se Zeměměřičským 
úřadem v Praze – Kobylisích se 
podařilo získat podklady 
k Císařským otiskům map obce 
Těšetice z roku 1824. Reprodukci 
těchto téměř 200 let starých map 
provedla společnost Ares 96, s.r.o. 
Nyní pracujeme na tom, aby tato 
historická zajímavost byla 
zpřístupněna všem občanům. 

ZN 
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____________________ 

Dětský karneval 
 
V sobotu 2.3. odpoledne se konal 
dětský karneval. Na jeho realizaci se 
především podílely - ředitelka MŠ 
Bc. Eva Kocmánková, učitelka 
Martina Toufarová, Jitka Růžičková, 
ženy z Klubu žen Těšetice a obecní 
úřad. Pro děti byl připraven bohatý 
program plný her a odměn za 
soutěže. O hudbu se celé odpoledne 
staral Rosťa Květoň st. Ženy již v 
pátek odpoledne velice pěkně 
vyzdobily sál, takže příchozí děti, 
které i s rodiči zaplnily celý sál, 
vybízel k radovánkám. Poděkování 
patří všem pracovnicím z MŠ 
Těšetice, Klubu žen Těšetice, dále 
paní Blance Dufkové, Květě 
Zvěřinové, Marii Hrůzové, Jarce 
Šimákové za upečené sladkosti, 
děvčatům Monice Řezáčové, 
Kateřině Binkové a Evě Worbisové, 
které pomáhaly se soutěžemi, 
Antonii Smrčkové za výrobu 
pochoutky pro děti a čepování 
limonád a v neposlední řadě  
Rosťovi Květoňovi za hudbu. 

PW 
 
 

____________________ 

Kompostér(y) 

zdarma 

 
Obec Těšetice má na skladě ještě 
dostatečné množství kompostérů 
pro občany. Většina domácností si 
jej již vyzvedla. Každá domácnost 
může mít až 2 kompostéry zdarma. 
Stačí zajít na obecní úřad a na místě 
vyplnit jednoduchou žádost. 
 Bioodpad nepatří do 
popelnice. Pokud jej dáte do 
kompostéru, pomůžete ochraně 
životního prostředí a vyrobíte si  
bio-kompost pro vlastní bio-
zeleninu či květiny. 

ZN 
 
 
 

 

____________________ 

Setkání 

s důchodci 
 
V sobotu 16.3.2019 v 15h se ve 
Víceúčelovém zařízení v Těšeticích 
uskutečnilo setkání s důchodci. 
 
Byl připraven bohatý program: 
- zpívání děvčat ze Základní školy 
Prosiměřice 
- vystoupení dětí z Mateřské školky 
v Těšeticích 
- taneční vystoupení Klubu žen 
Těšetice 

 
 
- prospěšné a milé povídání ředitele 
Charity Znojmo p. Evžena Adámka 
- společná večeře 
- hraní na akordeon a zpěv Karla 
Veselého 
 
Všichni příchozí důchodového věku 
obdrželi u vchodu uháčkované 
slepičky, které vlastnoručně vyrobila 
paní Rozenbergová a ženy dostaly 
jarní kytičky - primulky. 

Ženy z těšetického klubu  se 
postaraly i o občerstvení - koláčky, 
věnečky, záviny, řezy atd., které 
samy upekly. Poděkování tak patří 
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paní Blance Dufkové, Ludmile 
Plačkové, Marii Hrůzové, Květoslavě 
Zvěřinové, Miluši Worbisové a 
Antonii Smrčkové. 

Poděkování rovněž patří 
Zdeňce Plačkové, která s úsměvem 
pomáhala v baru, také paní 
ředitelce MŠ Evě Kocmánkové a 
paní učitelce Martině Toufarové. 
Též děkujeme panu Adámkovi z 
Charity Znojmo, který přivezl řadu 
výtisků nových knih k volnému 
rozebrání. Každý si tedy mohl 
odnést takovou knihu, která se mu 
líbila. Díky vinařům z těšetického 
koštu za dar vína. 

O ozvučení a hudbu se celé 
odpoledne a podvečer staral Rosťa 
Květoň st., za což i jemu patří velké 
díky. Děkujeme také kuchařkám z 
jídelny za výbornou večeři. 

PW 
 

____________________ 

Požár osobního 

automobilu 

 
Ráno 8. 3. 2019 před 5:45 hod. 
zasahovali v naší obci hasiči ze 
Znojma a samozřejmě ze SDH 
Těšetice. Na příjezdu do Těšetic ve 
směru od Prosiměřic došlo k požáru 
osobního automobilu. 

ZN 

 

____________________ 

Když nás učení 

baví… 

 
Jak jsem již předeslala, při mém 
nástupu do funkce, prioritní a zcela 
zásadní přístup při práci s dětmi je v 
naší MŠ situační a prožitkové učení 
a učení hrou. V tomto duchu jsme 
vstoupili s našimi dětmi i do nového 
roku. Kromě situací a aktivit 
zařazovaných během všech činností 
prolínajících běžným denním 
harmonogramem, obohacujeme 
dětem předškolní vzdělávání o 
nejrůznější doplňkové akce. 

Bezprostředně po příchodu 
z vánočních prázdnin jsme podnikli s 
otcem Jindřichem tříkrálovou 
návštěvu kostela v Těšeticích, které 
předcházela společná výroba korun 
z papíru a poutavé vyprávění 
vánočního příběhu ve třídě 
mateřské školy. Koncem ledna jsme 
navštívili v muzeu ve Znojmě 
poutavý program  „Zimní spáči“, 
během něhož jsme se postupně 
seznámili se způsobem přezimování 
některých druhů našich volně 
žijících zvířat. 

Z kulturních akcí jsme pak 
dětem nabídli jak divadelní 
představení  v  rámci předplatného 
v divadle ve Znojmě, tak skvělé  

 
 
„Loutkohraní“  v sále víceúčelového 
zařízení v Těšeticích. 

Téma masopustu v naší obci 
jsme završili velice vydařeným 
karnevalem ve spolupráci s OÚ 
Těšetice, na jehož organizaci se 
velikou měrou podílel Klub žen, 
jehož členkám patří veliký dík za čas 
a úsilí, které věnovaly při přípravě 
této akce pro těšetické děti. 

Naši předškoláci měli rovněž 
možnost navštívit ZŠ Suchohrdly a 
strávit s tamními prvňáčky skvělý 
den plný zábavy. 

Počátkem března jsme 
zrealizovali zdařilou exkurzi do 
Městské knihovny ve Znojmě, která 
nám posloužila jako motivace k 
tématu „Kniha, můj kamarád“. 

Dobrou zprávou je, že do 
finále školního roku 2018/2019 
budeme vstupovat s naplněnou 
kapacitou MŠ. Avšak po odchodu 
našich předškoláků do základní 
školy se budeme opět těšit na nové 
děti. Zápis do Mateřské školy v 
Těšeticích pro školní rok 2019/2020 
proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 
8:00 do 14:00. Podrobnější 
informace budou zveřejněny na 
vývěsce MŠ Těšetice a webových 
stránkách obce.  

Eva Kocmánková 
ředitelka MŠ Těšetice 
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____________________ 

Střípky ze spolku 

žen 
 
V letošním roce jsme začaly naši 
činnost tanečním vystoupením na 
plese OÚ Těšetice.  

V masopustním týdnu se 
naše členky zúčastnily přípravy 
dětského maškarního karnevalu, 
kde pomohly se zajištěním 
občerstvení pro děti a přípravou 
dekorací v sále. Podílely se na 
zajištění zábavných stanovišť pod 
vedením paní ředitelky MŠ. Věřím, 
že všem jimi připravené dobroty 
chutnaly a všichni společně prožili 
veselé odpoledne. 

Ten večer se mohli 
masopustním karnevalem pobavit i 
dospělí. Tato veselá tradiční zábava 
umožňuje každému účastníkovi 
uplatnit svoji kreativitu ve prospěch 
všeobecného veselí.  

O Masopustu i o následném 
skvěle vydařeném  těšetickém koštu 
přispěly k bezchybnému průběhu 
drobnou výpomocí i naše členky.  

Je to neuvěřitelné, ale 
scházíme se ke společnému 
vystupování již 10 let. Už v roce 
2009  
se uskutečnilo první taneční 
vystoupení. A následovalo mnoho 
dalších. Jejich působivost byla 
podtržena vkusnými kostýmy 
vytvářenými dříve šikovnýma 
rukama paní Květy Geržové, dnes 
vznikají díky ochotě a šikovnosti 
paní Věry Kantorové a organizační 
vedení dlouhá léta zajišťovala paní 
Božena Hloušková. Naše společné 
chvíle máme zachyceny na 
fotografiích, které zájemcům 
nabízíme k prohlédnutí na Setkání s 
důchodci. I tady naše ženy úzce 
spolupracují s OÚ. 

Poděkování patří každé 
člence našeho spolku za ochotu 
věnovat svůj volný čas dětem, 
přípravě dobrot pro ně nebo podat 
pomocnou ruku všude, kde je třeba. 

 
Ludmila Plačková 

 

____________________ 

Nová stanoviště 

kontejnerů 
 
Z důvodu přeplněnosti  kontejnerů 
plastovými i papírovými odpady u 
některých stanovišť a také kvůli 
požadavkům občanů, vznikla nová 
stanoviště pro jejich sběr. Stalo se 
tak na konci ulice „U hřiště“, na 
„Bantické ulici“ u Jurků a na kraji 
„Ruské ulice“ u panelové cesty.  
Tyto nové kontejnery jsou již hojně 
využívány.  
Děkujeme, že třídíte. 

PW 

____________________ 

Velkoobjemový 

odpad 

 
Svoz velkoobjemového odpadu 
proběhne ve dnech 12. - 14. dubna. 
Před obecní úřad budou přistaveny 
3 velké 30 m3 kontejnery a to v 
pátek 12. 4.2019. 
Lze do nich dávat: 
- nábytek (rozměrný, nejlépe 
rozložený) 
- dveře, okna, podlahové krytiny 
- nerecyklovatelné obaly 
- keramické předměty 
- matrace, pytlovina, špinavý textil 
- velké plastové autodíly, např. 
nárazníky 
 
Do kontejnerů nepatří: 
- lednice, elektronika 
- baterie, akumulátory, zářivky 
- barvy, ředidla 
- oleje, tuky 
- pneumatiky 
Tyto komodity lze odevzdat při 
svozu nebezpečného odpadu. 

PW 

____________________ 

Nebezpečný 

odpad 

 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu proběhne v sobotu 
11. 5.2019.  

 
Jedná se  především o : 
- agrochemický odpad, pesticidy - 
postřiky 
- oleje, tuky 
- barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 
- rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
detergenty 
- fotochemikálie 
- nepoužitá cytostatika - léky 
- baterie a akumulátory 
- zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť 
- ledničky, mrazničky, monitory, 
televizory 
- rádia, pračky, myčky, roboty 
- dřevo obsahující nebezpečné 
látky 
- pneumatiky osobní a nákladní 
- tekuté a sypké odpady v 
uzavřených obalech (plastových, 
kovových, příp. papírových) 
 
Další sběr nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu proběhne 9.11.2019. 

 
PW 

 
 

____________________ 

Koncert CMAS 
 
Dne 27.12.2018 se u nás v kostele 
Nejsvětější Trojice, konal již 12. 
koncert Cimbálové Muziky Antonína 
Stehlíka. Tradiční vánoční písně, ale 
i nové koledy si nenechali ujít jak 
těšetičtí občané, tak i přespolní. Po 
koncertě si lidé před kostelem za 
pěkného počasí povídali a 
ochutnávali domácí cukroví, které 
donesly šikovné ženy: paní Stela 
Doležalová, Petra Velanová, Hana 
Jelenová, Olga Belešová, Soňa 
Zápotočná. Také byl k pití teplý čaj a 
svařené víno, které věnoval Ing. 
Miroslav Krejčí. Všem, kteří jakkoliv 
přispěli k pěkné povánoční náladě, 
patří velké díky. 

PW 
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____________________ 

Obecní ples 

 
V sobotu 19. ledna se u nás v 
Těšeticích konal v pořadí 2. obecní 
ples od znovuotevření sálu našeho 
víceúčelového zařízení. Plesu se 
účastnilo cca 150 lidí. Na plese hrála 
velice pěkně skupina Urgent, která 
byla úspěšná i v losování velké 
tomboly, odkud si odnesl jeden z 
jejich členů, hlavní cenu - sušičku 
prádla. I další ceny ve velké i malé 
tombole byly velice pěkné a za to 
patří velké díky všem sponzorům a 
paní Blance Dufkové za upečení 
dortů a řezů. K dobré náladě 
přispěly také tanečnice z našeho 
těšetického Klubu žen svým 
souborem tanců. Velké díky patří 
také všem, kteří s přípravou plesu 
pomáhali – manželé Belešovi, Vilém 
Jelen, Štěpánka Masarovičová, Darja 
Votavová, Bohumila Harantová, 
Žaneta Žiačková. 

PW 
 
 

____________________ 

Poplatky 

 
Oznamujeme občanům, že poplatky 
zůstávají pro letošní rok beze 
změny. 
 
- za komunální odpad 500 Kč  na 
osobu/rok 
 
- za psa 100 Kč / pes / rok, 
2. a další pes 150 Kč / pes / rok 
 
Poplatky mohou občané uhradit 
hotově na pokladně obecního úřadu 
nebo pohodlně z domova 
bezhotovostním převodem z účtu. 
 Podrobnější informace 
dostali občané na letáku do 
schránky nebo jsou k dispozici na 
úřední desce a nebo na 
www.tesetice.cz . 

ZN 
 
 
 

 

____________________ 

Těšetický košt 
 
V sobotu 9. 3. v 16 hodin se konal 
po třetí Těšetický košt ve 
víceúčelovém zařízení a jedná se již 
o jeho 16. ročník. Vystavovalo 89 
vystavovatelů z Těšetic, okolních i 
vzdálenějších obcí, ale i z Brna, tito 
dodali 250 vzorků vín. Vína byla 
hodnocena pěti komisemi, pěti 
bodovým systémem.  

Výstava je již tradičně velmi 
navštěvována a také tentokrát bylo 
plno. Již po 35 minutách byla místa 
k sezení obsazena.  

Šampionem výstavy se stal 
vzorek PÁLAVA 2018 PS (1,3 bodů 
Chromík Josef, Lechovice). 
Nejlepším těšetickým vzorkem vína 
pak bylo Veltlínské zelené 2018 PS 
(1,5 bodů Hes Dominik, Těšetice).  

Na úspěchu této výstavy má 
největší podíl místní vinař Leoš 
Musil s rodinou a Karel Kadlec s 
rodinou z Bantic, za což jim patří 
velké poděkování. V letošním roce  
 
 
se stalo již pravidlem, že o kabáty a 
bundy v šatně se starají ženy z 
těšetického klubu. Prodej vstupenek 
obstarala paní Telekiová. Děkujeme.  

PW 
 

 

 

 
 
 
____________________ 

Brigáda hasičů 

 
V sobotu 16.3. a 23.3. měli hasiči 
brigádu na odřezání patek 
železobetonových sloupků na 
stavebních parcelách u hřbitova. Za 
tuto nezištnou pomoc pro obec si 
zaslouží tito místní hasiči velké 
poděkování - Daberger Zdeněk, 
Kraizel Lukáš, Kocmánek Rudolf, 
Večeřa Dominik, Polický David, 
Bezrouk Josef, Pavel Worbis a Karel 
Trávníček. 

ZN 
 
 
 

http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/
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____________________ 

Veřejná schůze 

 
Tak jak bylo avizováno v minulém 
vydání zpravodaje, se ve středu 
30. 1. 2019 uskutečnila v sále 
víceúčelového zařízení veřejná 
schůze s občany. 
 Starosta seznámil přítomné 
s prioritami investic a oprav obce 
Těšetice na období 2019 – 2022 (viz 
dále). 

Dále pan Horák ze 
společnosti FCC měl přednášku na 
téma Sběr a likvidace separovaného 
a komunálního odpadu. 

 
Na závěr měli občané 

možnost klást dotazy.  
V průběhu veřejné schůze 

mohli všichni také shlédnout 
projekci fotografií ze srazu rodáků 
v roce 2014 a tak si trochu 
připomenout atmosféru bývalé 
kinokavárny. 

ZN 
 

____________________ 

Plán investic a 

oprav na období 

2019 - 2022 

 
Zastupitelstvo obce Těšetice na 
svém lednovém zasedání schválilo 
tyto priority investic a oprav obce 
Těšetice na období 2019 – 2022: 
 
- podpora zřizování stavebních míst 
- revitalizace sportovního areálu 
- veřejná zeleň a veřejná 
prostranství vč. technického 
zabezpečení 
- chodníky – Bantická ulice 
- úprava koryta potoka Únanovka 
- dokončování VÚZ - technické 
zázemí, byty, nová jídelna, obecní 
úřad, fasáda 
- oprava hřbitovní zdi a márnice + 
rozšíření hřbitova 
- zahájení revitalizace ubytovny 
  
 Předpokládaný rozsah 
investic a oprav je plánovaný 

v rozsahu cca 14 mil. Kč, z toho 10 
mil. Kč má obec na účtech 
v bankách, 4 mil. budou vyčleněny 
v rozpočtu obce v rámci tohoto 
volebního období. Úpravu koryta 
potoka by hradilo Povodí Moravy 
s.p. Samozřejmě budeme usilovat 
také o dotace, ale ty jsou vždy 
nejisté a někdy i dokonce zbytečně 
komplikované. 

ZN 
 

____________________ 

Obyvatelstvo 

 
V roce 2018 došlo k následujícím 
změnám ve vývoji obyvatelstva 
v Těšeticích: 
- narození  ….  6 
- úmrtí  ….  8 
- přistěhovali se  … 25 
- odstěhovali se  … 17 
 
Celková bilance je kladná plus 6 a 
počet obyvatel k 31. 12. 2018 činil 
597. 

ZN 
 
 

____________________ 

Jubilanti 
 
I v letošním roce zastupitelé chodí 
přát spoluobčanům k významným 
výročím.  
Jednalo se o tyto jubilanty:  

• Votavová Ruža – 75 let 

• Valena Josef – 86 let 

• Pešková Anna – 75 let  

• Nováková Růžena – 80 let 
 
Všem jubilantům gratulujeme a 
přejeme jim hodně zdraví do dalších 
let. 

PW 
 

____________________ 

Přerušení dodávky 

elektrické energie 

 
Dne 9. 4. 2019 bude v obci Těšetice 
z důvodu plánovaných prací 

přerušena dodávka elektrické 
energie. V čase 7:30 až 10:00 hod. 
bude vypnutá oblast napájená 
z trafostanice „U koupaliště“ a 
následně 10:30 až 13:00 hod. bude 
vypnutá oblast napájená 
z trafostanice „Obec“. 
 
Děkujeme za pochopení. 

E.ON  Distribuce, a.s. 
 

 

____________________ 

Výsledky 

hospodaření obce 

k 31.12.2018 

 
V roce 2018 hospodařila obec 
Těšetice s těmito výsledky, které 
jsou zatím neauditované. 
 
Hlavní činnost (v Kč): 
Příjmy  
- daňové 8.607.517,89 
- nedaňové    564.428,39 
- kapitálové    534.744,00 
- dotace 2.020.035,00 
celkem             11.726.725,28 
 
Výdaje 
- běžné  6.789.971,35 
- kapitálové     16.336.051,76 
- splátka půjček 1.106.247,00 
celkem             24.232.270,11 
 
výsledek        - 12.505.544,83 
 
Hospodářská činnost (v Kč): 
Příjmy  3.902.171,55 
Výdaje  3.650.879,91 
výsledek + 251.291,64 
 
Peněžní zůstatek na účtech obce 
celkem:  9.792.051,96 
 
Peněžní zůstatek na účtu HČ 
celkem:     925.489,99 
 
Úvěrové účty  
celkem:            23.874.644,83 

 
ZN 
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____________________ 

Anketa pro zeleň 

 

• Chcete zkrášlit a ozelenit své 
okolí? 

• Je ve vaší blízkosti nehezká zeď? 

• Můžeme ji vylepšit výsadbou 
dekoračních popínavých rostlin: 
- Přísavník trojcípý 
- Pestrolistá popínavá hortenzie 
- Břečťan pestrolistý 
- Břečťan stálozelený 

• Máte někdo zájem o takovou 
výsadbu zeleně? 

Budeme reagovat na Vaše návrhy a 
podněty, které můžete napsat na 
lístek a vhodit do schránky obecního 
úřadu anebo i na e-mail: 
obec@tesetice.cz . 
 Z navržených míst 
vybereme, nakoupíme vhodné 
rostliny a výsadbu zajistíme. 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci. 

Vincent Beleš 
 

____________________ 

Tříkrálová sbírka 

 
Drazí občané, 
 jménem Oblastní charity 
Znojmo děkujeme všem, kteří 
přispěli koledníkům do pokladniček 
Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc 
potřebným na Znojemsku. Celkem 
se v Těšeticích vykoledovalo 
16.044,- Kč. Velké poděkování patří i 
všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří se obětavě podíleli 
na sbírce. 
 
S vděčností 

Mgr. Evžen Adámek 
ředitel Oblastní charity Znojmo 

 

____________________ 

Prodej dlažby 

 
Obec Těšetice nabízí občanům a 
dalším zájemcům k prodeji použitou 
betonovou dlažbu o velikosti 
30x30x4 cm.  
Cena 3,- Kč / ks. 

Na skladě je aktuálně 1.500 ks. 
 Žádosti mohou občané 
podávat na obecní úřad. Po úhradě 
ceny je dlažba vydávána pověřeným 
zaměstnancem obce. 

ZN 
 

____________________ 

Policie ČR 

 
V průběhu roku 2018 Policie ČR 
šetřila v obci Těšetice 5 trestných 
činů, z toho 1x krádež, 1x ublížení 
na zdraví, 1x výtržnictví, 1x 
porušování domovní svobody, 1x 
týrání osoby ve společném obydlí. 
 Dále bylo ze strany Policie 
ČR šetřeno celkem 70 přestupků, 
z toho 65x přestupek v dopravě, 5x 
přestupek proti občanskému soužití. 

ZN 
 
 

____________________ 
 

Nabídka služeb obce 

JÍDELNA 
 
Obědy  
- 59 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! 

 

UBYTOVNA 
 

Ubytování  
cena dle pokojů 160 Kč den/os.  
Za 2 a více nocí 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 – tel.: 515 271 110 

 

Společenský sál 

 
Soukromá akce, nebo uzavřená 
společnost (narozeniny, svatby, 
smuteční hostiny, setkání 
spolužáků, rodáků…) – nájem 
2.000,- Kč/den + vratná záloha 
3.000,- Kč 
 
Soukromá akce – pouze pronájem 
výčepu, chodby a sociálního zařízení 
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná 
záloha 2.000,- Kč 
 
Komerční akce (kdy je vybíráno 
vstupné) – nájem 4.000,- Kč/den + 
vratná záloha 5.000,- Kč 
 
Jednorázové akce (sportovní 
aktivita, přednáška)  – nájem 300,-
 Kč/hodinu 
 
Dále se hradí cena za elektřinu, plyn 
a vodné, stočné. 
správce - tel.: 728 045 201 
obecní úřad – tel.: 515 271 110 

 

 
____________________ 

Sportovní areál 
 
K 31.12.2018 skončila smlouva o 
pronájmu sportovního areálu s TJ 
Těšetice a od ledna t.r. provozuje 
areál obec přímo.  
 Správkyní byla pověřena 
paní Antonie Trávníčková. 
 Sportovní areál je postupně 
zvelebován a revitalizován. Ruku 
k dílu přiložili také místní fotbalisté. 
Brigádně odstranili staré a 
poškozené oplocení antukových 
kurtů. 
 V letošním roce plánujeme 
vyčištění kurtů a doplnění antuky. 
Postupně opravit oplocení areálu a 
samotných kurtů. Po odstranění 
zatékání do budovy budou prostory 
bývalé restaurace, šaten a 
sociálního zařízení vymalovány. 

ZN 
 
 

mailto:obec@tesetice.cz
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Nabídka služeb obce 

Sportovní areál 
 
Soukromá akce, nebo uzavřená 
společnost (narozeniny, svatby, 
smuteční hostiny, setkání 
spolužáků, rodáků…) – nájem 100,- 
Kč/den + vratná záloha 2.000,- Kč 
 
Sportovní akce – pouze pronájem 
sociálního zařízení a sportoviště– 
nájem 100,- Kč/den (výjimka pro TJ 
Těšetice – nájem 0,- Kč) + vratná 
záloha 2.000,- Kč 
 
Komerční akce (kdy je vybíráno 
vstupné) – nájem 500,- Kč/den + 
vratná záloha 3.000,- Kč 
 
 
Dále se hradí cena za elektřinu,  
vodné a stočné. 
správce - tel.: 731 556 984 
obecní úřad – tel.: 515 271 110 
 
 

____________________ 

Komunální 

technika 

 
Zastupitelstvo obce po předchozím 
průzkumu trhu schválilo nákup 
komunální techniky. Od prodejce 
Jana Holého, který nabídl nejlepší 
cenové podmínky, byl v březnu 
zakoupen komunální traktor KIOTI, 
sněhová radlice a sypač. Postupně 
bude dokoupena další technika. 
Nejdříve mulčovač a vozík.  

ZN 
 
 

____________________ 

Cesta k ČOV 

 
V únoru byla dokončena úprava 
cesty od hřbitova k ČOV a dále 
k lávce přes potok. K úpravě byl 
použitý materiál zakoupený 
v loňském roce. 

ZN 
 
 

 

____________________ 

Masopust 
 
V sobotu 2. 3. 2019 se konal 
masopustní rej masek po obci s 
večerní masopustní zábavou. Sraz 
masek byl u hasičské zbrojnice a 
odtud masky vyrazily zvát po obci 
občany na večerní zábavu. Do kroku 
jim hráli muzikanti, které ze Znojma 
dovezl starosta hasičů Josef 
Bezrouk. Na akordeon hrál pan 
Josef Ondroušek, na saxofon pan 
Pavel Stehlík a na bubínek těšetický 
Miroslav Jančura. Počasí jim i tento 
rok přálo, ale i tak byli rádi za 
občerstvení jak od obyvatel, tak na 
konci cesty v hospodě U Vlků. Na 
zdárný průvod masek a muzikantů 
dohlíželi hasiči Zdeněk Daberger a 
Karel Trávníček.  
 
 Od 20 hodin se konala 
zábava ve víceúčelovém zařízení. 
Letos přišlo na zábavu mnoho 
masek a odměnou jim byla ohřátá 
klobása a čepované pivo v baru, kde 
je ráda obsloužila dvojice Karolína 
Kremláčková a Pavel Worbis ml. K 
tanci, zábavě a poslechu jim hrálo 
duo CARRIE. V šatně se o kabáty a 
bundy postaraly členky Klubu žen, a 
to  paní Marie Hrůzová a Květoslava 
Zvěřinová. Všem, kteří se podíleli na  
 

 
 
této tradiční veselici, patří velké 
poděkování. 

PW 
 

____________________ 

Úprava svahu 

 
Vloni v říjnu došlo v ulici Ke hřbitovu 
k požáru na svahu mezi domy pana 
Dufka a paní Kratochvílové. Obec na 
své náklady svah vyčistila a upravila 
nákladem 23.401,- Kč bez DPH. 

ZN 
 

____________________ 

Vyčištění 

stavebních míst 
 
Během zimy bylo provedeno 
vyčištění dvou lokalit stavebních 
pozemků ve vlastnictví obce. 
 Pozemek v ulici Pod starou 
vinicí (ulice u lesa) vyčistili 
zaměstnanci obce. Složitější situace 
byla na pozemcích směrem ke 
hřbitovu, kde se podařilo odstranit 
další díl následků nedovoleného 
užívání části obecních pozemků 
včetně nedovolené skládky 
plastového odpadu, kterou si 
přetáhl majitel ke své nemovitosti. 

ZN 
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____________________ 

Plánované akce 

 

• 12. - 14. dubna >> před OÚ sběr 
velkoobjemového odpadu 
 

• 30. dubna >> se ve sportovním 
areálu uskuteční ,,pálení 
čarodějnic" 
 

• 7. května>> lampiónový průvod 
s táborákem 
 

• 11. května >> před OÚ sběr 
nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu 
 

• 18. května ve 13h v Oleksovicích 
u fotbalového hřiště okrsková 
soutěž v požárním sportu 
 

• 24. a 25. května >> volby do 
Evropského parlamentu 
 

• 1. června >> ve sportovním 
areálu dětský den 

 
PW 

 
 

____________________ 

Farnost 
 
V Těšeticích budou obřady Velkého 
pátku v pátek 19.4. v 18 hod. a pak 
o neděli Vzkříšení 21.4. v 11 hod.  
 V pondělí 15.4. od 17 do 18 
hod. bude příležitost ke svátosti 
smíření a v 18 hod. bude opět mše 
svatá. 

P. Jindřich Čoupek 
 

____________________ 

Golfový areál 

Královská vinice 

 
Zveme spoluobčany na Den 
otevřených dveří, který proběhne 
na golfovém hřišti v neděli 14. 4. 
2019 od 9.00 do 17.00 hod. 

Pod odborným vedením si 
můžete zkusit odpaly z DR (cvičné  

odpaliště), patování nebo 
čipování na PG (cvičný green).  
Vstup na tréninkové plochy, míčky i 
všechny hole k zapůjčení zdarma. 

Těšíme se na Vás v nové 
golfové klubovně - Těšetice 29.  
 

Stanislav a Jiřina Jelínkovi 
 

____________________ 

Volby do 

Evropského 

parlamentu 
 
O vydání voličského průkazu je 
možné požádat již nyní. 
Upozorňujeme však, že v případě 
voleb do EP, které se budou konat 
24. – 25. 5. 2019, je možné 
vyhotovený voličský průkaz voliči 
předat/zaslat nejdříve 15 dnů před 
prvním dnem voleb, tj. 9. 5. 2019. 
Oproti jiným volbám je možné na 
voličský průkaz volit pouze v rámci 
České republiky. Není možné s 
voličským průkazem hlasovat na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 
 Volič může požádat ze 
závažných důvodů, zejména 
zdravotních, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který 

byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou, 
hlasovacími lístky a výpisem ze 
seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. Při 
hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. 

PW 
 

____________________ 

Veřejnoprospěšné 

práce 

 
Jako v předchozích letech, chtěla 
obec také v letošním roce získat 
pracovníky na veřejnoprospěšné 
práce, kteří by pomáhali s úklidem 
veřejných prostranství.  
 Úřad práce bohužel velmi 
výrazně zpřísnil podmínky pro 
získání těchto vítaných pomocníků 
pro obec – min. doba evidence na 
ÚP 12 měsíců plus max. základní 
vzdělání (!!!), invalidé, osoby 
v hmotné nouzi… 
 Pokud nedojde ke zmírnění 
podmínek, tak se letos nepodaří 
získat vhodné pracovníky na VPP, 
kteří by měli zájem o tuto činnost. 

ZN 
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____________________ 

Fotogalerie z MŠ a 

Klubu žen… 
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