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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři,  
 

     před pěti lety jsme v naší obci 

zahájili dlouhou sérii budování nových 

místních komunikací. Jak jinak oslavit 

další pětiletku než opět novou cestou? 

Letos jsme se pustili do I. etapy v ulici 

Ke Hřbitovu. Někdo se raduje z nové 

cesty, jiný je vzteky celý bez sebe. A 

přitom nemá jediný objektivní důvod 

se rozčilovat. V létě ještě zvládneme 

opravit nájezd do sportovního areálu. 

V tomto případě je 100% podpora, 

která je všemi vítaná. 

 

     Dětem přeji pěkné prázdniny a 

všem ostatním příjemnou dovolenou.  

 

Ing. Zdeněk Nekula 

starosta 

 

Suchá lípa 

 
 

     Možná už 100 let stojí na Hlavní ulici 

vedle autobusové čekárny mohutná  

 

lípa. Také letos se zazelenala a 

najednou uschla. Při bližším 

prozkoumání bylo zjištěno, že někdo 

do kmenu vyvrtal díry, ze kterých 

vytékala podezřelá tekutina. Je to 

smutný pohled. Komu vadil tento 

majestátný strom? Tento čin byl 

nahlášen Policii ČR. Předběžně podle  

soudního znalce může mít tato lípa 

hodnotu 50 až 300 tisíc korun. Policie 

bude požadovat upřesnění ceny. 

Pokud bude způsobená škoda při 

spodní hranici, budou trestný čin řešit 

policisté z Prosiměřic. Jestliže bude 

škoda stanovena vyšší, je to už 

záležitost pro hospodářskou kriminálku. 

(ZN) 

 

Ulice Ke Hřbitovu     

I. etapa 
     Během zimy a jara se podařilo 

vyřídit územní rozhodnutí a stavební 

povolení na rekonstrukci I. etapy místní 

komunikace v ulici Ke Hřbitovu. 

Projektant vypočítal, že by tato etapa 

měla stát cca 2 milióny korun. Ve 

výběrovém řízení na dodavatele 

stavby předložily nabídky čtyři firmy. 

Jediným kritériem byla cena díla.  

 

     Nejlevnější nabídku předložila 

společnost STRABAG, a.s. (883.167,- Kč 

vč. DPH).  

 

     Na dalších místech se umístili:  

2. COLAS CZ, a.s. 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o.    

4. ALPINE Bau CZ s.r.o.                

Stavební práce byly zahájeny 

začátkem června a je předpoklad, že 

budou ukončeny v červenci t.r. 

(ZN) 

 

Nájezd do 

sportovního areálu 
     Dlouhodobým problémem je 

přístup do sportovního areálu v ulici Ke 

Koupališti, kde hrozí nebezpečí úrazu.  

 

     Proto byly urychleny kroky k jejímu 

řešení. Projektant navrhl nové řešení 

přístupu vč. zpevnění míst, kde by bylo 

možné odstavit osobní vozidla mimo 

vozovku. Projektová cena se vyšplhala 

až na 1 milión korun. Protože firma 

STRABAG předložila ve výběrovém 

řízení nejlepší nabídku (u akce v ulici 

Ke Hřbitovu), byla přímo oslovena i u 

této stavby. Uzavřená smlouva o dílo 

je na částku 300.114,53 vč. DPH. 

Oprava bude provedena v červenci. 

(ZN) 

 

Roční audit 
     V březnu 2012 byla ze strany 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

provedena kontrola hospodaření 

Obce Těšetice za rok 2011 se 

závěrečným výrokem: „Nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky.“ 

(ZN) 

 

Jak dál s dostavbou 

KD a bytů? 
     Před rokem proběhla anketa 

k dostavbě KD. Občané se jedno-

značně vyjádřili pro dostavbu. Proto se 

stále dotazují, jak to vypadá s dalším 

pokračováním na stavbě kulturního 

domu. První zájemci sondují, kdy 

budou byty dokončeny.  

 

     Aktuální situace je následující. Stále 

platí původní smlouva o dílo z roku 

1995 se společností Renov, spol. s r.o. 

Po téměř ročním vyjednávání o ceně 

a podmínkách dalšího pokračování 

stavby jsme dospěli ke konečnému 

řešení. Před projednáním dodatku ke 

smlouvě o dílo byla tato nelehká 

kauza předána k posouzení právníkovi 

JUDr. Feichtingerovi.  

 

     Po zvážení všech možností 

jednoznačně doporučil postupovat 

podle aktuálního znění zákona o 

zadávání veřejných zakázek. Proto je 

jediným řešením ukončení stávajícího 
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komplikovaného smluvního vztahu a 

podpis dohody o narovnání a 

prominutí dluhu mezi Renov spol. s r.o. 

a Obcí Těšetice. 

(ZN) 

Oprava sklepů 2012 
     Na jarní výzvu reagovali čtyři 

zájemci, kteří si podali žádost o 

příspěvek 5.000,- Kč na opravu sklepa. 

Doufáme, že se jim podaří letos sklepy 

opravit a naše vinařská obec bude 

opět o trochu krásnější.  

 

     Po termínu podání byla na OÚ 

doručena ještě jedna žádost. 

Vzhledem k tomu, že tato naše aktivita 

je bedlivě sledována kontrolory 

z Jihomoravského kraje, dotázali jsme 

se, zda lze v tomto případě udělat 

výjimku. Stanovisko kontrolorů bylo 

negativní. 

 

     Proto doporučujeme, sledujte 

pravidelně informace v obecním 

zpravodaji a na webových stránkách 

obce. Opakování akce se plánuje i na 

rok 2013. 

(ZN) 

V nouzi volejte 

přímo 
     Občas se může stát, že se v naší 

obci stane nečekaná a riziková 

situace (požár, nedovolené vniknutí do 

domu, pokus o okradení seniorů, vážný 

úraz atd.). Možná z neznalosti někteří 

zareagují tak, že jdou nejdříve za 

starostou, nebo když ten není doma, 

tak hledají místostarostu. Vzniká 

nebezpečí prodlení. Nebojte se 

zatelefonovat přímo na čísla: 

 

150 – hasiči 

155 – záchranka 

158 – policie 

 

     Nebo si zapamatujte univerzální 

číslo na : 

 

Integrovaný záchranný systém – 112. 

 

     Předejdete možným škodám na 

zdraví a majetku, nebo pomůžete 

k rychlejšímu dopadení pachatelů. 

(ZN) 

Ulice Pod Starou 

Vinicí 
     Nově postavená ulice Pod Starou 

Vinicí (u lesa) změnila majitele. Přesněji 

řečeno silnice, chodník, vodovod, 

splašková kanalizace a veřejné 

osvětlení, které vybudovala a vlastnila 

doposud společnost Roman Arbeiter, 

stavební huť, s.r.o. Za symbolické 1% 

(!!!) se v dubnu novým majitelem stala 

Obec Těšetice.  

(ZN) 

 

 
 

Střípky z MŠ 
     Školní rok 2011 – 2012 končí a to je 

čas pro hodnocení dětí v MŚ. 

 

     Tento rok byla po dlouhých letech 

naplněna kapacita školy, tj. 25 dětí. 

 

     Průměrná docházka od září 2011 do 

května 2012 činila 19,77 dětí. V tomto 

roce byly umístěny všechny děti, 

jejichž rodiče měli o docházku zájem. 

Do ZŠ odchází 7 dětí, 1 dítě má odklad 

školní docházky. 

 

     Akce školy byly letos chudší o různé 

výlety a aktivity mimo obec.  

 

     Pomona zrušila autobus, který nám 

umožňoval tyto akce za výhodných 

cenových podmínek uskutečňovat.  

 

     Zachovala se pouze účast na 5 

divadelních pohádkách ve Znojmě, 

kdy jsme se spojili s MŠ v Prosiměřicích 

a o náklady na dopravu se dělili. 

 

     V tomto školním roce proběhly tyto 

akce školy: 

- podzimní vycházka do lesa – sběr 

přírodnin 

- 10 prodejních výstavek knih 

- rozsvícení vánočního stromu – 

27.11.2011 – spolupráce s OÚ 

- 2x fotografování dětí (Vánoce, 

Den matek) 

- čert a Mikuláš v MŠ – 5.12.2011 

- vánoční besídka v MŠ za účasti 

rodičů 19.12.2011 

- maškarní ples U Vlků – 12.2.2012 – 

spolupráce s OÚ 

- setkání důchodců U Vlků – 

18.3.2012 – spolupráce s OÚ 

 

     Poslední akcí školy bude 29.6.2012 

rozloučení s předškoláky na zahradě 

MŠ. 

 

     Provoz MŠ o letních prázdninách 

není přerušen. K docházce se 

v jednotlivých týdnech července a 

srpna přihlásilo od 7 do 10 dětí. 

 

     Zaměstnanci MŠ vám všem přejí 

krásné a slunečné prázdninové dny 

v kruhu svých blízkých. 

 

J. Mikulášková 

 

DEN  ZEMĚ 
     20. duben byl na naší škole vyhlášen 

Den Země. Nejdříve ráno na hřišti 

proběhlo vyhodnocení soutěže ve 

sběru baterií. Nejvíce baterií nasbírala 

Lenka Zelinková z 8.B. Poté byl už 

rozchod do vesnic. Naši žáci 7. ročníku 

šli do Těšetic. Sice bylo napršeno, ale 

polní cesta byla dobrá.  

 

 
 

     Před obecním úřadem na nás čekal 

starosta obce pan Nekula, aby nám 

přidělil úkoly, jak přispět k úklidu obce. 

To bylo totiž téma letošního Dne Země.  

 

     Takže úkoly byly následující: uklidit 

čekárny na Bantické ulici, posbírat 

odpadky ve struhách od čekáren 

k Banticím, zamést silnici kolem 

dětského hřiště, navozit kamínky na 

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA & UBYTOVNA 

 

 

Obědy 
 

- 53 Kč (v Těšeticích) 

 

- cena v jiných obcích za 

příplatek (dle vzdálenosti 

rozvozu) 
 

 

 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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dětské hřiště a uhrabat, uhrabat a 

odvézt klestí u parkoviště, zamést 

parkoviště. Úkolů bylo dost, ale žáci to 

zvládli hravě.  

 

     Pak nás čekala odměna, při-

chystaný táborák od Pavla Worbise a 

Dominika Večeři na přehradě. Buřty se 

mohly opékat. Ještě nás čekala cesta 

zpět do školy. Ta ale utekla rychle, 

protože jsme byli plni dojmů a zážitků 

z celého dopoledne. Zase jeden 

vydařený den. 

                                                                                                      

Mgr. Jana Bezrouková 

 

Dětský den 
     Letošní Dětský den v obci Těšetice 

se uskutečnil v sobotu  dne 26.05.2012 

od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti.  

Počasí 

přálo dě-

tem i pří-

tomným 

rodičům, 

bylo 

krásně.  

      

 

     Pro děti 

byl při-

praven 

sportovně 

– kulturní 

program, 

kterým po 

celou 

dobu dětského dne provázel kejklíř a 

moderátor Jonáš a DJ Izzy Cooper. Byli 

k vidění také dobrovolní hasiči obce 

Těšetice, kteří předváděli přítomným 

dětem a dospělým svou techniku a 

ukázku jejich hasičského umění, 

v podobě útoku na cíl.  

 

     Pro děti 

byly připra-

veny různé 

soutěže, za 

které byly 

odměňovány 

sladkostmi. 

Po absolve-

vání soutěží, 

byl připraven 

se svým 

žonglováním 

kejklíř Jonáš, 

který si získal 

na svou 

stranu vše-

chny pří-

tomné a 

hlavně děti. 

Na samotný závěr byla pro děti 

připravena malá diskotéka, kde děti 

předvedly své taneční umění.  

 

 

Pro děti a 

dospělé 

bylo při-

praveno 

občer-

stvení 

v podobě 

čepova-

né limo-

nády a 

tentokrát  

I grilova-

ných 

párků.  

 

 

     Poděkování patří všem, kdo přispěli 

k příjemnému průběhu akce, p. 

Nováková V., Nováková K., 

Trávníčková A., Hloušková B, Krejčová, 

Ludvíková S., Novotná J., Žižková A., 

Žižková K., Žižková T., Polický T.,  

Trávníček M., Vacula P.. 

 

     Poděkování patří také p. Bártovi L. 

za doporučení kejklíře Jonáše a DJ, 

sponzorům 

POMONA a. 

s., p. Míkové 

M. 

 

(JŽ) 

 

Hasiči 

– 

dětský 

den 
     Na dětský 

den konaný 

26.5. na míst-

ním hřišti ha-

siči přistavili 

dva vozíky s motorovými stříkačkami a 

také motorovou stříkačku s veškerým 

vybavením k požárnímu útoku.  

 

 
 

     S touto  pak přihlížejícím předvedli 

požární útok a také vyzkoušeli obě 

motorové stříkačky které i k jejich údivu 

fungovali naprosto spolehlivě. I když 

jejich rok výroby je 1947 a 1955 ! 

                                                                                                          

(PW) 

 

 

Okrskové závody    

v požárním sportu 
     Dne 5.5.2012 se uskutečnily 

okrskové závody v požárním sportu 

tentokrát konané v Oleksovicích. Čtyři 

družstva mužů z Oleksovic, Vítonic, 

Práčí, Těšetic soutěžily v požárním 
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útoku. Každé družstvo mělo dva 

pokusy. Sešlo se zde i dost diváků, kteří 

se měli rozhodně na co dívat.  

 

     Naši závodníci skončily na 4. místě, 

sice s oběma platnými pokusy, ale.... 

Po závodech se zjistilo, že měli prasklou 

savici, která přisávala vzduch a zřejmě 

proto měli horší časy než druzí. 

Nezbývá než doufat, že příště to vyjde 

líp a že i u nás budeme schopni 

uspořádat závody na takové úrovni.  

Za naši obec odjeli soutěžit : Daberger 

Z., Nezval Z., Bobek K., Worbis Jan, 

Worbis Pavel st., Turan J., Trávníček K.. 

Náhradníci: Jelen J., Kocmánek K. st.. 

                                                                                                                                                    

(PW)                       

 

Hasiči - těžba dřeva 

na obecní akce 
     Koncem dubna hasiči vytěžili z lesa 

dřevo na stavbu táboráku k " pálení 

čarodejnic" a ten také postavili za 

pomoci Večeře Ladislava, Žižky 

Jindřicha. Za hasiče Kocmánek K. st., 

Daberger Zd.,Nezval Zd., Worbis Jan a 

Pavel st.  

 

 
 

     O týden později pak těžili dřevo na 

táborák k oslavě výročí osvobození a 

opět jej i postavili. Ruce k dílu přiložili : 

Tonda a Martin Trávníčkovi, Vít Worbis, 

Bezrouk Jakub, Daberger Zd.,Nezval 

Zd.,Večeřa Ladislav, Kocmánek K.st., 

Turan Jan, Jelen Jan, Worbis Jan a 

Pavel st.. 

                                                                                                                                             

(PW) 

 

Oprava stožáru 

k sušení hadic 
     V dubnu hasiči splnili svůj plán s 

opravou stožáru. Nechali jej v 

Banticích otryskat a po dovezení zpět 

ho natřeli Daberger Z., Nezval Z., 

Novák M., Trávníček K., Kocmánek R., 

Worbis Jan a Pavel st..  

 

 

 

     Za pomoci jeřá-

bu p. Štefky ho 

postavili Daberger Z., Kocmánek R., 

Worbis Pavel st.. Takže dnes už opět 

slouží k tomu, k čemu byl postaven, k 

sušení hadic.                                                                                                

                                                                                                             

(PW) 

Hasiči a Masopust 

 
 

     18. 2. 2012 uspořádali hasiči obce 

Těšetice ve spolupráci s pohostinstvím 

U Vlků a Obecním úřadem Těšetice 

tradiční masopust.  

 

     Po vesnici chodili masky se dvěma 

harmonikáři a zvali na večerní zábavu. 

Veselých masek bylo dost a počasí 

bylo příznivé, takže se vše podařilo. 

Masky doprovázeli 2 hasiči Karel 

Kocmánek a Karel Trávníček. Večer na 

zábavu přišly masky též. Hrálo zde duo 

muzikantů, kteří všechny přítomné 

výtečně bavili.  

                                        (PW) 

Lampiónový průvod   

 
 

     Dne 7.května 2012 proběhl  v obci 

tradiční lampiónový průvod. Rodiče s 

dětmi  se  v 19.00 hod. shromáždily u 

obecního úřadu.  

 

     Průvod šel ulicemi obce směrem ke 

golfovému areálu u koupaliště. Zde 

byla připravena vatra, díky za ni 

hasičům a fotbalistům, kteří se 

tentokrát sešli ve větším počtu.  

 

     Počasí bylo pěkné, průvod byl 

dlouhý. Děti nesly své lampióny 

s velkou radostí i se svými rodiči. Na 

průvod byl příjemný pohled. Na hřišti 

čekal na zúčastněné velký oheň. Pro 

děti byly připraveny párky na opékání 

a čepovaná limonáda. Děti pobíhali 

kolem ohně a dospělí  debatovali. 

Limonádu pro děti věnovala jako 

sponzorský dar p. Míková M. Je 

potřeba poděkovat všem, kteří se 

opět postarali o uspořádání a chod 

akce, Zimmermannová M., Nováková 

V., Trávničková A., Ludvíková S., 

Dufková B., Hloušková B. .  

                                                                                                                              

(JŽ) 

Pálení čarodějnic  
     Dne 30. 04. 2012, jako každý rok se 

uskutečnilo pálení čarodějnic v areálu 

u fotbalového hřiště.  

 

     O dřevo na vatru se postarali p. 

Worbisové Pavel a Jan, Večeřa L., 

Worbis J., Kocmánek K., Daberger 

Zdeněk, Nezval Zdeněk.  

 

     Letos nepršelo, takže vatra mohla 

být bez problémů zapálena. Občané 

kteří přišli, si mohli u příjemně 

plápolajícího táborového ohně spolu  
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popovídat. Děti měli bokem 

připravené malé ohniště, kde si mohli 

opéct párky, které si donesly. Přiletěly i 

skoro pravé čarodějnice.  

 

 

Pouť 
     V letošním roce připadla pouť na 

den 3.6.2012. Klub žen se zasloužil o její 

průběh. Zahájení svátečního dne bylo 

od 8.00 hod. konáním mše svaté 

v místním kostele za doprovodu 

dechové hudby Skaláci.  Po mši před 

kostelem zahráli muzikanti přítomným, 

kterým bylo nabídnuto i malé 

občerstvení.  

 

 
 

     Poté se ženy za doprovodu 

dechové hudby vydaly na obcházení 

místních občanů, které zvaly na 

večerní pouťovou zábavu. Tato se 

konala v 19.00 hodin v hospodě „U 

Vlků“. Průběh dne i počasí se  

  
 

 

Večer proběhl v příjemném duchu 

setkání známých lidí, kteří se chtějí sejít 

s ostatními a pobavit se. Poděkování  

 

 

 

 

se vydařilo. Večerní zábava byla 

veselá, o hudbu se staral p. Krčál.   

                                                                                                                                            

(JŽ) 

 

HEKTORIÁDA 
     V sobotu 16.6.2012 se uskutečnil VIII. 

ročník  HEKTORIÁDY v obci Křepice. Šlo 

o přátelské setkání majitelů traktůrků 

domácí výroby  - a opravdu co kus to 

originál ! 

 
 

     Celkem se do Křepic sjelo 25 těchto 

originálních strojů. Naši obec na této 

akci reprezentoval domácí traktůrek  

„JEZEVČÍK“ majitele pana Viliama 

Otáhala. Posádku a doprovodný tým 

dále tvořili pan Josef Dufek, paní Marie 

Otáhalová, Ing.Iva Valentová, 

Ing..Martina Hatalová, Blanka 

Tomková a samozřejmě maskot 

jezevčice Bublinka. 

 

     Pro originální stroje a jejich řidiče 

byly připraveny soutěžní úkoly jako 

přejezd přes rozbahněný potok, 

stavění obří pneumatiky, slalom na 

couvačku a běh s trakařem 

naloženým sudem  piva, přejezd přes  

 

patří také všem, kteří se postarali o 

průběh příjemného večera, p. Míkové 

M. za limo pro děti. 

(JŽ) 

 

 

 

Křepické pahorky a zacouvání do 

vytyčení garáže.  Soutěž  vyvrcholila 

rytířským turnajem o věneček 

křepických panen.  

 

 
 

     Vítěz byl samozřejmě pouze jeden, 

ale nezapomenutelné zážitky z tohoto 

setkání, které bylo organizačně velice 

perfektně zvládnuto si odvážel každý 

účastník i návštěvník. 

 

     Organizátoři, kterým byl Sbor 

dobrovolných hasičů Křepice, pozvali 

nadšence na další ročník této akce.  

 

     Účastí traktůrku „JEZEVČÍK“ a  jeho 

posádky na této akci byl předán 

takový malý dárek panu Viliamu 

Otáhalovi, který oslaví v září významné 

životní jubileum.  

(IV) 

  

Fotbalové utkání 

svobodní - ženatí 
     V letošním roce se podařilo, díky 

pěknému počasí, uspořádat na 

místním hřišti dvě fotbalová utkání  

SVOBODNÍ – ŽENATÍ a to ve svátečních 

dnech volna 1.5. a 8.5.2012.   
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     Před zápasem dospělých předvedli 

své umění pod soudcovským 

dohledem p. Bílka R. mladé fotbalové 

naděje. Poté nastoupili na hrací 

plochu mužstva svobodní a ženatí. 

Kopaná byla pohledná.  

 

     Lidé , kteří přišli do hlediště se bavili, 

nejen fotbalem. Obě mužstva hrála 

ohleduplně, bez zákeřných zákroků. 

Pro hráče i návštěvníky bylo 

připraveno občerstvení, které 

věnovala p.  Míková M. - limonádu, 

dále tekutý mok s pěnou  věnovala 

firma HOSTAN. Poděkování patří všem , 

kteří přispěli k příjemnému prožití  

sportovního odpoledne.  

                                                                                                                      

(JŽ) 

Úspěch přípravky    

a konečné 

bilancování mužů 

ve 3. třídě OP 
     Vážení fanoušci těšetické kopané. 

Roční práce spojená s našimi 

nejmenšími sklízí první ovoce a 

výsledkem je konečné šesté místo 

přípravky v okresním přeboru. Naši 

nejmenší nastříleli v průběhu 28 utkání 

úctyhodných 115 branek a po právu 

zaslouží naši pochvalu.  

 

     Poděkování zaslouží oba trenéři 

mládeže, Tomáš Polický a Petr Vacula. 

Naši muži reprezentující obec prvním 

rokem ve vyšší soutěži rozhodně 

nezklamali. 

 

     V průběhu jara opanovali 

přesvědčivě pozice v horní části 

tabulky a v době, kdy čtete tento 

článek, již slaví skvělé umístění mezi 

pěti nejlepšími týmy 3. třídy OP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Před další sezónou nás čeká 

spousta práce, poctivá příprava na 

zeleném trávníku a v srpnu se na vás 

těšíme v plné síle.  

 

     Závěrem chceme poděkovat za 

podporu vedení obce, firmě Renov, 

firmě Pomona, členům oddílu za 

příkladnou reprezentaci obce nejen 

na trávníku a také věrným fanouškům, 

kteří nás podporují nejen na domácích 

utkáních. 

 

Za TJ Těšetice  

Lubor Bárta 

Noc kostelů 
      Dne 1.6.2011 v těšetickém kostele 

proběhla Noc kostelů.  

 

     Návštěvníci měli možnost nejdříve si 

vyslechnout povídání s promítáním 

fotografií p. Kotíka Jana z jeho cesty 

do Tanzánie a výstupu na Kilimandžáro 

– nejvyšší horu Afriky a poté vystoupila 

skupina MOSTY se svým vystoupením 

vokálních písní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Přítomní se odvděčili vystupujícím vždy 

velkým potleskem.     

                                                                                             

(JŽ) 

 



 

 

- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatky  
 

Žádáme občany, kteří ještě 

nezaplatili poplatek za ko-

munální odpad (popelnice) a 

poplatek ze psů, aby tak učinili 

co nejdříve. 

                         (ZN)                                                                                                                     
 

 

Jubilanti 
Duben                                 

Teleki Jiří                  60 

Hussová Marie              65 

Dufková Blanka              70 

 

Květen 

Václavek Stanislav         65 

Kenerešová Yrena           70 

Kenereš  Pavel                   75 

Míka Jaroslav                      75 

Valenová Květoslava       80 

Ludvíková Anna                91 

 

Červen 

Gerža Josef                      60 

Bílková Zdenka               70 
 

Vše nejlepší !!! 

 
 

Okénko do historie  

- 1975 - 
Sloučení JZD  

Od roku 1975 zaniká JZD Těšetice jako 

samostatně hospodařící jednotka. Je 

definitivně sloučeno s JZD Mír Práče – 

nositelem Československé ceny míru. 

Předsedou sloučeného družstva je 

nadále s. Alois Švrček. JZD 

obhospodařuje celkem 2500 ha orné 

půdy. Zprávy o sloučeném JZD budou 

zapisovány do celodružstevní kroniky. 

 

30. výročí osvobození 

Na počest 30. výročí osvobození naší 

vlasti Sovětskou armádu byla svolána 

směna NF se zaměřením splnit akce na 

úseku zvelebování obce. Pracovalo se 

na přestavbě koupaliště, byl pokládán 

chodník na Bantické ulici a uklízelo se 

veřejné prostranství. Tato směna se 

započítávala do celookresní soutěže 

počtem účastníků i množstvím 

vykonané práce a byla zaměřena na 

plnění akcí ‚, Z “. 

      Na počest 30. výročí osvobození 

naší vlasti pozvala rada MNV všechny 

občany a zástupce organizací NF na 

slavnostní plenární zasedání do 

kulturního domu. Při této příležitosti 

předala čestná uznání občanům, kteří 

se o budování obce nejvíce zasloužili. 

 

     Předseda MNV s. Kamil Tymkovič 

obdržel od ONV medaili ,,Budovatel 

socialistického znojemského okresu.“ 

Okresní medaile za budování obce 

obdrželi také s. Jančura František a 

Katolický Václav. Čestným uznáním 

ONV za plnění volebního programu 

byli odměněni s. Bobek Stanislav, 

Kejda Jan st., Leginský Štefan a Ludvík 

Zdeněk. Čestná uznání rady MNV 

obdrželi tito občané: s. Valenta Josef – 

předseda VO KSČ, Bagoňa Štefan, 

Bílová Jiřina, Binko Jan, Bobek 

Stanislav, Gerža Martin, Kamp Josef, 

Mejzlík Bohumil, Mrňa Bohumil, Musil 

Leopold, Otáhalová Marie, Pokorný 

Antonín, Rosa Josef, Ševčíková 

Božena, Vaněk Alois, Vytáček Jan. 

 

     Nejvyšší uznání obdržel MNV od 

rady JKNV za dosažené výsledky 

v socialistické soutěži NV v r. 1975. Od 

rady ONV dostal čestné uznání za 

splnění volebního programu NF k 30. 

výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou. Slavnostní 

plenární zasedání doplnili kulturním 

programem členové SSM a deset 

pionýrů zdejší  ZDŠ složilo pionýrský slib. 

Na schůzi bylo přítomno 120 občanů. 

Po celý další týden byla obec 

slavnostně vyzdobena. Na domech 

byly vyvěšeny státní vlajky. Kolem 

okresní silnice byly umístěny třepetalky. 

Průtahu obce dodaly pěkný vzhled 

keramické vázy, umístěné v zelených 

pásech. 

 

Lípa svobody 

      Na počest 30. výročí osvobození 

vysadilo myslivecké sdružení lípu 

svobody na prostranství vedle 

kulturního domu. Slavnosti se zúčastnili 

pionýři, mládež a občané. Po 

slavnostním projevu funkcionářů bylo 

odpáleno 30 salv členy MS. Slavnostní 

průvod procházel vesnicí. Děti 

pochodovaly s vlastnoručně 

vyrobenými lampiony a třicítkou. 

Slavnost nyla zakončena na hřišti 

táborákem a velkým ohňostrojem. 
 

 

Budování obce 

     Budování obce bylo věnováno 

nemalé úsilí v 2. polovině roku. Velkou 

akcí byla údržba budovy MNV 

s finančním nákladem 50 000 Kčs a 

hodnotou díla 72 000 Kčs. Náklad na 

Truhlářství 

Kašpárek Petr 

 
Těšetice  186 

Tel:  607 854  380  

 

Výroba kuchyní, návrhy 

zdarma, šatní stěny, 

koupelnový nábytek, obývací 

stěny, pracovny a kanceláře, 

dětské pokoje, ložnice, pergoly, 

schody, dveře, dekorativní 

předměty ze dřeva a další 

výrobky dle přání zákazníka. 

 

Finanční poradenství 
Jiří Matič, Těšetice 7, 671 61 
Prosiměřice, IČ:45449295 
Víte, že se chystá  změna 
státního příspěvku na Penzijních 
fondech? 
Poskytnu 
Vám veškeré informace, 
ohledně penzijních fondů, 
které jsou v současné 
době na trhu. 
Přijďte mě navštívit, vždy 
každou středu  od 17:00 hod. 
a to na adrese Těšetice 7. 
Popřípadě mě můžete 
kontaktovat na uvedeném 
telefonu 606 625 794. 
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vybudování chodníků činil 30 000 Kčs a 

hodnota díla 45 000 Kčs. Kanalizace 

byla provedena nákladem 50 000 Kčs, 

hodnotou díla 75 000 Kčs. Započalo se 

s rekonstrukcí koupaliště za finančního 

nákladu 168 000Kčs, hodnota hrubé 

přestavby činila 265 000 Kčs. Finanční 

náklady na akce ,,  Z “  činily v tomto 

roce 298 000 Kč.Pěkný vzhled parku u 

kulturního domu dodaly nově 

zbudované vývěsné skřínky pro 

názornou agitaci.  

 

     Na okrajích obce byla zabudovaná 

velká názorná agitace s budo-

vatelskými hesly. Velké úsilí funkcionářů 

a drtivé většiny občanů o neustálé 

budování a zvelebování obce přispělo 

k získání prvenství při vyhodnocení 

v jarním úklidu. V soutěži NV obdržela 

naše obec finanční odměnu 50 000 Kč 

za 1. místo.  

 

Očkování 

      Dne 20. 2. 1975 se začalo v obci 

s očkováním proti tetanu u všech 

mužů narozených před rokem 1947 a 

žen nar. před r. 1952. Očkování bylo 

pro všechny povinné a po jeho 

skončení byl proveden záznam 

v občanských průkazech očkovaných. 

 

Dárci krve 

       Dne 22. 4. byl proveden odběr 

krve.  Zúčastnilo se ho 63 dárců. MNV 

jim veřejně poděkoval a na jejich 

počest vyhrával místním rozhlasem. 

Druhý odběr byl proveden 2.9. Při této 

příležitosti bylo uděleno nejvyšší 

vyznamenání – Janského plaketa 

Štefanu Bagoňovi. Tímto odběrem se 

obec Těšetice umístila na 1. místě 

v okrese 84 čestnými dárci krve. 

 

Divadla 

       V rámci oslav MDŽ a na počest 30. 

výročí osvobození sehráli žáci ZDŠ dne 

2. 3. divadelní hru Popelka, kterou se 

zapojili do celookresní soutěže. Hru 

nacvičila s. učitelka Marie Otáhalová. 

Hra byla opakována pro žáky okolních 

škol. Diváci ocenili výkony dětí i 

výpravu scény. Hru zhlédlo 350 dětí a 

100 dospělých. 

       Téhož měsíce byla sehrána 

divadelní hra Gorali členy SSM a 

dospělými z řad družstevníků, kterou 

nacvičily s. Marta Otáhalová a Jiřina 

Bílová. Představení bylo opakováno 

pro družstevníky sloučeného JZD Mír a 

bylo jimi dobře přijato. 

 

 

 

 

 

 

Přednášky 

       Dne 14. 4. zajistila místní 

organizace ČSCHDZ pro všechny 

občany přednášku u chovu domácího 

zvířectva. Přednášel dr. Pexa. 

       ZO SSM uspořádala pro své členy 

a pro mladé lidi přednášku na téma 

Přátelství mezi chlapcem a dívkou. 

       Dne 8. 12. zajistila MS ČČK spolu 

s DV a ČSŽ zdravotní přednášku dr. 

Havelky na téma Kožní, plísňové a 

infekční onemocnění. 

 

MDD 

        MDD oslavily společně děti 

těšetické s bantickými na hřišti ve 

sportovním zápolení, ve kterém se 

nejen pobavily, ale odnesly si domů i 

diplomy a sladké medaile. 

 

Cvičení  

        ČSPO uspořádal okrskové cvičení 

na místním hřišti za účasti 6 požárních 

družstev. Zúčastněná družstva prošla 

od kulturního domu v alegorickém 

průvodu na místo cvičení. V průvodu 

byla vezena potahová stříkačka. Při 

soutěži získali požárníci z Těšetic 3. 

místo.  

 

Divočáci 

          V září tohoto roku prožili 

pracovníci družstevního sadu 

nečekanou příhodu. Do oplocené 

zahrady se zatoulali 2 divočáci, kteří 

důkladně vylekali družstevnice. Oba 

kusy odstřelili členové MS. 
 

Požár kůlny 

          Koncem měsíce června vznikl 

požár kůlny na dvoře obyt.domu 

občana Jůzy. Způsobily jej malé děti. 

Obětavým úsilím 3 požárních družstev 

se podařilo oheň lokalizovat, takže se 

nerozšířil na stavení.  

 

Počasí 

          Rok 1975 nebyl pro zemědělství 

dostatečně příznivý. Vyznačoval se 

mírnou zimou bez sněhu a poměrně 

chladným létem s nedostatkem 

dešťových srážek.  

 

     V zimních měsících byl největší 

pokles teplot na -6°C. Nejteplejším 

měsícem roku byl srpen, kdy vystoupila 

teplota ve třech dnech +33°C. Celkem 

napršelo 420 mm srážek. Za uplynulá 3 

léta chybí našemu zemědělství 500 

mm srážek. 

 

 

 

 

 

 

 

Narození a úmrtí 

Narodilo se 13 dětí (3 chlapci a 10 

děvčat).   

Zemřelo 6 osob. 

 

Trocha humoru      

na závěr 
 

Dvě perly ze života: 

 

Pomoz někomu, kdo má 

problém … a on si na tebe 

opět vzpomene až bude mít 

další. 

 

Chlast problémy neřeší, ale 

mlíko také ne … 

 

 

Prémie na konec: 

 

 Vodka s ledem poškozuje 

ledviny. 

 Rum s ledem poškozuje 

játra. 

 Gin s ledem poškozuje 

srdce.  

 Whisky s ledem poškozuje 

mozek. 

 

Je to vůbec možné,  

že je LED tak škodlivý ??!!! 

 

 
 

Poděkování 
 

Toto číslo Zpra-

vodaje bylo 

vydáno díky 

podpoře Ing.  

Zdeňka Mrni, předsedy představenstva 

společnosti S MORAVA Leasing, a.s. 

 

      Dále děkujeme ostatním 

sponzorům a všem, kteří přispěli 

věcnými dary nebo jakoukoli prací… 
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