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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři! 
 
 Když jsem začal připravovat 
vydání dalšího čísla těšetického 
zpravodaje, vzpomněl jsem si na 
Janka Ledeckého, který zpívá: „Sliby 
se maj plnit o Vánocích.“  
 Tuto píseň zřejmě zná také 
hejtman Jihomoravského kraje ing. 
Stanislav Juránek, protože před ne-
celým rokem vyslovil podporu pro 
vybudování nového dětského hřiště 
v Těšeticích a svůj slib dodržel. Naše 
obec dostala pod stromeček pěkný 
dárek v podobě dotace 200 tisíc 
korun.  

 Osobně jsem panu hejt- 
manovi jménem všech těšetických 
občanů, zejména těch nejmenších, 
poděkoval.  Při této příležitosti jsem 
jej pozval k nám, abychom ho příští 
rok „trochu pohoupali“ při slavnost-
ním otevření nového dětského hřiště. 
 
 Vánoce skýtají příležitost 
udělat si pořádek ve své duši, ve 
vztazích k druhým 
lidem, okolo svých 
domovů. Učiňme 
tak všichni !  
 
Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 
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Přátelé a milovníci dobrého vína se 

mohou těšit na již 5.ročník 
ťěšetického koštu. 

Výstava vín těšetických vinařů 
doprovázená 

cimbálovou muzikou proběhne     
15. 3. 2008. 

 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 

 

 
10. prosinec 2007              Zdarma do každé domácnosti                    Číslo 4 – ročník 2007
 

 
Pozvánka 

na 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

„Cimbálové muziky Antonína Stehlíka“ 

 
v sobotu 29. prosince 2007 v 18:00 hodin 

v kostele v Těšeticích 
 

vstupné dobrovolné 
 

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle. 
 

Také letos přišel do Těšetic sv. Mikuláš 
v doprovodu anděla a čertů. Velcí i malí, 

v mnoha podobách přišli obdarovat děti. Pokud 
čert pohrozil pytlem, tak to spravila básnička. 
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Mikulášská besídka 
pro důchodce 

 Eva Vajdíková a Eva 
Pušková společně s dětmi připravily 
v sobotu 8. prosince 2007 příjemné 
odpoledne pro naše starší spolu-
občany. Poděkování patří oběma 
organizátorkám, dětem, paní Jiřině 
Balíkové a společnosti Pomona, a.s. 
za realizaci a podporu této akce. 

 

Veřejná schůze 
s občany  

V úterý 13. 11. 2007 se 
uskutečnila veřejná schůze s 
občany. Hlavním cílem bylo 
projednat rekonstrukci místních 
komunikací v roce 2008 (Ruská, 
k Telekiovým, ke Květoňovým). 
Druhým důležitým bodem bylo 
seznámení občanů s možnými pěti 
variantami dalšího řešení hrubé 
stavby kulturního domu, tj. dostavba 
vč. penzionu, návrat k  variantě 
z roku 1996, částečná, popř. úplná 
demolice, anebo „nic nedělat“. 
S ohledem na reálně dosažitelné 
dotace se jeví jako nejprůchodnější 
varianta dostavby podle plánů 
z roku 1996. Nutné je však zohlednit 
již proinvestované finanční pro-
středky z dotace na malometrážní 
byty a spoluúčast Jednoty. Na 
vyřešení tohoto rébusu je však nutné 
další zadlužení obce (cca 13 mil. 
Kč), což by znamenalo asi 20-tileté 
utlumení dalšího rozvoje Těšetic.  

S ohledem na tato fakta se 
většina přítomných vyslovila pro 
úplnou demolici a provedení parko-
vých úprav. Bohužel i tato varianta 
by si vyžádala cca 4,5 mil. Kč, 
protože by bylo nutné vyrovnat se se 
závazky, které jsou schované 
v tomto  „těšetickém pomníku.”  

Ale i toto řešení je v nejbližší 
době neproveditelné, protože na 
něj prostě nemáme. Prioritou nadále 

zůstává oprava místních komunikací, 
které jsou důležitější.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze zasedání 
Zastupitelstva obce 
Těšetice č. 10, 11, 12 

a 13/2007 
- Schválení smlouvy o dílo ve 

výši 376.349,00 Kč na opravu 
kabin fotbalistů se společ-
ností Roman Arbeiter, 
stavební huť, s.r.o. 

- Schválení podání žádosti o 
dotaci z fondů Evropské 
unie na opravu místních 
komunikací v celkové výši 
3.592.890,- Kč 

- Schválení podání žádosti na 
odvodnění a drenáž fotba-
lového hřiště z dotačního 
titulu Jihomoravského kraje 
ve výši 140.000,- Kč, protože 
hrací plocha je často na 
hranici regulérnosti 

- Schválení smlouvy o dotaci 
ve výši 200.000,- Kč s Jiho-
moravským krajem na vybu-
dování dětského hřiště  

- Schválení zvýšení poplatku 
za popelnice od 1.1.2008 na 
částku 490,- Kč 

 
Více informací ze zasedání ZO 
najdete na webových stránkách 
www.tesetice.cz . 

DOTACE 
Přinášíme vám aktuální přehled o 
stavu jednání o dotacích: 
• Dětské hřiště = 200.000,- Kč > 

schváleno 
• Podaná žádost o dotaci 3,6 mil. 

Kč na rekonstrukci místních 
komunikací v roce 2008, 
potvrzeno přijetí bez závad 

• Podaná žádost o dotaci 
140.000,- Kč na odvodnění a 
drenáž fotbalového hřiště v roce 
2008 

V roce 2007 jsme byli úspěšní a pro 
Těšetice se podařilo získat dotace 
v celkovém objemu 3.051.000,- Kč.   

KRÁTCE … 
Koncem října se konalo 

kácení máje, v pátek 26.10. 
v restauraci „U Vlků“ a v sobotu 
27.10. v „Hospůdce u Jiřiny“. Obě 
akce proběhly bez mimořádných 
událostí a ke spokojenosti 
organizátorů i návštěvníků. 

 Oprava šaten fotbalistů je 
téměř hotova. Zbývá pouze položit 
dlažbu na terase a omítnout vnitřní a 
venkovní zeď. Protože letos přišla 
zima trochu dříve, budou tyto práce 
dokončeny na jaře. 

Upozorňujeme občany na 
zákaz pálení komunálního odpadu. 
Zbytečně si takto poškozujeme 
ovzduší v obci. Velice často nastává 
situace, jako kdyby v Těšeticích byla 
chemická továrna. Komunální 
odpad patří do popelnice. 

Dále upozorňujeme občany 
na povinnost úklidu sněhu na 
chodnících okolo domů a zahrad 
jednotlivých majitelů. 

Velkým problémem se stalo 
znečišťování místních komunikací 
blátem, na což si občané 
opakovaně stěžovali. S viníky byl 
tento problém projednán, popř. byli 
písemně upozorněni.   

Byla dokončena oprava 
chodníku „k Prosiměřicím“, kterou 
provedl pan Jiří Plačko. 

Opravena a znovu umístěna 
byla turistická cyklomapa na 
křižovatce „ke hřbitovu“. Opravu 
zdarma provedlo truhlářství pana 
Šerky, za což děkujeme. 

 

Blahopřejeme 
jubilantům ... 

 
80 let - Blažena Kašpárková 
65 let - Ludmila Hanzalová 
          - František Votava 
60 let - Věra Laitnerová 
          - Dana Vaňková 
          - Libuše Matoušková 
 

 ... k významnému výročí a       
přidáváme přání pevného zdraví a 
osobní spokojenosti. 
 

Velice prudká diskuse se 
rozproudila mezi občany na 
téma znečišťování veřejných 
prostranství psími výkaly. Proto 
vyzýváme majitele, aby venčili 
své psy na místech, kde 
nebudou tyto „hromádky“ 
vadit, popř. aby je ihned uklidili. 



- 3 - 
 
 

 

 
 

Těšetická farnost 
 Přestože 
se blíží Vánoce a 
právě prožíváme 
dobu adventní, 
chtěl bych se v 
tomto článku 
krátce zmínit o 
dvou světcích, 
kteří položili svůj 
život právě za Spasitele, jehož 
narozeniny budeme 25. prosince 
slavit. 

První je sv. Lucie. Svátek 
slavíme 13. prosince. Když slyšíme 
Lucie, hned se nám vybaví 
pořekadlo: „Lucie noci upije, ale 
dne nepřidá“. Sv. Lucie je jedna z 
mnoha mučedníků z období 
pronásledování křesťanů. Patří po 
staletí k velice uznávaným světicím, 
o čemž svědčí take to, že si ji za 
patronku vybralo mnoho řemeslníků 
(např. švadleny, krejčí, sedláci, skláři, 
tkalci, kočí, atd.). Narodila se kolem 
roku 286 na Sicílii a o život přišla 
13.12.304 za krutého pronásledování 
křesťanů císařem Diokleciánem. Do 
rukou mučitelů byla vydána díky 
svému ženichovi, kterého odmítla, 
protože složila slib čistoty. Ten se 
urazil a udal ji. Lucie byla velmi krutě 
mučena, a když se ani potom 
nechtěla vzdát své víry, byla sťata. 

Druhým světcem je také 
mučedník: sv. Štěpán. Svátek 

slavíme 26. prosince. Ten je 
pokládán za jednoho z prvních 
mučedníků. Byl to řecky mluvící Žid a 
žil v Jeruzalémě, jeden z prvních 
sedmi jáhnů. Hlásal Boží království a 
vyznával Ježíše jako Boha. Sv. 
Štěpán byl rozlíceným davem 
vyhnán za město  a tam byl uka-
menován. Během kamenování se 
modlil za odpuštění pro své vrahy. To 
se událo kolem roku 36. V první 
polovině 5. století byla na tomto 
místě postavena bazilika. 

Oba svědci byli věrni své 
víře a přesvědčení jim nevzala ani 
hrozící smrt.  

Advent je doba zklidnění a 
přípravy na krásné prožití oslav 
narozenin Krista. Načerpejme tedy  
tento klid a povzbuzení třeba právě 
z těchto dvou příkladů. Když se na 
tyto světce podíváme pohledem 
světským, musíme uznat, že tak 
silnou vůli a přesvědčení bychom si 
mohli mnohdy jen přát. Vánoce pak 
jistě budeme prožívat trochu jinak. 

Před Vánocemi obdržíme 
vánoční zpravodaj přímětického 
FATIMU, kde se dočteme o akcích 
připravovaných na letošní svátky. 
Přesto, je zde rozpis bohoslužeb v 
našem nejbližším okolí:  
24.12.     - 16,00 v Těšeticích 
 - 21,30 v Prosiměřicích 
 - 24,00 v Práčích 
25.12.     -   8,00 v Prosiměřicích 
 - 10,00 v Práčích 
26.12.     -   8,00 ve Vítonicích 
 - 10,00 v Banticích 
 
Naše farní rodina přeje všem 
občanům krásné a požehnané 
Vánoce. 

Vilém Jelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICIE ČR – 
Prosiměřice  

vedoucí OOP ČR Prosiměřice 
            – npor. Pavel Boroš 
zástupce vedoucího oddělení 
       – ppor.  Michal Loessl 
okrskář v obci Těšetice  
       – pprap.  Aladár Dančo 
 
tel.: 515 271 331 
e-mail: znooppros@mvcr.cz 
 

Počet spáchaných trestných 
činů a přestupků v na k. ú. 

Těšetice 
 rok 

2006 
rok  

2007 
Trestných činů 4 12 
Přestupkových 
spisů 

7 11 

Alkohol u řidičů 0 2 
Přestupků 
blokově 

29 30 

 
V rámci prevence kriminality se 
policisté OOP ČR Prosiměřice podílejí 
mimo jiné i na realizaci akce „Ajaxův 
zápisník“ na Základní škole 
v Prosiměřicích. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 

- tísňové volání – linka 158 
- linka anonymní svědek – 

974 641 641 
- protikorupční linka – 

974 832 222 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselé 

Vánoce 
od 

nejmenších 
 
 
autor:  
Hana Ludvíková  
(5 let 9 měsíců) 

Nabídka služeb obce 
JÍDELNA & UBYTOVNA 

 
Obědy 
 
- 42 Kč (v Těšeticích) 
- 44 Kč (Bantice, Práče,   
 Prosiměřice) 
- 46 Kč (dovoz do 5 km) 
 
 Ubytování - 120 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 
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TJ TĚŠETICE                                                   
 
Sezona 2007 / 2008   začala pro 
TJ Těšetice s  několika  změnami.  
Tou nejvýraznější   změnou  byla  
bezesporu   kompletní   výměna  
realizačního týmu, kde Jaroslava  
Vlka na postu prezidenta  klubu  
vystřídal  Jiří  Moltaš  a Karla Tráv- 
níčka na postu vedoucího muž- 
stva nahradil Rudolf Bilka. Další změnou je postavení střídaček, které 
proběhlo těsně před začátkem sezony.  V současnosti jsou střídačky rozesta- 
věné. Materiál ke stavbě střídaček dodal pan Michal Bezega, kterému tímto 
děkujeme. Samotná sezona nezačala podle očekávání a ani její další 
průběh nebyl nijak oslnivý! Mužstvo bylo po celou podzimní část sužováno 
různými problémy, mezi které patřily různá zranění nebo osobní problémy, 
kvůli kterým se mužstvo sotva scházelo. TJ Těšetice skončily po podzimní 
části soutěže na 10. místě soutěže. 
 

UTKÁNÍ výsledek BRANKY TĚŠETIC 
TĚŠETICE - Blížkovice 0 : 1  
Hostim - TĚŠETICE 3 : 2 Bilka Rudolf st.,  

Svoboda Zdeněk 
Pavlice B - TĚŠETICE 6 : 1 Schwarz Petr 
TĚŠETICE – Hluboké Mašůvky 3 : 1 Svoboda Zdeněk,  

Juřátek Jan,  
Turan Jan 

Vranov nad Dyjí - TĚŠETICE 3 : 3 Turan Jan (penalta),  
Juřátek Jan (penalta), 
Tkadlec Václav 

TĚŠETICE - Bantice 1 : 5 Bilka Rudolf st. 
Chvalovice B - TĚŠETICE 3 : 0  
TĚŠETICE – Suchohrdly u Zn. 1 : 3 Bilka Rudolf st. 
Olbramkostel - TĚŠETICE 2 : 4 Moltaš Jiří 2, Novák Michal,  

Vacula Petr 
TĚŠETICE - Slatina 0 : 8  
Štítary B - TĚŠETICE 4 : 2 Novák Michal 2 
TĚŠETICE – Grešlovo Mýto 2 : 2 Schwarz Petr 2 
 

Podzimní čas „dušiček“, dýňových 
strašáků a papírových draků 

MALÉ VÁNOČNÍ 
ZAMYŠLENÍ 
Opět po roce je tu 

adventní čas, doba očekávání 
příchodu Ježíše na svět, čas, kdy 
kolem vládne ruch, všude se uklízí, 
vaří a peče, vzduch voní vanilkou, 
purpurou a jehličím. Vánoce jsou 
opředeny zvláštním kouzlem. To 
kouzlo však nespočívá pouze 
v krásně nazdobeném stromečku 
a dárcích. Je to čas, kdy míváme 
k sobě mnohem blíže, máme 
mnohem více času na své blízké 
a přátele.     Své kouzlo si Vánoce 
uchovaly i v představách a vzpo-
mínkách nás, dopělých. Vracíme 
se do míst našeho dětství, těšíme 
se snad stejně jako naše děti, i 
když naše radost není tak spon-
tánní jako jejich. Nechme se dět-
mi ovlivnit, strhnout a prožijme 
radost s nimi. Při vánočních pří-
pravách, pečení, výrobě ozdob a 
dárků se dá pěkně povídat, 
vyprávět a vzpomínat na zážitky 
z našeho dětství. 

Tento sváteční čas je 
spojen s množstvím zvyků a tradic. 
Mnohé z nich se dodržují stále, jiné 
přežívají na okraji zájmu nebo jsou 
zapomenuty úplně. Vznikají však i 
novodobé zvyklosti a někdy se ty 
staré vracejí zpět v nové podobě. 

Vždyť právě my, učitelé, 
jsme často těmi prvními, od nichž 
se děti dovídají o pokladech naší 
lidové kultury. Stěžujeme si, jak je 
dnešní mládež citově prázdná. 
Nenaučí se cítit a citově prožívat, 
když jí to neukážeme a 
neumožníme. Využijme proto 
vánočního času se všemi jeho 
tradicemi k tomu, abychom učili 
děti hluboce vnímat jednotu a 
společenství mezi sebou 
navzájem, ale i přírodu. Hezké 
vánoční chvíle plné klidu a 
pohody ve školce a vyzdobené
prostředí se určitě přenesou i do 
rodin a naše kulturní dědictví 
neupadne v zapomnění. 

Sváteční stůl je prostřen, 
v pokoji čeká nazdobený 
stromeček, přichází ten okamžik 
….. Cililink! Cililink! Vánoce jsou 
tady! 

Jana Mikulášková, 
ředitelka MŠ
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Základní škola         
v Prosiměřicích 

Vážení občané, 
 
byl jsem požádán, abych 

Vás informoval o dění na ZŠ Prosi-
měřice, kterou navštěvuje velká 
většina těšetických dětí. 

 
Školní rok 2007 – 2008 byl 

zahájen 3. září slavnostním setkáním 
před budovou školy.  Celkem 343 
žáků ( přibylo 8  žáků ) bylo 
rozděleno do 16 tříd. Do dvou 
prvních tříd nastoupilo 37 dětí z toho 
4 z Těšetic. Školu navštěvuje 46 
těšetických žáků. Složení peda-
gogického sboru zůstalo prakticky 
beze změn. Přibyla paní učitelka 
Jitka Kryštofová z Práčí. 

 
V 1. a 6. ročníku se vyučuje 

podle vlastního školního vzdělá-
vacího programu, který by měl 
výuku ještě víc přiblížit potřebám 
dětí a sblížit školu s rodinou. Jak se to 
bude dařit, záleží i na rodičích, na 
jejich vstřícnosti a otevřenosti vůči 
škole. Jen ve spolupráci s rodinou 
může škola své žáky připravit pro 
život, pro úspěšné pokračování studií 
na středních školách. Máme ambice 
být opravdu školou rodinného typu. 
Jde hlavně o to, zda se spolupráce 
škola-rodina podaří navázat. Tam 
kde ano, je úspěch téměř  zaručen. 
Dnes už nejde pouze o přijetí na 
střední školu, ale hlavním úkolem je 
být dobře připraven na absolvování 
střední školy. 

 
Prosiměřická základní škola 

má celkem dobrou materiální 
základnu, ale některé velké úkoly 
jsou před námi. Jde zejména o 
rekonstrukci přístavby školy, ve které 
je i školní kuchyně. Pokud se nám 
v horizontu čtyř let kuchyni nepodaří 
dát do souladu s legislativou EU, 
hrozí až její uzavření. 

 
Dále je nutné vybudovat  

multifunkční učebnu pro výuku za 
pomoci moderní didaktické a 
počítačové techniky a rozvod 
internetu do všech učeben školy. 
Toto je nutné, aby naše škola 
nezaostávala za vývojem velkých 
škol a žáky připravovala na práci 
s touto technikou na úrovni, kterou si 
dnešní doba vyžaduje. Pro rok 2008 

chci požádat starosty 8  spádových 
obcí ( a tedy i Těšetic ) o příspěvek 
na vybavení této učebny. Doufám, 
že u nich najdu pochopení, i když 
vím, že to pro ně nebude lehké. 
Finanční rozpočty obcí jsou velmi 
napnuté, ale měli by si uvědomit, že 
tyto peníze budou vynaloženy na 
zvýšení kvality vzdělání dětí z jejich 
obcí. A takto vynaložené peníze 
určitě jsou použity nejsprávnějším 
způsobem. 

Lidé se v těchto dnech 
velmi často ptají na stávku 
pracovníků regionálního školství, 
která proběhla 4. prosince 2007. Na 
naší škole se ke stávce připojilo 26 
z 33 pracovníků školy a tak jsem 
rozhodl v tento den školu z důvodu 
stávky uzavřít. Proč ke stávce došlo? 
Troufnu si tvrdit, že pracovníci škol do 
značné míry stávkovali za práva 
rodičů,  za zachování současné 
úrovně základního a středního 
školství. Rodiče dětí stávkovat 
z tohoto důvodu nemůžou a tak na 
sebe tuto odpovědnost vzali 
pracovníci škol. Hlavní důvody? 
Snížení rozpočtu na učebnice  a 
pomůcky o víc než 25% ( tyto peníze 
budou muset doplácet rodiče či 
obce ), postupné odbourávání 
dotací na školní stravování, školní 
družiny či mateřské školy ( 
důsledkem může být oběd pro děti 
za 40,- Kč - dnešních 18 korun bude i 
tak nutné od roku 2008 zvednout asi 
o 4 koruny pro velký nárůst cen 
potravin, platby ve školní družině 
řádově několik stokorun měsíčně a 
ještě více v mateřských školách ), 
zavedení školného na státních 
středních školách a v neposlední 
řadě zmražení příjmů pracovníků 
škol, které má za následek pokles 
reálné mzdy nejméně o 5%. Jsem 
rád, že velká část rodičovské 
veřejnosti projevila se stávkou 
sympatie. 

Závěrem mi dovolte popřát 
Vám mnoho klidu a spokojenosti 
v době vánoční, klid, mír a pohodu 
všude u Vás doma. Kromě 
splněných přání také čas na 
společné chvíle v přírodě nebo 
doma při rozjímání a povídání si s 
dětmi. Věřte, že to je pro děti 
potřebnější, než sebekrásnější dárky! 
Vše dobré do roku 2008, hlavně 
zdraví, klid a vzájemnou úctu přeje 
 

Mgr. Jiří Mašek,  
ředitel Základní školy v Prosiměřicích 

Víte, jak vznikl 
adventní věnec? 

 
 Čtyři adventní neděle zná 
křesťanský kalendář již skoro tisíc let. 
Tradice zapalovat svíčky na 
adventním věnci je však mnohem 
mladší – vznikla koncem 18. století 
v jednom německém sirotčinci. 
 
 Evangelický farář a 
vychovatel Johann Heinrich Wichern 
v Hamburku postavil dům, kde se 
staral o chlapce bez domova. 
Wichern nechal vyrobit obří 
dřevěnou obruč, na kterou umístil 
svíčky, aby děti nemusely o 
dlouhých zimních večerech zůstávát 
ve tmě.  
 
 V době adventu chlapci 
tento „lustr“ zdobili stužkami a 
větvičkami a na každou adventní 
neděli na něj připevnili a zapálili další 
velkou svíci. Německým měšťanům 
se dekorace zalíbila a převzali ji do 
svých domovů. Místo obrovské 
obruče si však vyrobili menší věnec 
se čtyřmi svíčkami, který si pověsili 
doma nad stůl. 
 
 Této novince se začalo říkat 
adventní věnec a brzy se rozšířila i 
mimo Německo. K nám do Čech 
dorazila v první polovině 19. století. 
 

Podkovičky 
 
Podkovičky zazvoní, 
jede  zima  na  koni, 
znovu zase po roce, 
budou bílé Vánoce. 
 

Vánoční cukroví 
 
Doma všechno krásně voní 
a  ta  vůně  napoví, 
že   Vánoce   přicházejí 
a   peče   se  cukroví. 
 
Všichni při tom pomáhají, 
voní   cukrem ,   vanilkou. 
V noci se pak dětem vznáší 
krásný  sen  nad  postýlkou. 
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Vánoční stromeček 
Vánoční   stromečku  
v tom našem domečku  
vítám  tě   z   lesíčka  
žes   přišel   k   nám. 
 
Mráz   trhá   kameny 
a ty jsi pořád zelený, 
jak v pichlavém kožíšku 
lesa   pán. 
 

Až  bude za  šera 
štědrého  večera, 
radostnou novinu 
zvějstuješ   nám. 

 

Kdo jsou andělé ? 
 Andělé jsou bytostmi, které 
nám mohou pomáhat v mnoha 
životních situacích – při učení, při 
životně důležitých setkáních, při 
léčení a relaxaci. Chání nás před 
neštěstím a před všemi negativními 
vlivy. Jsou stvoření z čisté energie a 
nemají reálnou podobu. Mají však 
křídla, a tak i schopnost přemisťovat 
se v čase a prostoru.  
 Andělů je nespočetně – 
hovoří se o armádách, plucích, 
zástupech. Andělé jsou přisouzeni 
jednotlivým planetám, měsícům či 
dnům v roce, dále i přírodním živlům 
(jako je déšť a vítr) nebo jednotlivým 
vlastnostem (např. síle nebo 
moudrosti). Každý člověk má svého 
anděla, který mu pomáhá a vede 
ho životem.  
 Víte, kdo je při  vás, kdo je 
vaším andělem ? ? ? 
 

Co je pohoda ? 
 Pohodu chápeme jako 
opak škodlivého psychického stresu. 
Jedná se o takový důševní stav, 
který je nám příjemný, který nás 
povznáší, který nám dává sílu 
pracovat, tvořit, zdolávat problémy 
a překážky, zkrátka spokojeně žít. 
Takový dlouhodobý  pocit nás 
dokáže provést i strastiplnou cestou, 
pomáhá našemu zdraví i naší 
kondici.  
 Snažme se být vždy 
maximálně tolerantní. Vždyť jsou 
Vánoce. . . 
  „ Hezké svátky “ 
 
 

Tři významná prvenství získala v roce 
1959 sovětská věda v dobývání 
vesmíru. 
 
Kosmické rakety 
2. ledna byla vypuštěna několika-
stupňová kosmická raketa k Měsíci a 
stala se první umělou planetou naší 
sluneční soustavy. 
 
12. září 1959 byl uskutečněn poprvé 
v dějinách kosmický let na Měsíc. 
Na počest této významné události 
byly na povrch Měsíce dopraveny 
standarty se státními znaky 
Sovětského svazu s nápisem „Svaz 
sovětských socialistických republik. 
Září 1959.“ 
 
4. října obletěla automatická 
meziplanetární stanice Měsíc ve 
vzdálenosti 10.000 km a vyfo-
tografovala jeho odvrácenou část, 
kterou lidské oko dosud nespatřilo. 
Fotografie byly pořízeny 7. října. 
Přenos snímků prováděla televizní 
soustava umístěná v meziplanetární 
stanici vzdálené 470.000 km od 
Země. 
 
Všechny tyto úspěšné sovětské 
pokusy vzrušily vesnici a byly s velkou 
pozorností sledovány v novinách, 
rozhlase i televizi. 
 
Snížení cen potravin 
Vláda republiky československé se 
usnesla snížit od 1. června 1959 
maloobchodní ceny hlavních druhů 
potravin a průmyslového zboží 
nejširší potřeby. Zároveň byly zvýšeny 
přídavky na děti pro početnější 
rodiny a dělnické a zaměstnanecké 
důchody. Snížení cen přinese 
prospěch všemu obyvatelstvu a 
zejména dělnickým rodinám s dětmi. 
 
Stavba kult. domu 
Na stavbě kulturního domu bylo 
pokračováno hned od počátku 
nového roku. Bylo dokončeno 
omítání sálů, betonována podlaha 
a usazeno schodiště. V květnu byl 
upraven vchod a do konce října 
obílen sál. Brigádnicky bylo 
odpracováno tohoto roku 4.996 
hodin a uhrazeno 10.641 Kčs.  
 

Požár 
V noci z 15. na 16. června 1959 byla 
probuzena psem p. Hejčová, která 
zpozorovala oheň u Teleků na čís. 
106. Hořela kůlna. Požár vznikl od 
kotle. Za pomoci sousedů byl oheň 
uhašen dříve, než přijeli požárníci ze 
Znojma. Ti už jen provedli důkladné 
zajištění. Škoda způsobení požárem 
činila1.008 Kčs.  
 
Úsilí o dokončení kulturního domu se 
zvyšuje s blížícím se 15. výročím 
osvobození a osídlení. V lednu byly 
obíleny všechny zbývající místnosti, 
položeny podlahy a provedeny 
vnitřní nátěry. Vymalování bylo 
zadáno místnímu hospodářství 
v Prosiměřicích. Parkety položil Jan 
Dvořák z Přímětic, zaměstnanec OSP 
Znojmo. Zvenčí kult. dům nastříkla 
místní stavební skupina JZD. Sgrafita 
na čelní stěně provedli brigádnicky 
členové výtvarnického kroužku 
Okresního osvětového domu ve 
Znojmě: M. Smutný, G. Veselá, B. 
Veselý a metodik OOD Znojmo F. 
Jurák. Autorem návrhů na sgrafita 
byl M. Smutný, vedoucí kroužku. Tím 
vlastně byla dokončena stavba 
započatá 26. 11. 1956, na které se 
podílela celá obec s nevšedním 
úsilím. Konečná úprava okolí dala 
plně vyniknout nádhernému dílu, na 
něž všichni z Těšetic jsou právem 
hrdi. 
 
Otevření kult. domu 
Slavnostní otevření kulturního domu 
se uskutečnilo dne 2. 5. 1960. Pro 
celou vesnici byl tento den 
významným svátkem, na který se už 
občané dávno těšili a dobře 
připravili.  Do rodin se sjelo mnoho 
příbuzných a k slavnosti bylo 
sezváno nejširší okolí, zástupce OV-
KSČ, ONV a členové patronátního 
družstva z Hor. Orešan. V 10 hodin 
vyhrávala před kult. domem 
dechová hudba Služeb města 
Znojma. Brzy po zahájení však 
začalo poprchávat, takže koncert 
bylo nutno přerušit. S obavami se 
potom čekalo na odpoledne. Před 
druhou hodinou se začalo zaplňovat 
prostranství před kult. domem  
návštěvníky.  
 

Okénko do historie – autentický  
opis kroniky – rok 1959/1960 
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Slavnost zahájil předseda MNV s. 
Ševčík krátkým pozdravným 
projevem.  
Vedoucí tajemník OV-KSČ s. Karel 
Slavík v proslovu zhodnotil význam 
kulturního domu pro obec a zásluhy 
místních občanů.  
 
Zástupce z Domu osvěty předal 
předsedovi MNV Josefu Ševčíkovi a 
tajemníku MNV Oldřichu Bobkovi 
uznání ONV ve Znojmě za úspěšnou 
práci při výstavbě kult. domu. Josef 
Ševčík byl vedoucím skupiny a 
organizátorem celého díla. Oldřich 
Bobek zajišťoval materiální a 
finanční prostředky, často se 
značnými potížemi. Předseda JZD 
z Hor. Orešan daroval MNV 
v Těšeticích zarámovaný ručně 
vyšívaný obraz s věnováním. 
Oficiální otevření kult. domu bylo 
skončeno za stále zesilujícího deště.  
 
To přimělo návštěvníky, aby se co 
nejrychleji skryli. Nahrnuli se do sálu, 
kde pokračoval program veselou 
estrádou brněnských umělců pod 
názvem.“Zazpívaj, slavíčku.“ Večerní 
taneční zábavy se zúčastnilo velké 
množství lidu, takže sál byl přeplněn. 
Ani deštivé počasí neubralo na 
přitažlivosti zatančit si poprvé na 
nových parketách.  
 
Kulturní vložkou doplnili ještě večer 
harmonikáři z hudební školy ze 
Znojma již tak bohatý pořad. Dílo, 
v hodnotě 1 milionu, které bylo dnes 
předáno veřejnosti dokazuje 
neúnavnou tvůrčí sílu českého lidu. 
 
Plně si zasluhují ještě pochvaly 
všichni členové stavební skupiny 
JZD, v níž pracovali: Jan Jančura č. 
32, Cyril Prokeš, Petr Vnuk, Jaroslav 
Pelánek, Jan Otáhal a Štefan 
Kenereš č. 67. Dík patří i všem 
občanům, kteří brigádnicky na 
stavbě pomáhali. Výbor žen zaslouží 
uznání za pořízení záclon a rovněž 
všechny organizace, které přispěly 
dle svých možností k vybavení kult. 
domu. Záslužnou práci vykonal i 
ředitel nár. školy s. Bohumil Mejzlík. 
 
Dobudováním kulturního domu 
získali občané z Těšetic i okolí 
radostné prostředí, v němž se budou 
společné scházet za zábavami a 
vzděláním a kulturně žít v oddechu 
po práci. 
 

Divadla 
10. srpna 1960 předvedlo Státní 
zájezdové divadlo z Prahy 2 
představení. Odpoledne sehrálo pro 
děti pohádku Boženy Němcové 
„Neohrožený Mikeš“, večer hru 
Gabriely Preisové „Gazdina roba“. 
Upravená večerní hra diváky 
neuspokojila.  
25. 12. se představil občanům 
divadelní kroužek při místní OB hrou 
Vojtěcha Martínka „Kamenný řád“. 
211 návštěvníků shlédlo pěkně 
provedenou hru.  
25. června hostovali v Těšeticích 
ochotníci z Únanova. Zdařilým 
předvedením hry Julia Zeyera 
„Raduz a Mahulena“ získali si uznání 
početných diváků. 
 
Požár 
V říjnu roku 1960 vznikl ve stodole 
Michala Ďuriše na čís. 17 požár. Stalo 
se to od ohně při pečení bramborů 
šestiletým synem Janem. Shořelo 
trochu slámy, takže škoda byla 
nepatrná. Na místo se dostavili hasiči 
a požár rychle uhasili. 
 

Zapsal tehdejší kronikář 
 pan Bohumil Mrňa 

 
 

☺Trocha humoru☺ 
na závěr 

 
Známá přísloví trochu jinak 

 
- Bez práce nejsou mozoly. 
- Dobrá hospodyňka kvůli 

slevě i  přes celé město 
skočí. 

- Dvakrát měř a pak sežeň 
někoho, kdo bude řezat. 
 

- Kde nic není, ani úplatky se 
neberou. 

 
- Kdo jinému jámu kopá, je 

hloupý, každý sám si má 
vykopat svou. 
 

- Kdo pozdě chodí, ušetří 
spoustu času. 

 
- Kdo se směje naposledy, 

mívá obvykle nejdelší 
vedení. 

- Když dva dělají, třetí se jim 
směje. 

 
- Pes, který štěká, nemusí znát 

přísloví. 
 
- Ruka ruku myje a někdy 

take špiní. 
 
- Tak dlouho se chodí se 

džbánem pro vodu, až 
člověku přestane chutnat a 
skočí si radši pro pivo. 

 
- V nouzi poznáš přítele, ale 

on většinou nepozná tebe. 
 
- Bez peněz do hospody 

nelez, pokud nemáš 
platební kartu. 

 
 
 

 
Co může dělat člověk bez peněz? 
Dluhy. 
 
Je pravda, že čas jsou peníze? 
Ano. Když má človek peníze, každý 
si na něho udělá čas. . . 

Stejně je to krásná tradice, krást v lese stromky, viďte? 
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Blondýnka: “ Pořídila jsem si trezor.” 
XY:               “ A jaký má kód?” 
Blondýnka: “ Osm jedniček, ale            
          neřeknu v jakém    
          pořadí.” 
 
 
Maminka: “Co vánoční dárky?” 
Blondýnka: “ Pepa se praštil přes    
         kapsu.” 
Maminka:  “ Neříkej, a co ti dal?” 
Blondýnka: “ Nic, jen se přes ni     
          praštil, abych věděla,  
           že v ní nic nemá.” 
 
 
XY:              “ Tak co jsi vybrala na 
        Vánoce Pepovi?” 
Blondýnka: “ Konto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosincová 
pranostika praví: 

 
Když se sníh v prosinci neobjeví – 

z jara zima nepoleví. 

- - - 

Jaké zimy v prosinci – taková 
vedra v červnu. 

 
 
 
 

Poděkování 
 
Díky podpoře 
ing. Zdeňka 
Mrni, předsedy 
představenstva 

společnosti S MORAVA Leasing, a.s. 
bylo vydáno toto číslo Zpravodaje 
obce Těšetice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suroviny: 
1            Hera 
1/2        Sklenice vody    
 (hořčicové) 
1a 3/4   sklenice cukru moučka    
 (hořčicové) 
1           Vanilkový cukr 
2           Sklenice hladké mouky 
 (hořčicové) 
1           Prášek do pečiva 
4           Žloutky 
 Hrst nasekaných ořechů 
2           Lžíce kakaa 
 Sníh ze 4 bílků 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup: 
 
Vodu, heru, cukr a vanilkový cukr 
svaříme a necháme vychladit.  
 
Do vychladlé směsi přidáme 
hladkou mouku, prášek do 
pečiva, žloutky, ořechy, kakao a 
opatrně vmícháme sníh z bílků.  
 
 
Dáme do vymazané a vysypané 
formy a pečeme ve středně 
vyhřáté troubě asi 30 minut. 
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Příjemné prožití svátků vánočních, 
 hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů do nového roku  

všem občanům přejí 
zastupitelé

Recept 

Alibábovka 

 


