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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
     blíží se Vánoce, hezký čas, kdy se 
lidé navzájem navštěvují, obdaro-
vávají a dělají radost jeden druhému.    
   
     Letos se bude konat již potřetí 
vánoční koncert Cimbálové muziky 
Antonína Stehlíka. Pojďme si všichni 
společně zazpívat koledy a prožít tu 
nádhernou atmosféru Vánoc. 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

Vánoční strom 

 
 
     Druhým rokem jsme se mohli sejít při 
rozsvěcení vánočního stromu. Konalo 
se 29.11.2009 v 16.00 hodin.  
 

 
 
     Pěkný program si připravily děti 
z naší mateřské školy pod vedením 
ředitelky Jany Mikuláškové a učitelky 
Soni Ludvíkové. Nedostatkem bylo 
ozvučení,       nemůže    být      všechno  

  
akorátní a jak se říká, chybami se 
člověk učí. Paní Ludvíková nám celou 
dobu zpříjemňovala hudební produkcí.  
 
     Vůně svařeného vína a atmosféra 
vánoc se dotkla všech přítomných. 
Jinak to snad ani nejde.  
 
     Vánoce jsou něco z našeho dětství, 
co v nás zanechává nádherné 
vzpomínky a proto nás tyto pocity 
provází ať jsme děti, rodiče nebo 
babičky a dědečkové. 
 

 

 
    Touto cestou bych chtěla 
poděkovat řadě lidí, kteří se zasloužili o 
to, že jsme nedělní podvečer strávili u 
vánočního stromu. Děkuji manželům 
Miroslavu a Marii Dufkovým, kteří  
darovali strom. Dále těm, kteří ho 
dovezli, postavili a ozdobili – Karlu 
Švejcarovi, Ivoši Balíkovi, Josefu 
Koutníkovi, Janu Juřátkovi a Janu 
Jelenovi. Víno věnoval zastupitel 
Ing. Miroslav Krejčí a o sladké 
občerstvení se postaraly Jiřinky 
Balíková a Juřátková…   (dok. na str. 2) 
 

 
 

Betlém 

 

 
 
     Pěkné umělecké dílo 
vytvořil a umístil u svého 
domu p. Jurka.  
 
     Všichni kolemjdoucí se 
mohou přesvědčit.  

(ZN) 
 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 

 

 
14. prosinec 2009              Zdarma do každé domácnosti              Číslo 4 – ročník 2009 

 
 

  
Pozvánka   

na   
  

VÁNOČNÍ KONCERT 
  

  
„Cimbálové muziky Antonína Stehlíka“   

  
    

    
  

vstupné dobrovolné   
  
  

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle.   

v neděli 27. prosince 200 9 v 18:00 hodin  
v kostele v T ěšeticích 
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(dokončení z titulní strany…) 
 
     Názory na vánoční strom budou 
jistě různé. Nejde však o to, zda je 
strom velký, malý nebo křivý. Jestli je 
nazdoben skromně nebo velkolepě.  
 
     Jde o to, že obec Těšetice má svůj 
„vánoční strom“, který nebyl do 
nedávné doby takovou samozřejmostí. 
A pokud má někdo jiný názor nebo 
nápad, tak má možnost se zapojit a 
přiložit ruku k dílu. 

(JR) 

Lojza jede 

 
     Nejenom Lojza, ale také všichni 
cestující, kteří používají silnici mezi 
obcemi Těšetice a Bantice, nyní jedou 
po nové vozovce. Tato komunikace je 
důležitá jako objízdná trasa při opravě 
průtahu v Banticích. Řada motoristů ji 
využívá jako bezpečnou alternativu k 
„silnici smrti“ z Lechovic do Znojma.  
 
     Od 1.7.2010 bude sloužit pro 
autobusy v rámci Integrovaného 
dopravního systému. Denně po ní 
cestují bantické děti do naší mateřské 
školy a jejich rodiče na nákupy do 
těšetické Jednoty. Naopak každé ráno 
tudy naši školáci cestují do ZŠ 
v Prosiměřicích.  
 
     Poděkování za pochopení těchto 
argumentů si zaslouží Alois Vybíral, 
Zdeněk Komůrka a Jaroslav Charvát 
ze Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje. 

(ZN) 

Archiv 

     V průběhu zimy proběhne rekon-
strukce archivu ve sklepní části 
obecního úřadu. Adaptace těchto 
prostor je nezbytná. S rozvojem činností 
OÚ a přibýváním byrokratického 
papírování je situace již nadále 
neúnosná. Proto je nutné maximum 
archivních materiálů přesunout do 
těchto prostor. Plánované náklady 
budou činit 100 tis. Kč. 

(ZN) 

Rozpočet na rok 
2010  

     V médiích neustále probíhá diskuse 
a silná slova o hrozivých deficitech a 
poklesu příjmů státního rozpočtu a 
také v jednotlivých obcích a městech. 
Padají děsivá prohlášení, že to bude 
činit až mínus 20%. Naše obec počítá 
na příští rok s příjmy ve výši 4.892.700 
Kč, což představuje cca. 5% pokles 
v daňových a nedaňových příjmech. 
Příjmy z dotací nejsou do této sumy 
zahrnuty, protože přesnou výši se 
dozvíme až v průběhu roku.  
 
     Každopádně bude vytvořena 
dostatečná finanční rezerva, aby byla 
provedena plánovaná oprava místní 
komunikace za KD a navazující sklepní 
ulička. 

(ZN) 

Levnější energie 

     Obec Těšetice uzavřela se 
společností E.ON Energie, a.s. nové 
smlouvy o odběru elektrické energie. 
Veřejné osvětlení, obecní úřad, 
mateřská škola, jídelna, ubytovna, 
dílna a hasičská zbrojnice již odebírají 
o 13% levnější energii.  
 
     Dále se projednává, abychom 
mohli za rok , tj. od roku 2011 svítit 
veřejným osvětlením až o 20% levněji 
než doposud. 

(ZN) 
 

Czech POINT 

kontaktní místo Obecní úřad Těšetice 

 
Český Podací Ověřovací Informační 
Národní terminál 

  
     Obec Těšetice oznamuje občanům, 
že od 1.12.2009 je zprovozně-
no kontaktní místo CZECH POINTU, kde 
občan může získat veškeré údaje, 
opisy a výpisy, které jsou vedeny 
v centrálních veřejných a neveřejných 
evidencích a registrech ke své osobě, 
věcech a právům. 

Kontaktní místo Czech POINT Těšetice 
může vydávat ověřené výpisy: 
 

1.   Výpis z Katastru nemovitostí 
  
  Katastr nemovitosti 
  

• podle čísla listu vlastnictví 

• podle čísla popisného 

• podle čísla parcel 

• částečné výpisy 

první strana                      100,- Kč 
každá další strana                  50,- Kč 
 
2.   Výpis z Obchodního rejstříku 
  
  Obchodní rejstřík 
  

• úplný výpis pro fyzickou i  
právnickou osobu                

• výpis platných údajů k 
aktuálnímu dni 

první strana                         100,- Kč 
každá další strana                     50,- Kč 
 
3.   Výpis ze Živnostenského rejstříku 
  
  Živnostenský rejstřík 
  

  IČ obchodní organizace 

první strana                         100,- Kč 
každá další strana                     50,- Kč 
 
4.   Výpis z Rejstříku trestů 
 
za výpis                                  50,- Kč 
 
5.   Přijetí podání podle živno-   
      stenského zákona 

• ohlášení živnosti 

• ohlášení údajů nebo jejich 
změn 

• žádost o udělení nebo o 
změnu rozhodnutí koncese 

• registr živnostenského podni-
kání  

• pro právnickou a fyzickou 
osobu 

ohlášení živnosti při vstupu do živno-  
stenského podnikání        1.000,- Kč 

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do 
živnostenského podnikání    1.000,- Kč 
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další ohlášení živnosti         500,- Kč 

přijetí další žádosti o konceci 500,- Kč 

změna rozhodnutí o udělení koncese                                                 
.                                              500,- Kč 

vydání rozhodnutí o schválení odpo-
vědného zástupce pro koncesova-
nou živnost           500,- Kč 

vydání výpisu z živnostenského rejs-
tříku pro provedení ohlášené změny. 
.                                              100,- Kč 

přijetí podání kontaktním           
místem                                     50,- Kč 

 
 6. Výpis z bodového hodnocení  
     Osoby 
 
     ( centrální registr řidičů - stav  
     trestných bodů řidiče - bez bodů  
     ve správním řízení )¨ 

 
výpis stavu trestných bodů řidiče (bez 
bodů ve správním řízení) 
 
první strana výpisu                       50,- Kč 
 
každá další strana výpisu             50,- Kč 
 
   7. Výpis z insolvenčního rejstříku 
 
výpis insolvenčního řízení o dlužnících 
 
první strana                              100,- Kč 
každá další strana                       50,- Kč 
  
   8. Informační systém odpadového  
       hospodářství  
 
   9.  Informační systém o veřejných  
       zakázkách 
  
  10. Žádost o zřízení a zneplatnění  
        datove schránky 
  
  11. Autorizovaná konverze na žádost 
       Převod z listinné do elektronické  
       podoby 
 
   .   Převod z elektronické do listinné  
       podoby 
  
 12. Ověření provedené konverze  
      předloženého dokumentu  
 
Kontaktní místo Czech POINT lze 
navštívit v úřední hodiny: 
 
Pondělí    

8.00 – 11.30 a 13.00 – 18.00 hod. 
Úterý   

8.00 – 11.30 a 13.00 – 14.00 hod. 
Středa   

8.00 – 11.30 a 13.00 – 17.00 hod. 
Čtvrtek    

8.00 – 11.30 a 13.00 – 14.00 hod. 
Pátek   

8.00 – 11.30 hod. 
 

Věra Nováková 

Umíte topit 
v kamnech? 

     Ochladilo se a začala topná 
sezóna. Naše obec se zase začala 
zahalovat do oblaků dusivého dýmu a 
přitom by stačilo málo, aby tak nebylo. 
Víte, že správné topení v kotli na 
pevná paliva má svá pravidla?  
 
     Nejdříve je potřeba roztopit kotel 
tak, aby se voda ohřála alespoň na 60 
°C. Teprve potom zavřít komín.  
 
     Často však lidé naopak  po 
rozhoření rychle naládují kotel a  ihned 
zavřou komín a snaží se vykouřit co 
nejvíce sousedů. Je to způsobeno 
studeným komínem a nedokonalým 
hořením.  
 
     Další pravidlo. Provozní teplotu je 
potřeba udržovat v rozmezí 70 – 80 °C. 
Pokud máte již byt, nebo dům 
dostatečně vyhřátý, je lepší nechat 
oheň vyhasnout a později znovu 
zatopit. Velice často však občané 
udržují (spíše dusí) kotel na teplotě 40 – 
50 °C po celý den. Tím dochází 
k nízkotepelné korozi, která velmi 
výrazně zkracuje životnost kotle.  

(ZN) 

Golfový areál 
     Golf je sport jako každý jiný a 
získává po celém světě čím dál větší 
oblibu. Již dávno není výsadou jen pro 
úzký okruh lidí. Při leteckém pohledu 
na Anglii a Skotsko je vidět u každé 
vesnice jedno golfové hřiště, někdy i 
dvě. Když se před lety začal 
v Těšeticích budovat golfový areál, 
řada občanů tento záměr přivítala. 
Původně dobrý záměr se začal vyvíjet 
zcela proti předpokladům.  
 
     Již za bývalého starosty Leoše 
Musila to začalo skřípat mezi 
společností ARES 96, s.r.o. a obcí, popř. 
občany. Současné vedení obce se 
snažilo napětí uvolnit, ale vstřícné kroky 
byly asi pochopeny jako slabost. 
Společnost ARES 96, s.r.o. si 
dlouhodobě pronajala od obce 
sportovní areál k pořádání sportovních 
a kulturních akcí. Bohužel obci bylo 
letos odepřeno zde uspořádat 

kulturně-společenské akce jako jsou 
např. pálení čarodějnic a lampiónový 
průvod s táborákem a byly kladeny 
další podmínky.  
 
     V průběhu roku došlo k dalšímu 
vyhrocení. Občané informovali sta-
rostu o opakovaných slovních atacích 
ze strany nájemce vůči občanům, 
mělo dokonce dojít až k fyzickému 
napadení. Co bude dalšího 
následovat, kam až se budou tyto 
konflikty vyhrocovat?  
 
     Na základě podnětů občanů se 
začalo šetřit nedovolené kácení okolo 
potoka, nevhodné parkování návště-
vníků areálu a nakládání s odpadními 
vodami. Jímka v areálu nebyla vy-
vážena po tři sezóny!!! 
 
     Další otázkou je, zda je v souladu se 
stavebním zákonem budování 
golfového hřiště na Královské. Je na 
občanech, aby v nejbližších týdnech a 
měsících sledovali úřední desku Obce 
Těšetice a Stavebního úřadu 
v Prosiměřicích a včas vznesli své 
připomínky. Na pozdější podněty 
nebude brán zřetel. 

 (ZN) 

 
     PS: Paní Jelínková požádala, aby 
společnosti ARES 96, s.r.o. byla 
v obecním zpravodaji pravidelně 
vyhrazena rubrika. Zastupitelstvo na 
svém zasedání 9.12.2009 doporučilo 
paní Jelínkové, aby si vydávala svůj 
zpravodaj na své náklady a ve své 
režii. 
 

Dýňová stezka 

 
 
     Tato akce se konala 27.října 2009. 
Vše začalo úderem 17.30 hodiny.  
 
     Osvětlená sklepní ulička vypadala 
nádherně a nalákala k jejímu projití i 
„dospěláky“.  
 
     Na zemi byly vyřezané dýně, na 
keřích lampičky a v temných koutech 
čekala strašidla.  
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     Dvě zastávky prověřily děti ze 
znalostí a ty pak byly odměněny 
sladkostí a dárkem. Počasí nám přálo – 
to znamená, že nepršelo a bylo na 
tuto dobu docela teplo a to kolem 12 
st.C. To jediné co jsme nečekali, byla 
tak velká účast.  
 

 
 
     A to je dobře.  Touto cestou bych 
chtěla poděkovat za pomoc paní – 
Petře Vaculové, Janě Nezvalové, Soni 
Ludvíkové a strašidlům. Dále děkujeme 
5 maminkám, které přinesly vyřezané 
dýně na výzdobu. Doufáme, že na 
druhém ročníku bude více zapojených 
dětí a rodičů. 

(JR) 

Dýňová soutěž           
- vyhodnocení - 

Zdobíme na Halloween 
     Již druhým rokem jsme vyhlásili 
soutěž ve zdobení okolí svých domů 
dýněmi. Zapojilo se celkem 13 ob-
čanů. Na zasedání zastupitelstva obce 
dne 11.11.2009 bylo rozhodnuto o 
vítězi. 
 
     Přítomní členové zastupitelstva 
neměli lehkou úlohu. Výzdoby byly 
nápadité a rozhodnout, která je 
nejkrásnější, nebylo snadné. Ale 
vítězem může být jen jeden, a proto 
bylo rozhodnuto o pořadí na prvních 
třech místech takto : 

1. místo – Geržová Květoslava 
2. místo – Plačková Ludmila 
3. místo – Zimmermannová  

            Marcela 

     Všichni ocenění dostali odměnu a 
poděkování za sice chvilkové, ale milé 
zkrášlení obce. Těšíme se na příští 
ročník.  
 
     Připravte si dýně a nápady. 

(JR) 

 

Mikulášské 
rozsvěcení 

     V pátek 04.12. v podvečer se 
rozsvítil vánoční strom v hostinci „U 
Vlků“.  

 

     Svařené víno a bohaté občerstvení 
potěšilo řadu přítomných. Poslední 
strom, který si ozdobili v ulici „Ruská“ 
byl rozsvícen v sobotu 05. prosince 
v 17.00 hodin. Ten se nám sice 
nepodařilo vyfotit v plném světle, ale 
snad vám pro představu postačí 
obrázek výzdoby z blízkého okolí. Také 
zde si připravili občerstvení. Vůně 
masa z kotlíku, svařáčku, buchet a 
dalších laskomin potěšilo mnoho 
přítomných. Byli jimi nejen lidé z této 
ulice, ale z různých koutů naší obce. 
Čert s andělem všem nadělili milý 
dárek.  
 

 
 
     Naposled se lidé sešli na ulici 
„Bantická“, kde se objevily u Jurků 
jesličky.  
     Je moc dobře, že se lidé dovedou 
domluvit, něco zorganizovat a taky 
něčím přispět. Všem děkuji.  

(JR) 

Střípky ze školních 
lavic 

 
 
Čertovský týden 
     Týden plný čertovských úkolů zažili 
žáci ze 3.A. Od pondělí do pátku 
soutěžili v družstvech v plnění ne-
tradičních úloh, ve kterých museli 
prokázat nejen znalosti, ale i šikovnost 
a důvtip. Opravit chyby čerta 
Bonifáce, vyrobit čertíka z papíru, 
přinést co nejvíce knížek o čertech, 
sledovat čertovské pokusy, vyřešit 
mikulášský kvíz nebo se proměnit za 
čerta či anděla se nakonec podařilo 
úplně všem. 

Dana Zezulová 
 
 

Střípky z mateřské 
školky 

     Naše malá mateřská škola se 
během několika dnů „převlékla“ 
z podzimního do zimního hávu. 
Podzimní výzdoba ustoupila čertům, 
Milukášům a andělům.  
 
     Příprava a prožití Vánoc se všemi 
zvyky a tradicemi tvoří bezesporu 
centrum zimního období. Vánoce 
s poezií adventu symbolizují naději a 
víru v příchod slunce, světla, tepla a 
nového života.  
 
     Vzdělávací obsah naší školky 
v tomto období má název „Po sněhu 
půjdeme čistém, bílém, hru v srdci 
zvonkovou…“  
 
     I když letošní počasí jej zcela 
nenaplňuje, v naší MŠ nyní plníme 
hlavně jeho druhou část. Již 
v předadventním čase jsme děti 
seznamovali s lidovými tradicemi. 
 
     Od svatého Martina přes sv. Cecílii, 
Kateřinu, Ondřeje, Barboru až ke sv. 
Mikuláši, který společně s čertem 
navštívil děti a přinesl jim sladkosti. 
Advent u nás začal zároveň 
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s rozsvěcením vánočního stromu. Děti 
se na tuto chvíli celou dobu těšily a 
snad i proto se básně a koledy tak 
pěkně naučily. Ani ti nejmenší 3 letí se 
neostýchali přednést básničku před 
tak početným davem přihlížejících. 
 
    Atmosféru Vánoc nám připomíná i 
betlém, u kterého se děti seznamují 
s legendou o narození Ježíška, 
s pranostikami, vánočními symboly a 
zvyky. 
 
    A co nás ještě v tomto roce čeká? 
Ozdobit vánoční stromeček ve školce, 
udělat přáníčka pro Ježíška, vyrobit 
svícny z jablek na vánoční stůl, 
prostorovou vánoční hvězdu z křížal, 
malování kapra, lepení řetězů, 
modelování cukroví, uspořádání 
pracovní předvánoční dílny pro rodiče 
a děti a v neposlední řadě návštěva 
Znojma, kde si děti prohlédnou 
vánoční výzdobu a zažijí 
neopakovatelnou atmosféru. 
 
     Vyvrcholením tohoto období bude 
vánoční besídka ve školce, kde se jako 
jiné roky sejdeme se sourozenci dětí, 
rodiči a prarodiči. Rádi uvítáme i ty, 
kteří do naší školky docházeli před 
několika lety ale i před několika 
desítkami let. Vždyť i toto setkání se u 
nás již stalo tradicí. 
 
    A jaké je pokračování námětu naší 
skolky v tomto období? 
 
     …vánoční země je mým cílem. 
 

Až hvězdy vyplavou, 
tu budu blízko již. 
A budu ještě blíž, 
až lesní půjdu tmou. 

     …úryvek Fr. Šrámek „Prosinec“ 
 
     Zaměstnanci mateřské školy Vám 
všem přejí příjemné a radostné prožití 
vánočních svátků 
 

Za MŠ J. Mikulášková 
 

Těšetická farnost 
 
     Blíží se Vánoce a s nimi i 
nákupování, pečení atd., zkrátka, 
chceme se na ně co nejlépe 
nachystat. Ano, to je jistě chválihodné, 
ale nezapomínáme si na tyto krásné 
svátky připravit i naši dušičku -  naše 
svědomí… K tomuto vnitřnímu úklidu je 
určen advent. Je to období čtyř týdnů 
– čtyř adventních neděl.  
 

     V tomto čase se máme více 
soustředit na vlastní život, na vlastní 
jednání, ne se dívat a kritizovat, co 
dělají ostatní. 
     Takovou adventní tečkou je 
předvánoční zpověď. 
 
Ta se uskuteční v Těšeticích 22.12.2009 
od 16:00 hod..  
 
O Vánocích  mše sv. zde bude:  

      24.12. - 16:00 hod. 
  31.12. - adorace v 11:00 hod.. 
     Rozpis bohoslužeb v okolních 
kostelích bude ve vánočním zpra-
vodaji a také na vývěsce na kostele. 
 
     Milí spoluobčané, všem Vám 
přejeme hodně porozumění a lásky a 
to nejen o Vánocích. 
 

Těšetičtí farníci 
 

Blahopřejeme 
jubilantům… 

 
60 let – Machová Vlasta 
             Katolická Božena 
             Bezrouk Josef  
 
65 let – Laitner Ladislav  
                          
70 let – Otáhalová Marie    

    
… a všem přejeme hodně zdraví a 
osobní spokojenosti.           

 
(JR) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vánoční cukroví 
 
RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY 
 
Suroviny: 
 
2 kg dutých čokoládových figurek 
1 litr kvalitního rumu 
   
Postup: 
 
Vezměte dutou čokoládovou figurku a 
ukousněte jí hlavu. 
 
Do takto vzniklého otvoru nalejte rum 
a ihned konzumujte. 
   
A PAK ŽE VÁNOČNÍ CUKROVÍ ZABERE 
SPOUSTU ČASU ! 
 
 

Neznámý autor 
 

 
Zasílání aktualit emailem 

 
     Kdo z občanů má zájem na 
zasílání aktualit, rozhlasových 
hlášení a důležitých informací na 
emailovou adresu, ať zašle  svou 
kontaktní emailovou adresu na 
obecní e-mail:   obec@tesetice.cz 
 
     Umožní tím rychlejší a lacinější 
komunikaci obecního úřadu s ob-
čany          

Věra Nováková

Nabídka služeb obce 
JÍDELNA & UBYTOVNA 

 
 

Obědy 
 

- 47 Kč (v Těšeticích) 
- 49 Kč (Bantice, Práče,   
 Prosiměřice) 
- 51 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 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

aneb 
zapište si do kalendáře 

 
prosinec 

vánoční besídka v MŠ  
18.12. v 15:30 

 
vánoční koncert 27.12. v 18:00 

 
únor 

Masopust 
Dětský karneval 

 
březen 

Košt vína 
Beseda s důchodci 
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Chvilka slávy 
 

Každý ve svém životě zažil 
něco, čemu by se dalo říct: „moment 
slávy“.  
 
     Pro mě, jako obyčejnou vesnickou 
holku, je to spíše jenom sen a ten sen 
se mi splnil.  
 

Už od první třídy chodím na 
Základní školu v Prosiměřicích. 
Neveliká, světle modrá budova se 
spoustou  bílých oken, v nichž se  
vždycky míhá mnoho dětských 
obličejů. Míhá se tam i jeden obličej 
ženy, která za to všechno může.  

 
 … Může za to, že mé jméno znají 
v Praze, kam jsem se z jižní Moravy 26. 
listopadu 2009 vydala. Vydala jsem se 
tam proto, že ta žena je moje učitelka 
češtiny a jako každoročně do 
celostátní soutěže „Poznej kvalitu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, vyhraj kvalitu“ posílá výkresy, nebo 
v mém případě slohové práce.  
 

V mé slohové práci jsem 
vystihla kvalitu lidskou. Kvalitu zlatých 
rukou a srdce mého dědečka. Vůbec 
jsem si nedokázala představit, že  

 
vyhraji cenu, která byla na 

pomyslně vysokém žebříčku. Jen 
řekněte sami - horské kolo, fotoaparát 
a DVD přehrávač.  

 
Když se mi jednoho večera 

rozezvonil mobil s volajícím „úča - 
čeština“, malinko jsem znejistila. Známý 
hlas mi ale sdělil, že jsem získala v této 
soutěži druhé místo a ve čtvrtek si jedu 
do Prahy pro fotoaparát.  
 
Cesta byla nepříjemně dlouhá, ale 
když   jsem   vystoupila  z auta na praž- 
ském parkovišti, měla jsem dobrý pocit 
z toho, že jsem něco dokázala. 
Dokázala jsem se prosadit mezi čtyřmi 
sty soutěžními pracemi. Dokázala jsem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
napsat něco, co se druhým líbí. 
Připadala jsem si jako Někdo. 
 
     „Vždyť mě znají i v Praze, co víc 
bych si mohla přát.“ 

 
Okénko do historie  

autentický opis kroniky – rok 1964 a 1965 závěr 
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Samotné předávání cen 
v hotelu Ramada na pražském 
Václaváku se neslo ve slavnostním 
duchu. Po krátké tiskové konferenci 
následovalo vyhlášení vítězů. Kolem 
výherců pobíhal lehce zpocený 
novinář a zakončením byl raut se vším 
možným, na co jste si jen vzpomněli.  

 
Když jsme přijeli domů, den 

byl už skoro u konce a mně nezbývalo 
nic jiného, než jít spát. Druhý den byl 
ale jiný. Byla jsem sice zase ta vesnická 
holka, ale s tím rozdílem, že už jsem 
nesnila, nýbrž prožila si svůj sen.  
 

Lenka Hermannová 
žákyně 9. A třídy 

ZŠ Prosiměřice 

Co možná nevíte… 

Oslava Vánoc ve světě 

     Vánoce se slaví na mnoha místech 
po celém světě a to i tam, kde 
křesťanství nemá silnou tradici či 
stoupence; slaví se zvláště v Evropě, 
Americe, Austrálii, Africe a částečně i 
Asii. Samotná oslava Vánoc se však 
značně liší s ohledem na historické 
tradice či víru obyvatel. 

Západní Evropa a Severní Amerika 

     V západní Evropě a v Severní 
Americe jsou Vánoce slaveny v duchu 
náboženské tradice, spojené s 
obdarováváním bližních dárky, jež jsou 
rozbalovány 25. prosince ráno (v USA 
jsou dokonce Vánoce slaveny jen v 
tento den). Jako ústřední postava se v 
anglosaských zemích vyskytuje starší 
mužská postava jménem Santa Claus 
(ve Velké Británii, Austrálii a jinde též 
nazývaný Father Christmas, tj. Otec *--
Vánoc), který vozí dárky na saních. V 
jiných zemích nosí dárky vánoční 
skřítci. 

Pravoslavné Vánoce 

 

 

 

 

 
Ikona 
„Narození 
Krista“ od 
Andreje 
Rubleva z 
roku 1405 

     Vánoce se v pravoslaví začínají 
slavit až 6. a 7. ledna na svátek Zjevení 
Páně čili Epifanie. V historii byly 
Vánoce spojeny s velkým množstvím 
tradic, které upadly z velké části do 
zapomnění po oficiálním zákazu 
Vánoc v Sovětském svazu v roce 1918. 
V současném Rusku jsou oslavy tak 
spojeny spíše s Novým rokem s jolkou. 
Ústřední nepravoslavnou (pohád-
kovou) postavou je Děda Mráz.[17] 

Dánsko 

     Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí 
dům postavičkami skřítků, kterým se 
říká nisser . Můžou být různě velcí, mají 
špičatou čepičku a jsou oblečeni do 
dánských národních barev (červené a 
bílé). Jsou to právě tito skřítci, kteří 
večer 24. prosince nadělují dárky. 
Drobné dárečky a sladkosti se zavěšují 
na větve vánočního stromečku. Na 
Štědrý den lidé často chodí zapálit 
svíčku na hřbitov. V některých 
oblastech panuje také zvyk vítání 
„vánočního posla“, který zaklepe na 
dveře a každému dá vtipný dáreček 
charakterizující obdarovanou osobu - 
poukazují na ctnost nebo vadu, např. 
tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. 
Večer se rodina sejde u stolu, na 
kterém nesmí chybět husa, kachna, 
popřípadě vepřová pečeně s 
červeným zelím jako hlavní chod a 
dále pak opepřená treska s 
ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, 
hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá 
studeným mlékem. Speciální dezertem 
je rýžový nákyp se zapečenou mandlí, 
jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Po 
večeři rodina přesune ke stromečku, 
kolem kterého tančí dokola držíc se za 
ruce a zpívajíc koledy. 

Švédsko 

     Prvním vánočním svátkem je ve 
Švédsku 13. prosince Den sv. Lucie. 
Tento svátek se podobá českému 
Mikuláši. Mladí lidé se v převlečení za 
anděly a na hlavě ozdobení korunou s 
hořícími svíčkami vydávají nadělovat 
dětem cukroví. Typickou vánoční 
ozdobou je slaměná postavička kozla, 
ať už je v nadživotní velikosti nebo k 
zavěšení na stromeček, která se 
později na Tři krále hází do ohně. 
Hlavním chodem sváteční večeře je 
sušená treska s bílou omáčkou, dalším 
tradičním pokrmem je Vörtbröt- 
kořeněný chléb s hřebíčky a zázvorem. 
Jako vánoční specialita se podávají i 
vařené fazole se slaminou a cibulí 
nebo malé klobásky, kterým se říká 
Julkorv. Po večeři přichází nadělovat 
dárky přihrblý dědeček 

Jultomten(Vánoční muž) za pomoci 
skřítků Julnissarů. Je zvykem na dárky 
místo jména obdarovaného napsat 
krátký verš charakterizující danou 
osobu, která se má podle toho o svůj 
dárek sama přihlásit. 

Polsko 

     V Polsku začínají Vánoce večer 24. 
prosince v okamžiku, kdy se na nebi 
objeví první hvězda. Poláci neslaví 
svátek sv. Mikuláše, Mikuláš přichází a 
nosí dětem dárky teprve o Štědrém 
večeru. Oblíbenější než stromečky jsou 
zde odedávna jesličky, v jejichž pozadí 
se místo betlémské krajiny zobrazují 
polská města a historické stavby.  

     Sváteční stůl nebo i podlaha se 
zdobí trochou slámy, která má 
připomínat, že se Ježíšek narodil ve 
chlévě. Zvykem je prostírat u 
štědrovečerní večeře jeden talíř s 
příborem navíc, pro případného hosta. 
Jedná se o aluzi na židovskou tradici 
vyhrazení místa u pesachového stolu 
proroku Eliáši. Samotná večeře se 
skládá z dvanácti chodů 
symbolizujících dvanáct měsíců v 
roce. Dříve se jako hlavní chod hlavně 
jedly ryby, ale v poslední době se čím 
dál více prosazuje krocan. Před tím se 
obvykle podává boršč nebo zelí s 
houbami. Tradiční polskou vánoční 
pochoutkou jsou makůvky - rohlíky 
máčené ve sladkém mléce a 
obalované v máku. Na Boží hod se 
pak peče dlouhá klobása smotaná do 
kruhů, jejíž délka dosahuje až metr. 

Itálie 

     V Itálii jsou hlavním symbolem 
Vánoc jesličky místo stromečku. Rodiny 
mají jedny jesličky doma, na další v 
životní velikosti se chodí dívat do 
kostelů nebo na náměstí. Rodinné 
betlémy se obvykle dědí z generace 
na generaci. Dárky se dostávají večer 
24. prosince nebo druhý den ráno a 
leží vedle jesliček nebo výjimečně pod 
stromečkem. Po snídani jde celá 
rodina do kostela. Potom následuje 
bohatý oběd často se táhnoucí i 
několik hodin. Na italské vánoční 
hostině nesmí chybět panettone, 
typická vánoční bábovka s hrozinkami 
a kandovanou citrusovou kůrou. 
Hlavním jídlem bývá jehněčí s 
rozmarýnovými bramborami a 
artyčoky.  

     Oblíbený je také úhoř a kaštanové 
pyré se šlehačkou. V Itálii se slaví ještě 
6. ledna svátek Epifanie. Čarodějnice 
Befena sestoupí komínem do domů, 
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kde zanechá dětem dárky. Její velká 
loutka se pak na znamení konce 
svátků zapálí. 

Řecko 

     V Řecku se v dřívějších dobách, 
především v přímořských oblastech, 
zdobily lodě. Vánoční stromeček tam 
začal pronikat teprve před několika 
desetiletími. Mezi vánoční tradice patří 
například žehnání domů svěcenou 
vodou proti zlým skřítkům nebo dětské 
průvody. Děti chodí 24. prosince 
koledovat s triangly a bubínky k jejich 
známým a sousedům. 25. prosince se 
zpravidla koná jedna z nejbohatších 
řeckých hostin v roce. Podává se krůta 
s kaštanovou nádivkou, mleté maso a 
piniové oříšky, někdy se peče sele, 
jehně nebo ryby. Dárky nosí Mikuláš až 
na přelomu roku. Podle pověsti 
zachraňoval potápějící se lodě, a tak 
mu z vousů crčí slaná voda. 

Havaj 

     Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si 
na Vánoce domů akvárium s 
ostencem běloskvrnným. Domorodé 
jméno této ryby je humu-humu-nuku-
nuku-a-pua-a.  

Zdorj Wikipedie.cz 
(JŠ) 

 
 

 
 
 
 

Miroslav  Horníček 

(10.11.1918 – 15.2.2003) 

 
byl český herec, spisovatel, dramatik, 
režisér, výtvarník, glosátor a divadelní 
teoretik. 

Jeho krásné průpovídky: 
 
Milostný trojúhelník může existovat jen 
tehdy, když je jeden úhel tupý. 
 
Moudrost nepřichází vždy s věkem. 
Někdy věk přichází sám. 
 
Je odsouzeníhodné, když se sportovci 
opíjejí. Na druhou stranu je dobré a 
chvályhodné, když opilci sportují. 
 
Je těžké být debilem, protože 
konkurence je veliká. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Když je vám vaše milovaná nevěrná 
a vy se chystáte skočit  z okna, 
uvědomte si, že vám nasadili 
parohy,  a ne křídla 
 
Dobrá žena buď pije, nebo nalévá. 
 
I ženatý může být šťastný. Jen se to 
nesmí dovědět manželka. 
 
Já jsem vám to říkal(epitaf na hrobě 
hypochondra). 
 
Když láska prochází žaludkem, tak 
kde potom, proboha končí? 
 
Když muž otevře ženě dveře auta, je 
nové buď auto, nebo žena. 
 
Beru svoji ženu všude, ona ale 
vždycky najde cestu zpátky. 
 
Bůh miluje ateisty, protože ho 
neobtěžují svými problémy. 
 
Nic tak nekrášlí ženu, jako pár 
koňaků v žaludku muže. 
 
Pane Bože, přijmi moji manželku s 
takovou láskou,s jakou Ti ji posílám 
(Epitaf). 
 
Při stárnutí se mužům zmenšuje 
mozek a zvětšuje prostata. 
 
Život začíná, když chcípne pes a 
děti vypadnou z domu. 
 
 
Smích bez příčiny znamená, že jste 
buď idiot, nebo zlaťoučké děvčátko. 
 

 

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… 
 

Zpravodaj č. 4/2009 (vychází 14. Prosince 2009), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695, 
vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 64, 671 61, odp. vedoucí: ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice, 
tel./fax: 515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 
17. března  2009. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Mgr. Zdeňka Worbisová. Redakce si  vyhrazuje právo na 
úpravu některých příspěvků. 
 

PPPPříjemné prožití íjemné prožití íjemné prožití íjemné prožití     
svátksvátksvátksvátků váno váno váno vánočních, ních, ních, ních, 
vvvv    novém roce hodnnovém roce hodnnovém roce hodnnovém roce hodně    

štštštštěstí, zdraví a pohody stí, zdraví a pohody stí, zdraví a pohody stí, zdraví a pohody     
Vám pVám pVám pVám přejí ejí ejí ejí     

zastupitelé Tzastupitelé Tzastupitelé Tzastupitelé Těšeticšeticšeticšetic    


