ZPRAVODAJ
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17. prosinec 2012

Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty

Střípky z MŠ

Vážení spoluobčané, čtenáři,
v minulém vydání zpravodaje jsem
vás informoval o tom, že jsem na
volitelném místě ve volbách do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Tento předpoklad se stal skutečností.
Chtěl bych vám na tomto místě
poděkovat za podporu.
Je jasné, že s mojí novou pozicí
krajského zastupitele souvisí řada
nových povinností. Součástí koaliční
dohody je, že budu působit také ve
finančním výboru, v oblasti dopravy a
v projektu Thermal Pasohlávky.
Co z toho vyplývá pro naši obec?
Bylo nutné provést řadu organizačních
změn. Na místostarostu Jindřicha Žižku
byla převedena velká část povinností
a pravomocí. Proto bych vás chtěl
požádat, aby jste se na něj obraceli
přímo se svými žádostmi a potřebami.
Jako starosta Těšetic se chci do
konce volebního období zaměřit
zejména na tři záležitosti:
- rekonstrukce místních a krajských
silnic v obci,
- řešení rozestavěného objektu KD
- ukončení dlouhodobého pronájmu
sportovního areálu.
Organizačně a profesně chci
skloubit pozici na obci a na kraji tak,
aby to bylo ku prospěchu naší obce,
občanů Znojemska i celého Jihomoravského kraje.
Všem
přeji
vánočních svátků.

příjemné

prožití

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Od zahájení školního roku proběhlo
v naší MŠ několik akcí. Většina rodičů
přispěla
do
fondu
SIDUS
pro
onkologicky nemocné děti v celkové
výši 934 Kč. Kromě několika prodejních
výstavek knih byla v MŠ i podzimní
výstavka, do které přispěly samotné
děti přineseným ovocem a zeleninou.
Poslední týden v říjnu se v okolí
školky objevily vydlabané dýně,
některé ozdobené a několik svítících,
které děti upoutávaly ráno při
příchodu do MŠ. Začátkem listopadu
přijel pan fotograf, který děti fotil na
vánoční albíčka.
Atmosféru nadcházející zimy nám
přivezl svatý Martin, jehož bílého koně
si děti namalovaly a krásně vyzdobily.
A už tu byl začátek Adventu, kdy
děti předvedly pásmo básní, písní
s mikulášskou tématikou a koled za
hudebního doprovodu paní uč.
Ludvíkové při rozsvícení vánočního
stromu.
Od této chvíle čeká na děti
nejedno překvapení. Do školky za nimi
přišel Mikuláš s rozverným čertem a
košíkem dobrot pro hodné děti – a to
jsou vždy všechny.
Nyní žijeme přípravou Vánoc jako
každý rok s tou pravou vánoční
atmosférou.
To poslední
překvapení
před
vánočními
prázdninami
bude
návštěva divadelního představení ve
Znojmě a vánoční besídka v MŠ,
kterou připraví samotné děti se svými
učitelkami pro své rodiče – vánoční
pásmo koled a veršů zakončené
posezením s rodiči u dárků pod
stromečkem.
Do nového roku přejeme všem
dětem, rodičům, prarodičům, prostě
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Číslo 4 – ročník 2012
všem lidem hodně štěstí, radosti a
zdraví.
Pozn.: Provoz MŠ bude uzavřen
od 19.12.2012 do 4.1.2013
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Hasící přístoj pod
stromeček?
V naší obci bylo tento rok několik
požárů, které museli likvidovat hasiči.
Byly to požáry lehčí, například požár
hnoje po vypalování trávy, ale taky
těžké, když hořely rodiné domy.
Naštěstí nedošlo ke strátám na
životech, ale na majetku bohužel ano.
Rád bych tímto všem doporučil, pořídit
si do domácností hasící přístroj.
Například
práškový.
Osobně
doporučuji oxid uhličitý (CO2) vhodný
zejména pro hašení elektrických
zařízení pod napětím a k hašení
požárů hořlavých kapalin a plynů. Je
elektricky nevodivý a nezanechává
zbytky po odpaření. Hasicí přístroje
sněhové jsou proto vhodné i všude
tam,
kde
se
vyskytuje
drahá
elektronika. Při hašení zmíněným
plynem
se používají
expanzní
proudnice (černá plastová hubice
používaná pro hasící přístroje), které
způsobují, že část stlačeného oxidu
uhličitého se při expanzi podchladí
tak, že se přemění na sníh a bod
podchlazení je cca -78 °C a tím
dochází i k lokálnímu chladicímu
účinku a zvyšuje se celková hasební
účinnost hasiva. Jsou k dostání 2, 5, 6kilové. Mohou velmi pomoct při
požáru, který je v prvních fázích hoření
a pomoci vám tak ochránit váš
majetek. V takových případech bývají
i vteřiny hodně dlouhé.
Hasicí přístroj se umísťuje tak, aby
byl snadno viditelný a volně přístupný.
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na
svislé stavební konstrukci (na stěně) –
rukojeť
má
být
max.
1,5
m
nad podlahou, nebo na podlaze.

Pokud jsou k tomu konstrukčně
přizpůsobeny, musí být vhodným
způsobem zajištěny proti pádu (řetízek,
úchytka). Viditelné umístění pro hasící
přístroj neznamená umístění např. ve
výklenku za rohem za otevřenými
dveřmi. V takovém případě je dobré
umístit pro hasicí přístroj příslušnou
požární značku. Správné použití je
graficky znázorněno na každém
hasicím přístroji a je doplněno krátkým
popiskem. Hasební zásah provádějte
vždy po směru větru a hořící plochu
haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít
opakovaně.
Po
každém
použití
hasicího
přístroje
zajistěte
jeho
opětovné naplnění u odborné servisní
firmy. Naplnění je nutné zajistit i po
krátkém použití, vyhnete se tak
komplikacím
souvisejícím
s nedostatkem hasiva při dalším použití
hasicího přístroje. Každý rok přijíždí na
obecní úřad, po předchozí domluvě,
firma která hasící přístroje kontroluje.
Jistě by se dala domluvit kontrola
(revize) i vašich hasících přístrojů.
Pavel Worbis

Obecenstvo nebo
obecenství?
Už jako malý ministrant jsem
v kostele při nedělní mši svaté recitoval
s ostatními Krédo – Vyznání víry. V těch
létech Krédo končilo slovy: Věřím
v Ducha
svatého, svatou
církev
obecnou, svatých obcování, hříchů
odpuštění, těla vzkříšení a život věčný.
Amen. Ze všech slov jsem nejméně
rozuměl slovu „obcování“ a říkal jsem
si, co to jen ti svatí v tom nebi dělají?
Za několik let bylo slovo „obcování“
nahrazeno slovem „společenství“ –
tomu už jsem rozuměl o mnoho víc.
Když nad tím dnes přemýšlím,
uvědomuji si, že se starým slovem
obcování, které se dnes už nepoužívá,
protože už před třiceti lety mu malí
ministranti nerozuměli, souvisí v českém
jazyce mnoho slov, které nadále
používáme. Třeba slovo obec. Obec je
taky společenství – tedy něco víc než
jen soubor lidí, kteří žijí izolovaně vedle
sebe na poměrně malém prostoru.
Obec jako společenství (obcování
– obecenství) znamená vztahy k místu,
kde žiji a k lidem, které denně
potkávám. Dále to znamená zájem o
místo a o lidi, kteří jsou okolo mne. Taky
zájem o společné dobro, protože
dobro celku – obce - je zároveň
dobrem mým. V češtině máme také

slovo obecenstvo – tím rozumíme
skupinu lidí, kteří se na něco dívají.
Obecenství (společenství) – to je
mnohem víc: nejen se dívat, ale také
hrát aktivní roli a přiložit ruku k dílu. To
se pak dějí věci!
Rád bych vás všechny, milí přátelé,
pozval do obecenství u jeslí, které
v našem těšetickém kostele vytvoříme
při mši svaté na Štědrý den ve 24,00
hod. A pak ještě také při vánočním
koncertu cimbálové muziky Antonína
Stehlíka ve čtvrtek 27.12. v 19,00 hod.
a pak ještě také na Nový rok při mši
svaté v 11,00 hod.
Obecenství v Betlémě bylo pestré každý tam měl místo a nikdo nebyl
vyobcován (tj, vyloučen ze společenství). Stejně ať je to nejen při
našich vánočních setkáních, ale i
v každodenním životě po celý rok
2013. Ať nejsme nespokojeným či
znuděným obecenstvem, ale zaujatým
obecenstvím.
K tomu vám také ze srdce žehná
váš pan farář Jindřich.
Pozn.: Tříkrálová sbírka bude v
Těšeticích v sobotu 5.1.2013 od 14,00
hod. a v Práčích bude v sobotu
5.1.2013 v 19,00 hod. koncert, kdy zazní
Rybova vánoční mše v provedení
mladých zpěváků Illegalchorus z Brna.

TJ TĚŠETICE
podzim 2012
Vážení spoluobčané a čtenáři
tohoto
zpravodaje, v tomto čtvrtletním
vydání
těšetického
informačního plátku Vám místní fotbalový
klub shrne pozdimní část sezony
2012/2013.
Tuto sezonu odstartovala za náš
oddíl dvě družstva, a to tým mužů a
nově také mladší žáci. Muži hrají ve III.
třídě, sk. A a mladší žáci v okresní
soutěži, skupině A. Naši nejmladší
fotbalisté v této skupině zatím sbírají
zkušenosti, část týmu je ještě věkem
přípravky a proto jsou zatím na
posledním
místě
bez
jediného
získaného bodu. Za mladší žáky, pod
vedením trenérské trojice ( David Vlk,
Petr Vacula a Marcel Vrba) v podzimní
části nastoupili tito hráči: Bauch
Michal, Bihári Josef, Bilka Patrik,
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Bobková Sabina, Kostrej Martin, Ludvík
Denis, Moltaš David, Musil Vojtěch,
Nováček Petr, Novák Pavel, Novák
Petr, Vacula Michal, Vaďura Jakub,
Votava René a Vrba Ondřej.
Tým mužů vstoupil do nové sezony
s několika změnami v hráčském kádru, na
trenérském postu a hlavně s vyššími
ambicemi než v loňské sezoně. Tým před
sezonou posílili tito hráči: „těšetičáci“
David Vlk a Jakub Bezrouk, kteří přišli na
hostování z Únanova a Prosiměřic, dále
Martin Štancl z 1. SC Znojmo, Květoslav
Svoboda, který dříve v žádném fotbalovém klubu nepůsobil a poslední
posilou se stal Ruslan Kirillov, který u nás
hostuje z Dobšic. Nová tvář se také
objevila v realizačním týmu, kde byl na
post trenéra povolán pan Zdeněk Leitner
ml. ( po utkání v Suchohrdlech na svoji
funkci rezignoval).
Podzimní
část
začala
důležitým
vítězstvím v Krhovicích, ale po té se
sezona
nevyvíjela
podle
představ.
V dalších utkáních náš tým ztrácel
zbytečně body, zejména na domácím
hřišti, ve kterých se příliš nedařilo.
V některých utkáních, ač byli naši
fotbalisté lepší, tak se nedařila koncovka
a z utkání odešli 6x v řadě poraženi.
Alespoň v posledních dvou utkáních se
podařilo zvítězit a těmito výhrami se
odpoutat z předposledního místa, které
nám
dlouho
patřilo.
Zejména
předposlední
domácí
utkání
proti
Jevišovicím stojí za zmínku. K tomuto
zápasu se vinou trestů za červené karty
(Trávníček Martin, Trávníček Antonín a
Bárta Lubor), pracovních povinností a
osobních důvodů dostavilo pouze 10
hráčů !!! Na poslední chvíli
byl
kontaktován nejstarší člen oddílu, pan
Josef Dufek, abychom nastoupili alespoň
v 11 hráčích. Odehrál celé utkání, byla na
něm vidět obrovská chuť do fotbalu a
podílel se na vítězství 3:2. Za jeho ochotu
a výkon mu velmi děkujeme a všem
dalším hráčům patří obrovská pochvala
za hezké sobotní odpoledne, ve kterém
bojovali jeden za druhého.
Přes
zimu
je
potřeba
kvalitně
potrénovat a co nejdříve se zbavit
sestupovým starostí. Náš tým tvořili
v podzimní části tito členové: Leitner
Zdeněk (trenér), Tkadlec Václav (vedoucí
mužstva), Trávníček Martin, Trávníček
Karel, Polický Tomáš, Nohava Milan,
Novák Filip, Bárta Kamil, Bezrouk Jakub,
Vlk David (kapitán týmu), Trávníček
Antonín, Bárta Lubor, Worbis Michal,
Štancl Martin, Bilka Rudolf, Vacula Petr,
Svoboda Květoslav, Dufek Josef, Diviš
Milan, Zimmermann Pavel, Ošmera Jan

a Kirillov Ruslan.
Více zpráv o týmu, souhrny utkání
mužů a další informace si můžete
přečíst na našem webu
www.tjtesetice.cz

Rozsvícení
vánočního stromu
Tentokrát se Vánoční strom u nás v obci
rozsvítil na první adventní neděli 02.12.2012
na návsi. Naštěstí počasí se dalo skousnout
a tak se dostavilo hodně dětí a rodičů, kteří
sledovali nejdříve slovo k Adventu, které
pronesl jáhen Daniel Blažke a poté měli
vystoupení děti z MŠ Těšetice pod vedením
ředitelky MŠ p. Mikuláškové J. a učitelky p.
Ludvíkové S., která do-provázela děti na
elektronické klávesy.

nebo na facebooku
www.facebook.com/tj.tesetice .
Budeme se těšit na Vaši návštěvu
těchto webových stránek stránek a
hlavně na to, že nás budete v
hojném počtu podporovat v jarních
bojích, které budou velmi důležité.
TABULKY NAŠICH TÝMU
ČÁSTI SEZONY
MUŽI
1. Mikulovice 14 12
2. Prosiměřice 14 10
A
3. Mramotice 14 7
4. Micmanice 14 7
5. St. Petřín
14 7
6. Suchohrdly 14 7
u Zn.
7. Hatě A
14 5
8. Slup A
14 5
9. Jevišovice 14 4
B
10. Havraníky
14 4
11. TĚŠETICE
14 4
12. Štítary
14 4
13. Hostim
14 3
14. Krhovice
14 3

PO PODZIMNÍ
1 1 46:6 37
0 4 32:28 30
4
3
1
1

3
4
6
6

29:19
32:30
34:26
25:24

25
24
22
22

4 3 22:23 19
2 7 29:26 17
3 7 36:37 15
3
2
2
3
3

7
8
8
8
8

25:33
21:26
18:35
23:28
17:48

15
14
14
12
12

TABULKA STŘELCŮ V TĚŠETICÍCH PO 14.
KOLE:
1. ZIMMERMANN Pavel – 9 branek
2. BEZROUK Jakub – 4 branky
3. DIVIŠ Milan – 3 branky
4. POLICKÝ Tomáš – 2 branky
5. BÁRTA Kamil, KIRILLOV Ruslan a
ŠTANCL Martin – 1 branka
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Hatě

8

7 0 1 101:10

21

2. Práče

8

6 0 2 38:13

18

3. Hevlín

8

4 0 4 41:36

12

8

3 0 5 19:51

9

8

0 0 8

0

4.

Suchohrdly
U Znojma

5. TĚŠETICE

Po vystoupení dětí byl nejdříve rozsvícen
vánoční strom a poté byly děti odměněny

sladkostmi. Pro všechny bylo připravené
občerstvení ve formě koláčků a perníčků,
sladkého čaje pro děti a pro dospělé byl
připraven svařák. Je pěkné, že si lidé udělali
chvíli čas a dokázali strávit společně
sváteční odpoledne. Chci poděkovat
manželům Prokešovým, kteří letos věnovali
vánoční strom. Dále děkuji všem, kteří
přispěli svými silami k přípravě rozsvícení
vánočního stromu,
p. Večeřovi L., p.
Worbisovi P. , p. Zimmermanové M., p.
Plačkovi J. a Tkadlecovi V.,
také Bc.
Pokornému I. a Vytáček V. z firmy POMONA
Těšetice. Dále chci poděkovat p. Worbisové
M. za perníčky, Žižkové A.+K.+T. za přípravu
svařáku, čaje a koláčků i za obsluhu a také
Votavové L. a Blechové M.. Děkuji všem.
Jindřich Žižka

6:95

Mikuláš
Letošní rok připadl Mikuláš na
středu. Tak jako každoročně, tak i letos
nás přišli navštívit do našich domovů
Mikuláš, čert a anděl. Malé děti, i když
zažívají jistě chvíle strachu, tak si tyto

Václav Tkadlec
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okamžiky jistě zapamatují.
Děti byly určitě odměněny, buď
přímo od Mikuláše, nebo některé své
sladkosti našly za svými okny. Po obci
byli opět vidět skupinky, čertů a
Mikulášů, které drží tuto tradici živou.
Za to patří poděkování.
(JŽ)

Dýňová stezka
V pátek 26. října 2012 se konala
Dýňová stezka ve Sklepní uličce
(v kaňonu).
Počasí bylo v rámci možností a sešlo
se hodně dětí i dospělých.
V 17.30 hod. děti, některé sami,
některé v doprovodu rodičů, vyrazily
na cestu odvahy, osvícenou jen
dýňovými strašáky a lampičkami.
Procházely alejí po cestě, kde se
ukrývaly čarodějnice a hejkalové. Na
děti čekaly dvě stanoviště, kde byly
pro ně připraveny malé odměny
v podobě sladkostí a svítící dýně.
Pro zahřátí byl připraven čaj, pro
dospělé i něco ostřejšího. Účast byla
pěkná a děti byly rozradostněné.
Děkuji p.Worbisovi P., p. Večeřovi L.,
Trávníčkovi M, Tkadlecovi V., p.
Zimmermanové M. za strašáčky, p.
Ludvíkové S., p. Žižkové A.
A dále hejkalům a čarodějnicím za
přípravu a pomoc, i pěkný průběh
akce.
Jindřich Žižka

Vandalismus
Bohužel
ač
nerad,
musím
konstatovat, že se i k nám do obce
dostal nešvar zvaný vandalismus.
Začalo to poškozením fasády
jednoho z domů v naší obci. Poté se
prošli vandalové přes obec a rozkopali
u domů i hasičky dýně, které měli
majitelé před domy na okrasu svých
příbytků.
Zhruba po čtrnácti dnech se toto
opakovalo znovu, ovšem v jiných
ulicích, včetně vyvrácení dopravních
značek.
Žádám občany, pokud někdo uvidí
vandaly při činu, aby neprodleně
volali telefonicky na Policii ČR (tel. č.
158).
Jindřich Žižka
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10 LET
TĚŠETICKÉHO KOŠTU
Vážení spoluobčané,
když v roce 2004 nadšenci, pánové
Ivo Pokorný a Jaroslav Svoboda,
uspořádali historicky první Těšetický
košt, doufali ve vytvoření „tradice ve
výstavnictví vín v naší vinařské obci“.
Bezmála po deseti letech se dá
konstatovat, že se jejich záměr podařil.
Tehdy se na prvním ročníku představilo
273 vzorků. Odborná degustace
proběhla v prostorách POMONY a.s.
a veřejná degustace o týden později v
Hostinci U VLKŮ. Na výstavě byly tehdy
představeny vzorky nejenom z Těšetic,
ale i z okolních obcí.
Takto pojatá výstava je však
organizačně
a
finančně
velice
náročná, proto se těšetičtí vinaři
v následujícím roce 2005 shodli na
poněkud komornějším pojetí a sešli se
pouze v uzavřeném kruhu těšetických
vinařů v místní jídelně. Hodnocení si
tehdy vyzkoušeli sami vinaři pod
vedením Jaroslava Svobody a bylo
prodegustováno 52 vzorků.
V roce 2006 byl zaveden program
výstavy, který vycházel z předchozích
zkušeností a požadavků vinařů. Koštu
se účastní výhradně těšetičtí vinaři a
odborné
hodnocení,
odborná
přednáška a veřejná část výstavy
probíhají v jeden den. Na třetím
ročníku v Hostinci U VLKŮ se
představilo 83 vzorků.
V roce 2007 přilákal košt do
Hospůdky u Jiřiny 29 vystavovatelů s 87
vzorky. Večerní část byla poprvé
zpříjemněna
cimbálovou
muzikou
MAJA.
V roce 2008 se na místní výstavě
prezentovalo 36 vinařů se 112 vzorky.
Výstava byla výjimečná velkým
množstvím přívlastkových vín a také
netradičně 29 vzorky červených vín.
Rok 2009 byl na Těšetickém koštu
premiérovým pro vzorky růžových vín.
V tomto ročníku bylo vystaveno
celkem 92 vzorků - 70 bílých; 6
růžových, 16 červených. Večerem
provázela, stejně tak jako v roce
předchozím, cimbálovka Kalíšek.

V roce 2010 se výstava blýsknula
doposud nejvyšší návštěvností.
91
vzorků vína od 34 vystavovatelů přišlo
ochutnat 100 návštěvníků.
Výstavu v roce 2011 ovlivnil
"hubený" vinařský rok a výrazné
kyselinky
u většiny vzorků.
25
vystavovatelů představilo 59 vín. I přes
nízký počet vzorků se nepodařilo
návštěvníkům tyto vzorky "zdolat".
Cimbálová muzika se stala již
tradičním doprovodem výstavy.
Ročník
2012
představil
návštěvníkům 95 vzorků od 35
vystavovatelů. Program pro veřejnost
doplnilo vystoupení someliéra pana
Františka Koudely, který předvedl servis
vín, zásady degustace a sekání sektů
šavlí- tzv. S AB R AG E ( SABRÁŽ).
Přehled šampionů výstavy
Ročník
Vinař
Víno
2004
Znovín Znojmo a.s.
Rulandské šedé 2003
2005

nehodnoceno

2006

Bezega Michal

Naše
výstava
je
pořádána
s vyrovnaným rozpočtem 23 000 Kč.
Příjmy jsou ze 2/4 kryty sponzory, z 1/4
příjmem ze vstupného a z 1/4
příspěvkem obce.
Pozvánka
Jubilejní 10. ročník Těšetického koštu
se uskuteční v sobotu 16.3.2013 v
Hostinci U VLKŮ. Program a informace
pro vystavovatele a návštěvníky bude
sdělen v dostatečném předstihu.
Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval
obci Těšetice a společnostem KOČÍVALÁŠEK s.r.o., POMONA Těšetice a.s.,
BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o., RENOV
spol. s.r.o., ALPINE STAVEBNÍ s.r.o.,
BEGASTAV, které každoročně podporují
výstavu.
Za
pomoc
při
organizaci dále děkuji Jaroslavu
Svobodovi, manželům Daně a Karlu
Tkadlecovým, paní Anně Telekiové a
manželce Vlastě.
Za organizační výbor
Leoš Musil

Rulandské šedé 2005
2007

POMONA a.s.
Sauvignon 2006

2008

POMONA a.s.
Ryzlink rýnský 2006

2009

POMONA a.s.
Sauvignon 2007

2010

Kantor Zdeněk ml.
Chardonay 2009

2011

Kantor Zdeněk ml.
Chardonay 2010

2012

Kresba od paní Evy Pokorné doprovází
Tešetický košt od roku 2006.

Musil Leoš
Sauvignon 2011

Zhodnocení dosavadních výstav
Každoročně se naší výstavy účastní
okolo 30 těšetických výrobců vín
s průměrným celkovým počtem 90
vzorků.
Návštěvníků přichází kolem stovky.
Odlišností od ostatních výstav je, že
vystavovatelé mají vstup na večerní
část zdarma a návštěvníci mají v ceně
vstupného volný odběr vzorků.
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Pěčeť Těšetického koštu 2012

(pokud
možno,
ať
netrčí
ven
z kontejneru, nebezpečí úrazu), papír
do kontejnerů. Kdo odevzdává odpad
do sběrny (železo, papír, atd.), prosím
nechte
si
vystavit
doklad
na
odevzdané množství a přineste ho na
OÚ. Vám to neublíží a obci je to k
užitku.

Úspěch Štěpána
Nekuly
Štěpán Nekula,
žák 5.třídy, se ve svém volném čase
zapojil
do
logické
olympiády
pořádané Mensou České republiky.

Pokud se nám bude dařit třídit
odpad, v co možná největší míře než
doposud, budeme mít z toho užitek
všichni v obci, protože obec může
získat peníze ve formě bonusů za
třídění a odevzdané množství, které
ovlivňuje konečnou cenu vývozu
odpadu za osobu/rok.

V této olympiádě děti musí při řešení
prokázat schopnost samostatného
uvažování a pohotového rozhodování.
V krajském kole obsadil 3. místo a
postoupil do celostátního kola, které
se konalo 26.11. v Míčovně Pražského
hradu. V celostátním finále skončil na
32. místě. Je to obrovský úspěch,
gratulujeme.

Na jaře budeme moci vytvořit další
nové sběrné místo v ulici u hřiště.

Jana Bezrouková

Jindřich Žižka

Nabídka služeb obce

Adopce

JÍDELNA & UBYTOVNA

Naše základní škola už několik let
adoptuje
indického
chlapce
Nagalingam Ramachandra Poobathi
z Tamilnádu. Finanční částku potřebnou k adopci získáváme formou
každoroční Sbírky Tří králů. Díky ní může
chlapec navštěvovat školu, účastnit se
školních kulturních programů, dostane
školní tašku, pomůcky a školní
uniformu.

Obědy
- 55 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti rozvozu)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů
formou souhlasu s inkasem.

Sbírka Tří králů proběhne na naší škole
v pondělí 7.1.2013.

Vyžádejte si více informací
u kuchařek !

Děkujeme za finanční příspěvek.
Výtěžek sbírky bude zveřejněn na
stránkách školy:
www.zsprosimerice.estranky.cz

Ubytování – cena dle pokojů 130
-150 Kč den/os.

Jana Bezrouková

Třídění odpadů
Milý spoluobčané, znovu se na Vás
obracím. Od roku 2013 je již na
rozhodnutí zastupitelů obce, kolik
budeme platit za vývoz odpadu. Max.
hranice poplatku za vývoz odpadu, se
dle zákona zvýšila z 500,-- Kč až na
1.000,-- Kč /os./rok.

vychází na 1 občana obce Těšetice
cca 700,-- Kč /os./rok. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo pro rok 2013 zatím
ponechat částku na jednoho občana
stále stejnou a to ve výši 500,-- Kč
/os./rok, tedy jako v roce 2012. Rozdíl
v nákladech ponese obec. Proto,
abychom
nemuseli
platit
více,
bychom měli, co možná nejvíce třídit
odpad. Pomůžeme nejen sami sobě,
ale i obci.

Dle výpočtu nákladovosti vývozu
odpadu za rok 2012, činí částka, která

Máme pro to vytvořeny čtyři sběrná
místa, kde můžeme odložit plasty, sklo

+ plus pro nás + pro obec
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- 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
Ceny jsou platné od 1.1.2013.

Jubilanti
Říjen
93 let

Dvořáčková Marie

Listopad
65 let
Laitnerová Věra
70 let
Hanzalová Ludmila
85 let
Kašpárková Blažena
Prosinec
65 let
Matoušková Libuše
65 let
Vaňková Dana
70 let
Votava František
81 let
Bagoňa Štefan
Vše nejlepší !!!

Archeologický
výzkum u Těšetic
v roce 2012
Ústav archeologie a muzeologie
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity
v
Brně
se
věnuje
vykopávkám v polní trati „Sutny“ již od
60. let minulého století. I když se
lokalita fakticky nalézá na katastru
Kyjovic, je v obecném povědomí
spjata s obcí Těšetice a v odborné
literatuře se setkáváme s různými
označeními polohy. V současnosti zde
probíhá výzkum pod odborným
vedením doc. PhDr. Elišky Kazdové,
CSc.
Celá plocha „Suten“ je pravidelně
rozměřena na sektory, čtverce a
kvadranty jako nejmenší jednotky 1x1
m. Na základě této sítě lze jednotlivé
archeologické
nálezy
přesně
lokalizovat.
Letošní
sezóna
byla
náročná, jelikož byly odkryty tři plochy,
které byly od sebe poměrně dost
vzdáleny.
Plocha
nejblíže
vybudované
archeologické základny byla letos
odkryta
za
účelem
kontrolního
výzkumu v místě světoznámého
kruhového příkopu-rondelu kultury s
moravskou malovanou keramikou (asi
4800 – 4000 let př. n. l.) mladší doby
kamenné-neolitu, který tuto lokalitu
proslavil. V letech 1968-1978 zde
probíhal pod vedením prof. PhDr.
Vladimíra Podborského, DrSc. odkryv,
při kterém byla větší část rondelu
prozkoumána. Při letošní exkavaci byl
kladen důraz na stratigrafii (sled vrstev)
v souvislosti s pravěkými nálezy.
Odkrytý profil (obr. 1, 2) se směrem ke
dnu zužoval do vrcholu - odtud

pochází název „spitzgraben“ pro
zahrocený typ profilu. V tuto chvíli
probíhá zpracování výsledků. Jednalo
se o revizní výzkum, který nebude dále
probíhat.
Druhá plocha, která je situovaná
přibližně uprostřed pole u polní cesty,
je odkryta již od roku 2010, kdy zde byl
uskutečněn významný objev. Jednalo
se
o
kostrový
pohřeb
asi
padesátiletého muže z období kultury
se zvoncovitými poháry ze závěru
pozdní doby kamenné (asi 2700 – 2000
let př. n. l.). Prostorná, přibližně
čtvercová, hrobová komora ukrývala
nebožtíka ve skrčené poloze s četnými
milodary,
především
lukostřelecké
povahy. V letošní sezóně se podařilo v
této poloze odkrýt kostrový hrob starší
ženy s nepočetnými milodary (obr. 3).
V pohřební výbavě se jednalo
zejména o keramické nádoby, zbytky
masité potravy, které se dochovaly v
podobě zbytků zvířecích kostí.
Nejvzdálenější odkrytá plocha je
rozložena na severozápadním svahu

částečně zalesněného kopce „U
mlýnku“ (281 m n. m.). Je zde
postupně odkrýván půdorys dlouhého
domu kůlové konstrukce (obr. 4),
kultury s lineární keramikou nejstarších
zemědělců na našem území (asi 5700 –
5000 let př. n. l.). Cílem je co
nejzevrubněji prozkoumat dům i s jeho
zázemím a pokusit se tak co nejvíce
poznat běžný
život neolitického
člověka.
V okolí archeologické základny
byly v letošním roce umístěny celkem
čtyři
informační
tabule,
které
zpřístupňují základní informace o
zdejším pravěkém osídlení. První
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infotabule shrnuje osídlení kultur s
lineární a vypíchanou keramikou (starý
a střední neolit), druhá se zabývá

kulturou s moravskou malovanou
keramikou (mladý neolit), třetí je
věnována
kultuře se zvoncovitými
poháry a poslední osídlení doby
bronzové a halštatské (starší doba
železná).
V roce 2013 bude výzkum
směřovat k pokračování výzkumu
dlouhého domu kultury s lineární
keramikou,
případně
budou
pokračovat dokončovací práce na
dalších místech.
Ústav archeologie a muzeologie,
Filozofická
fakulta
Masarykovy
univerzity, Brno
Mgr. Martin Kuča, Mgr. Zdeněk Hájek

Okénko do historie
-1977V tomto roce slavila naše republika
společně s SSSR a socialistickými
zeměmi 60. výročí VŘSR.
Také naše obec důstojně oslavila
toto významné výročí. Dne 7. 11.
dopoledne probíhala naší obce
Štafeta míru a přátelství. Pionýři zdejší
školy ji převzali na okraji obce a
proběhli vesnicí ke kulturnímu domu,
kde k ní funkcionáři obce přivázali
stuhu a předali zástupcům ONV
závazkové listy. Hudba z místního
rozhlasu a mladší děti s praporky
štafetu zdravily.
Téhož dne večer byla uskutečněna
veřejná schůze KSČ a MNV. Po
slavnostním projevu předsedy VO KSČ
předvedli členové SSM svůj kulturní
program. Poté následoval celovečerní
sovětský film. Oslavy se zúčastnilo 117
osob.
Třetí část oslav připravil DV Jednoty.
Na své schůzi instaloval výstavku prací
žáků a pionýrů, jejich kroniky, obecní
kroniky a sovětských knih. Kulturní
program předvedli starší pionýři. Na
závěr schůze bylo provedeno tradiční
losování výher. Na oslavě bylo
přítomno 112 osob.
Budování obce
Volební program MNV Těšetice byl
v tomto roce plněn ve všech bodech
jak po stránce politickovýchovné, tak
na úseku zvelebování obce. Při
brigádnických pracích bylo občany
odpracováno
982
brigádnických
hodin a vytvořena hodnota díla
206 200 Kčs.
Pracovalo se na těchto akcích:
pokládání chodníků ke Dvořáčkovým
25Om2
HD- 52 000 Kčs
nátěry autobusových čekáren
2ks
HD- 3 000 Kčs
stavba koupaliště
oprava požární zbrojnice- nová krytina
a římsa
HD- 45 000 Kčs
adap. poradny pro matky s dětmi
HD- 18 000 Kčs
výsadba 200 KS Růží
HD- 3 000 Kčs
Směny NF
V obci proběhly 3 směny NF. Dne
2.3. provedli žáci sběr železa. Nasbírali
28q. Dne 22. a 23.4 byl prováděn úklid
kolem lípy svobody, pokládaná

kanalizace ve Sportovní ulici, výsadba
růží kolem hlavní silnice, v Ruské a
Růžové ulici, bylo rozmístěno dalších 6
váz a osázeno květinami, rozšíření
nástěnek
pro
názornou
agitaci,
úprava prostoru kolem hřbitova, školy,
kostela, hřiště, požární zbrojnice,
úprava parku u kulturního domu a
započalo se s pokládáním kanalizace
v Bantické ulici. Dne 2. a 3. 10.
probíhala směna na počest 60. výročí
VŘSR.
Pracovalo se na stavbě
koupaliště, úpravě volných prostranství
a pionýři sbírali odpadové suroviny.
V soutěži o jarní úklid byla naše
obec vyhodnocena ONV na třetím
místě v okrese. Obdržela finanční
odměnu 1 500 Kčs.
Při MNV je ustanoveno 9 agitačních
dvojic,
v nichž
jsou
zastoupeny
všechny organizace NF, poslanci MNV
a členové KSČ. Ve čtyřech agitačních
dnech v roce navštívily tyto dvojice
rodiny a vysvětlily občanům otázky, ke
kterým byly agitační dny určeny.
Nejaktivnější masovou organizací
obce je ČSŽ, který velmi úzce
spolupracuje s SPOZ a SRPŠ, neboť
většina členek pracuje ve všech třech
organizacích. ČSŽ má 42 členky.
Předsedkyní je s. Anna Telekiová,
úřednice JZD Mír Práče. První akcí
v tomto roce byl kurs vaření, který se
prováděl v kulturním domě v Práčích.
Zúčastnilo se 25 členek. Ženy získaly
nové zkušenosti a všechny se při
společném posezení pobavily. V lednu
připravil ČSŽ společenský ples. Ženy
zajistily bohatou tombolu. Výtěžek
z plesu použily na akce pořádané pro
děti.
Dne 13. 2. uspořádala organizace
Dětský maškarní rej s hudbou. Ženy
napekly dětem zákusky a připravily 200
výher do tomboly. 150 dětí se bavilo
tancem a soutěžením.
Nejlepší tanečníci obdrželi sladkou
odměnu. MDŽ oslavily ženy společně
se členy Jednoty na jejich výroční
schůzi dne 6. 3. v sále kulturního domu.
Děti z MŠ, ZDŠ a členové SSM pozdravili
svátek
žen
pestrým
kulturním
programem. Všichni přítomní obdrželi
občerstvení a ženy květiny od
organizací a drobné dárky od dětí.
Oslava se všem líbila. Zúčastnilo se jí
120 osob.
Dne 25. 3. se 31 žen zúčastnilo
společně kulturního pořadu v Práčích.
Oblíbené písně jim zazpívala Zorka
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Kohoutová. Všem se družná zábava
líbila.
Dne 16. 4. Připravily ženy pro pionýry
a jiskry při jejich slibu kytičky, knihy
s věnováním.
Tradiční pouť byla členkami ČSŽ
organizována dne 6. 5. Za doprovodu
hudby zvalo 5 dvojic žen občany na
pouťovou zábavu. Pro pobavení dětí
zajistily Lunapark.
Dne 5. 6. připravil ČSŽ společně se
ZDŠ a SRPŠ k MDD Pionýrskou pouť. U
školy předaly ženy dětem nafouknuté
balónky a s nimi za doprovodu hudby
pochodovaly na sportovní hřiště. Také
se přišly podívat i děti z okolních
vesnic. Děti i dospělí si mohli zkusit
různé zábavné atrakce.
Ve dnech 26. 6. a 4. 12 uskutečnil
ČSŽ společně se SPOZ vítání dětí do
života. Do kroniky SPOZ byly zapsány
tyto děti:
Jana Brníková
Tomáš Rosa
Květoslava Geržová
Miroslav Pačíska
Aleš Hladík
Veronika Ryplová

nar. 22. 11. 1976
nar. 19. 03. 1977
nar. 9. 5. 1977
nar. 28. 7. 1977
nar. 10. 8. 1977
nar. 24. 10. 1977

Děti obdržely hračky a rodiče
květiny. Pořad zpestřili pionýři kulturním
vystoupením.
Dne 1. 9. přivítali členky ČSŽ a SPOZ
9 prvňáčků do 1. třídy ZDŠ kytičkami,
knihami s věnováním a přáním mnoha
úspěchů ve školní práci. Touto pěknou
pozorností byli rodiče i s dětmi mile
potěšeni.
Během roku navštívily členky 20
občanů nad 70 let s blahopřáním,
dárkem a květinami při výročí jejich
narozenin.
Na brigádách ženy odpracovaly 520
hodin.
DV Jednoty
S ČSŽ úzce spolupracoval také DV
Jednoty. Předsedou je řed. školy ve
výs. s. Bohumil Mejzlík. Činnost DV
spočívala hlavně ve finanční podpoře
pořádaných akcí, na něž přispěl
částkou více než 1000 Kčs.
Vydatně pomáhal pionýrům, neboť
má nad nimi patronát. Už po několik
let jim předplácel časopis Hlas
revoluce. Nejvýznamněji se podílel na
oslavách 60. výročí VŘSR.
Na brigádách při zvelebení obce
odpracovali členové DV 344 hodin.

SSM
Funkci předsedkyně zastává s.
Dagmar Nikitěnková. Během roku
uskutečnili svazáci cyklus naučných
přednášek na tato témata:
Vznik a vývoj člověka
Vývoj názorů na uspořádání světa
Slunce a jeho vliv na zemský povrch
Člověk jako součást přírody
Člověk ve vesmíru
Přednášejícím byl s. ing. Jaroslav
Hladík, učitel ZDŠ Prosiměřice. Mladé
chlapce a děvčata přednášky velice
zajímaly a společné besedy se jim
vydařily. V březnu se svazáci pěkně
pobavili na Jarním plese mladých.
Hrála jim skupina „Rosa coeli”. Přišlo si
zatančit 300 návštěvníků. Jelikož měli
dobrou organizaci i hudbu, která se jim
líbila, byli nadmíru spokojeni.
Na
podzim
pořádali
svazáci
tradiční posvícení. Stárkem byl Miloš
Otáhal a stárkovou Miluše Bobková.
S nimi zavádělo 12 párů. Při tanci na
parketu před kulturním domem jim
hrála dechovka Melodie. Bylo slunné
počasí. Veselá nálada a výskání
mladých přitáhlo téměř celou vesnici.
Také Silvestrovskou zábavu pořádali
svazáci. Hrál jim hudební soubor
„Keramik”
ze
Znojma.
Mládež
připravila bohatou tombolu. Se starým
rokem se přišlo rozloučit 300 tanečníků.
ČSCH
Organizace má 35 členů. Předsedou
je
s.
Štefan
Bagoňa.
V lednu
uspořádali ples, na který členové
spolku darovali tyto věcné ceny do
tomboly: jehně, králíky, holuby, drůbež.
Během roku se členové zúčastnili
okresní výstavy drůbeže ve Znojmě.
Dva z nich také vystavovali. Od JZD
obstarali pozemek, na kterém chtějí
zřídit pokusnou stanici pro mladé
chovatele.
V akcích
Z členové
odpracovali 350 brigádnických hodin.
V tomto roce zahájila svou činnost
obnovená
organizace
SČSP.
Předsedou je s. František Ševčík. Práci
zaměřila na pořádání přednášek a
zajišťování filmů pro mládež i dospělé.
Promítla pro veřejnost celkem 7
sovětských filmů, které byly hojně
navštěvovány.
Předsedou požárníků je s. Josef
Bezrouk. V měsíci březnu požárnici
provedli na základě usnesení XV.
Sjezdu KSČ o ochraně socialistického a
soukromého
majetku
protipožární
prohlídku veškerých budov. Občané
plně pochopili požadavky a závady,
zjištěné požárníky, odstranili.

V květnu se členové zúčastnili
soutěže okrsků č. 13 v Banticích. Z 8
družstev vybojovalo těšetické 1. místo
a velitel družstva s. Josef Dufek si
odnesl druhou cenu v hodnocení
velitelů. Na základě tohoto úspěchu
byly Těšetice určeny za místo další
soutěže. Všechna zúčastněná družstva
kladně hodnotila připravenou trasu,
která
byla
označena
vzorně
upravenými tabulkami. Tohoto cvičení
se zúčastnila i tříčlenná skupina ČČK,
vedená s. Martinem Geržou.
Organizace ČSPO
se kulturně
využívala při pořádání tradičního
masopustu.
S domácí
kapelou
důchodců p. Vojáčkem a p. Brníkem
procházelo vesnicí 9 masek se členy
ČSPO, kteří zvali občany na zábavu do
kulturního domu.
Pro školní mládež provedli požárníci
2 výchovné přednášky. Na opravě
požární
zbrojnice
a
při
plnění
volebního programu odpracovali 403
brigádnických hodin.
Činnost TJ byla obnovena v měsíci
dubnu. TJ Sokol. Má 23 členů.
Předsedou je s. Jan Kryštof. První akcí
organizace bylo tradiční přátelské
utkání v kopané o sud piva, které se
konalo dne 1. května. Hráli ženatí proti
svobodným
za
stavu
3:1
pro
svobodné. Na oslavu Dne vítězství
připravila TJ za spolupráce ČSPO velmi
pěkný táborák.
Ještě v 1. pololetí
začali s přípravou hřišť pro odbíjenou.
Také zpevnili výjezdovou cestu k
hřišti. Aby organizace získala více
financí, zorganizovala se členy po 2
dny trhání švestek v okolí hřiště. Získala
1333 Kčs. Od října postavili členové TJ
v kulturním domě tenisové stoly, kde
mohli žáci i dospělí hrát tenis. Jedno
družstvo žáků bylo přihlášeno do
soutěže a dělilo se o 1. místo. V době
vánočních prázdnin byl uspořádán
turnaj o ceny. Z 22 hráčů se umístili na :
1. místě : Antonín Laitner
2. místě : Miroslav Masarovič
3. místě : Zdeněk Ludvík
Stejný turnaj byl připraven i pro
žáky. Ve vánočním šachovém turnaji
soutěžilo 20 hráčů. Prvním dvěma
turnajům zakoupila ceny TJ. Do
šachového turnaje věnoval ceny
ČSPO,
který
s TJ
organizačně
spolupracoval .
Při brigádách na zvelebení hřiště a
obce odpracovali členové celkem
645 hodin.
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Činnost ZO ČSČK byla zaměřena na
zdravotnickou stránku. Předsedkyní je
s. Františka Nikitěnková. V tomto roce
bylo provedeno doškolování kursu 1.
Pomoci, kterého se zúčastnilo 25
občanů. Školení prováděl obvodní
lékař a zdravotní sestra s. Pitourová.
Absolventi získali odznak 1. pomoci.
Dárcovství krve se zúčastnilo letos 68
občanů. Odběr byl proveden 1x.
mimoto
se
4
dárci
zúčastnili
mimořádného odběru na telefonickou
výzvu znojemské transfúsní stanice. Za
bezplatný odběr krve získali v tomto
roce bronzovou plaketu Janského III.
stupně tito dárci : Bobek Josef st.,
Gerža Josef, Rosa Josef, Tichý
Stanislav, Ďurišová Anna. Stříbrnou
plaketu II. Stupně za 20 bezplatných
odběrů získali dárci: Votava František
st. a Katolický Josef.
Sociální komise při ZU ČSČK zajistila
pro 2 přestárlé osoby bezplatnou
týdenní rekreaci ve Vranově nad Dyjí.
Zúčastnily se jí Vojáčková Marie a
Machátová Marie. Obě byly s rekreací
spokojeny.
V letošním roce byl dostavěn 1
rodinný domek manželů Marie a
Jaroslava Culkových.
Přestavbu
domku
dokončili
manželé Marie a Miroslav Hlouškovi.
Vlivem rozšiřování okresní silnice byl
zbourán rodinný domek Bagoňových.
Letos v MŠ zapsáno 28 dětí. Ředitelkou
je s. Jana Růžičková ze Znojma.
Učitelkou je s. Vladimíra Buršovská a
Těšetic.
V lednu napadlo zhruba 25 cm
sněhu.
Maximální
teplota
se
pohybovala kolem -10°C. Únor byl
deštivý. V polovině měsíce spadlo
v bouři takové množství srážek, že
voda, stékající za sadu a lesa
podemlela zčásti silnici za Hlouškovými.
Teplota se pohybovala většinou nad
nulou.
Březen byl suchý a pěknými
slunnými dny. Tyto krásné, téměř letní
dny uspíšily vegetaci a kolem
dvacátého rozkvetly meruňky a
broskve. Násada květů byla bohatá.
Avšak přes noc klesla teplota z 22° na
-2° až -3°C a začalo sněžit. Napadlo 10
cm sněhu. A když teplota klesla na -4°
až -6°C a foukal studený severák,
růžové kvítky meruněk se změnily
v nahnědlé.
Velká část slibované úrody byla
zničena. V dubnu bylo chladno, sucho
s občasnými mrazíky. Vegetace se

opozdila. Také v květnu bylo velmi
chladno a sucho, které trvalo až do
června. Červenec a srpen byl již vlhký
s mírnými teplotami. Podzim byl slunný
s občasnými srážkami.
V letošním roce se narodilo 5 dětí (4
chlapci, 1 děvče). Zemřelo 5 osob.
(JŽ)

Poděkování
Děkujeme všem, kdo nám
pomohli při hašení požáru
rodinného domu a následné
likvidaci škod, hlavně místním
hasičům a také OÚ Těšetice.
Rodina Nezvalova a Smrčkova

Připravované akce
Dětský karneval – 3.2.2013
Masopust – 9.2.2013
Těšetický košt – 16.3.2013
Setkání důchodců – 24.3.2013

Dotace
V letošním roce naše obec získala
několik
dotací
z
rozpočtu
Jihomoravského kraje, které přícházeli
postupně.
Poslední
tzv.
“pod
stromeček”.
 Na traktůrek vč. příslušenství – akce
Zelené hřiště (80.000,- Kč)
 Na úroky z úvěrů (25.000,- Kč)
 Na místní hasiče (240,- Kč)
 Na rekonstrukci komunikace v ulici
Ke Hřbitovu – I. etapa (100.000,- Kč)
Tyto projekty byly realizovány za
podpory Jihomoravského kraje.

(ZN)

Poděkování
níToto
číslo
zpravodaje
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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