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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, čtenáři, 

 
     před rokem jsem na tomto místě psal o 
tom, proč jsou Těšetice dobré místo 
k bydlení. Stále platí, že se naše vesnice 
rozrůstá a počet obyvatel se neustále zvyšuje. 
Je to prostě proto, že zde lidé chtějí žít a 
vychovávat tady své děti. 
 
     Jaké jsou jejich hlavní motivy? 

  Les hned za vesnicí 

 Možnost příjemné vycházky jak    
        k přehradě, tak i směrem k Banticím 

 Zlepšující se vzhled obce 

 Do Znojma je to 10 minut autem 

 Téměř 50 autobusových spojů jede do   
         a nebo ze Znojma každý pracovní den 

 Jsou zde přijatelné ceny nemovitostí 

 Společenský a spolkový život 

 Rodinné a přátelské vazby, či těšetický  
         patriotismus 
 

     Ano, obec se rozrůstá docela svižným 
tempem. Aby to byl zdravý růst a z naší 
vesnice se nestala jen noclehárna, kde žijí lidé 
jen vedle sebe, jak se to stalo v řadě  vesnic 
okolo velkých měst, je potřeba, abychom 
zachovali to, že zde žijeme spolu. 
 
Jak toho dosáhnout? 
 
     Využíváním přirozených možností 
k setkávání , pořádaných akcí a také místních 
služeb (obchod, MŠ, obecní jídelna, kostel, 
hospody, společenské a sportovní akce, 
spolky …).  
 
     Dále, pokud se objeví volný dům, nebo byt, 
stavební pozemek, či  stodola na zbourání, 
přednostně řekněte svým příbuzným, 
známým, kamarádům, kolegům v práci, aby 
jej koupili a usadili se v Těšeticích. 
 
     Tak se podaří zachovat to, co dělá naši 
obec vesnicí – udržet a rozvíjet mezilidské 
vztahy. 
 
Všem přeji hezké jaro. 

 
Ing. Zdeněk Nekula 

starosta 

Rozpočet obce na 

rok 2014 

Zastupitelstvo obce Těšetice schválilo na 
svém zasedání dne 2.12.2013 rozpočet na rok 
2014, který má tyto základní parametry. 
 
Daňové příjmy          =  6.062.200,-- Kč 
Přijaté dotace             =       132.000,-- Kč 
Nedaňové příjmy       =       178.000,-- Kč 
Příjmy celkem          =  6.372.900,-- Kč 
 
Běžné výdaje vč. plánovaných  
investic a oprav      =    5.597.900,-- Kč 
Splátka úvěrů  
u ČS Znojmo            =       775.000,-- Kč 
Výdaje celkem    =  6.372.900,-- Kč 
 
Podrobnosti najdete na obecním webu. 

(ZN) 
 

Zasedání 

zastupitelstva 

     Občas se objeví dotaz, kdy zasedá 
Zastupitelstvo obce Těšetice. Stačí se podívat 
na webové stránky obce 

(www.tesetice.cz), nebo si jednoduše 

pamatovat, že je to vždy 2. pondělí v měsíci 
od 18,00 hodin na obecním úřadě. Všechna 
zasedání jsou veřejná a kdokoliv může přijít. 

(ZN) 
 

Sportovní areál 

     V prosinci minulého roku skončil  10-tiletý 
pronájem sportovního areálu společnosti 
ARES 96, s.r.o. Nyní se o celý areál stará TJ 
Těšetice. Současně obec Těšetice výrazně 
zkrátila podporu fotbalistům na jejich 
provozní potřeby. Obec se však  bude i nadále 
podílet na rozvoji a renovaci areálu, hlavně 
v investičních záležitostech. Na vlastní provoz 
si nyní fotbalisté mohou sami vydělat 
pořádáním akcí v areálu a provozem 
hospůdky. Pokud je chcete podpořit, přijďte 
např. na fotbalové utkání a současně si zde 
kupte něco na občerstvení. 

(ZN) 

Sběr elektoodpadu 

     Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 
oznamuje občanům, že v rámci ochrany 
životního prostředí budou místní hasiči 
provádět ekologickou likvidaci elektrických 
spotřebičů. 
 
Sběr se týká těchto věcí: 
- Televizory, monitory 
- Ledničky, mrazáky 
- Pračky, elektrické sporáky, sušičky, 

myčky, mikrovlnné trouby 
- Malé spotřebiče: vysavače, varné konvice, 

toustovače, překapávače, fény, kulmy 
atp.  

 
     Všechny elektrické věci musí být 
kompletní. 
 
Kontaktní osoby SDH: 
 
Bezrouk Josef 
Tel.: 724 121 793 
 
Worbis Pavel 
Tel.: 608 735 806 
 
Nebo informujte na obecním úřadě. 
 
Odvoz od občanů provedou sami hasiči a 
bude probíhat čtvrtletně. 

Josef Bezrouk 
starosta SDH 

 

Oprava sklepů - 

naposledy 

     Již počtvrté schválilo zastupitelstvo 
podmínky podpory na opravu sklepů v 
Těšeticích. Podmínky jsou obdobné jako v 
minulých letech.  
     Upozorňujeme všechny zájemce, aby si 
formuláře vyzvedli na obecním úřadě a 
vyplněné žádosti podali na OÚ nejpozději do 
30.4.2014. Ti, kteří si podali žádost 
v předchozích letech, ale podporu nečerpali, 
musí si podat novou žádost.  
     Letos je to již naposledy - v dalších letech 
nebude podpora pokračovat. 

(ZN) 

 ZPRAVODAJ 

 OBCE TĚŠETICE 
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Plán investic a 

oprav na rok 2014 

Mateřská škola 
– zastřešená pergola *) 
- nové dětské hřiště ve dvoře MŠ  
- výměna oken a dveří *) 
 
Kulturní dům a byty 
– instalace oken *) 
 
Výstavba zpevněné plochy před sklepní 
uličkou (Kaňonem)  
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 – hasičské auto *) 
 
Tělovýchovná jednota 
 - výstavba přípojky splaškové kanalizace  
 - oprava antukových kurtů  
 
*) Akce označené hvězdičkou budou 
realizovány za podmínky získání dotace. 

 
(ZN) 

 
 

Dotace na okna 

     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na 
únorovém zasedání schválilo pro obec 
Těšetice individuální dotaci 200 tisíc korun na 
instalaci oken v budově víceúčelového 
zařízení (kulturní dům + byty).  Práce budou 
provedeny ještě během jarních měsíců.  
 
     V loňském roce Jihomoravský kraj již 
poskytl celkem 400 tisíc korun také na tuto 
stavbu (na dokončení hrubého zdiva a 
zastřešení). 

(ZN) 
 
 

Výběrové řízení 

     Na výstavbu zpevněné plochy před sklepní 
uličkou (Kaňonem) obec vyhlásila výběrové 
řízení, jehož se zúčastnilo 5 firem, které se 
umístily v tomto pořadí: 
 

(ceny v Kč bez DPH) 
 

1)      COLAS CZ, a.s.                748.453,00 
2)      Ing. Pavel Pelán       755.150,00 
3)      STRABAG a.s.                            787.993,00 
4)      ALPINE Bau CZ s.r.o.      849.900,00 
5)     SWIETELSKY stavební s.r.o. 977.336,00 
 

     Stavební práce budou zahájeny nejpozději 
v září tohoto roku. 
 

(ZN) 
 

Hospodaření obce 

Těšetice v roce 2013 

 
Hlavní činnost (v Kč) 
Příjmy –  daňové     5.762.025,82 
 nedaňové           291.098,93 
 kapitálové               3.450,00 
 dotace      1.130.267,00 
Příjmy celkem     7.186.841,75 
 
Výdaje -  běžné                        4.746.538,05 
 kapitálové                       3.287.445,61  

(stavba kulturního domu ) 
Výdaje celkem                        8.033.983,66 
 
Výsledek                         -  847.141,91 
 
Stav na běžných účtech:  
ČS Znojmo      1.983.995,25 
ČNB        225.430,96 
celkem    2.209.426,21 
 
 
Zůstatek úvěrů  
u ČS celkem   5.183.209,81 
 
Zůstatek příspěvku Jednoty na (nerea-
lizovanou) prodejnu v KD    800.000,00 
 
 
Hospodářská činnost obce 
- jídelna a ubytovna (v Kč) 
 
Příjmy   2.726.681,87 
Výdaje   2.722.828,22 
Zisk            3.853,65 
 
Stav na běžném účtu:                 367.677,81    
 
Počet obědů                  50 730  
Přílohy (knedle)                 3 033 
Počet ubytovaných                  2 073 
 
 
 
Hospodaření mateřské školy v roce 2013  
(v Kč) 
 
dotace JMK      968 000,00 
dotace obec      250 000,00 
vlastní příjmy         55 250,00 
dary            2 000,00 
úroky z účtu               414,17 
Příjmy celkem                        1 275 664,17 
 
Výdaje                        1 279 068,19 
 
Hosp.výsledek                             - 3 404,02   
(pokrytí ztráty z rezervního fondu) 
 
Stav na běžném účtu            217 803,90  
 
stav na účtu FKSP            2 297,50 
 

Personální                

a              

organizační změny 

     K 10. únoru 2014 byly na obecním úřadě 
provedeny organizační změny s cílem 
zefektivnit činnost a řízení zaměstnanců 
obce. 
 
     Starosta a místostarosta nadále zastávají 
své funkce jako neuvolnění. 
 
     Zaměstnanci byli rozděleni do tří úseků. 
 
 
Úsek ekonomicko-správní: 
 
Nováková Věra  
 
 
Úsek údržby: 
 
Trávníček Antonín - vedoucí  
Zimmermannová Marcela  
– dělnice + zástupce 
Plačko Jiří  
Tkadlec Václav – VPP  
+ další 4 pracovní místa na veřejno prospěšné 
práce, na které od 1.4.2014 posílá úřad práce 
další nové zájemce. 
 
 
Úsek hospodářské činnosti: 
 
Votavová Blanka – vedoucí  
Nováková Stanislava – kuchařka + zástupce 
Dufková Marie – pomocná kuchařka  
Trávníčková Antonie – uklízečka  
 

(ZN) 
 
 

Březová alej 

    V minulých dnech vyrostlo okolo cesty nad 
fotbalovým hřištěm 17 bříz. Stromy vysázeli 
zaměstnanci obce. Podnět k akci dal před pár 
lety pan Otáhal.  
 
     Obec bude nadále pokračovat ve výsadbě 
zeleně v obci i okolo polních cest, jak je 
vyznačeno v územním plánu.  
 
     O potřebě dalších stromů okolo polí, které 
by bránily větrné erozi, jsme se mohli 
přesvědčit nedávno, kdy v okolí proběhla 
menší prachová bouře. 

 
(ZN) 
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Těšetický košt 2014 

     V sobotu 8.3.2014 se uskutečnil již 11. 
ročník Těšetického koštu. Posuzováno a 
konzumováno bylo 70 vzorků od 24 
vystavovatelů.  

 
     Šampionem výstavy se stal vzorek č. 15 – 
Rulandské šedé (ročník 2013, výběr z hroznů) 
od Jaroslava Bobka. V bílých vínech byl 
šampionem vzorek č. 12 – Veltlínské červené 
rané (ročník 2013, pozdní sběr) od Zdeňka 
Kantora a v červených vínech byl šampionem 
vzorek č. 55 – Frankovka rosé (ročník 2013, 
jakostní) opět od Jaroslava Bobka.   
 
     Blahopřejeme šampionům a děkujeme 
ostatním za účast.  
 

      
     Dále bylo uděleno 16 zlatých medailí. 
 
     I v tomto ročníku koštu proběhly 
doprovodné soutěže. 

 Ve výtvarné soutěži (Východ slunce nad 
vinohradem) zvítězil Lukáš Šídlo z 
Prosiměřic. 

 V kulinářské soutěži (Těšetická 
škvarkovka) zvítězila Soňa Ludvíková. 

 V tahání koštýřem o objemu 3 litry 
zvítězil Roman Jarolímek. 

 
     Celovečerní výtečnou atmosféru 
doprovázela, pro více jak sto hostů, 
cimbálovka Kalíšek. 
 
     Pro přítomné ženy připravily děti z 
mateřské školky k MDŽ stylová vinařská 
přáníčka.      
       
     Dále děkujeme organizačnímu výboru pod 
vedením Leoše Musila za přípravu a realizaci 
této dlouholeté akce.     
      

     Rovněž za obec Těšetice děkujeme všem 
partnerům a sponzorům akce: 
 

- Vinařský fond ČR 
- POMONA Těšetice a.s. 
- KOČÍ – VALÁŠEK 
- R&R REALITY René Remeš 
- BEGASTAV 
- RENOV spol. s r.o. 

(ZN, LM) 
 

Rodáci 

     Už se to po obci rozkřiklo, že se připravuje 
velkolepá akce „Setkání rodáků, občanů a 
přátel obce Těšetice“. Proto si na sobotu 
23.8.2014 nic neplánujte a řekněte o tom 
dalším lidem, kteří se v Těšeticích narodili, 
zde žili, či mají kladný vztah k naší obci.  
 
     Na všechny čeká bohatý program včetně 
vláčku, který bude po celý den zajišťovat 
kyvadlovou dopravu po obci. Bude zajíždět 
z jedné strany až na vyhlídku v sadech 
společnosti POMONA Těšetice a z druhé 
strany až k přehradě v lese. 
 
     Další zajímavostí bude výstava historických 
fotografií. Proto žádáme občany o zapůjčení 
starších fotografií. Fotografie naskenujeme a 
bezpečně vrátíme. Pro výstavu použijeme 
zvětšené kopie. 
 
     Dále bychom všechny chtěli požádat, 
pokud znají adresy občanů, kteří se 
odstěhovali, aby je sdělili na obecním úřadě, 
abychom mohli informovat a pozvat opravdu 
všechny. O dalším podrobnostech programu 
vás budeme včas informovat. 

 (ZN) 
 

Vývoj obyvatelstva 

v roce 2013 

narození            9 (2 holky a 7 kluků) 
úmrtí            1 
přistěhováno        18 
odstěhováno          5 
 
 
Počet obyvatel k 31.12.2013: 
 
572 osob (z toho 296 mužů a 276 žen) 

(VN) 
 

Vánoční koncert 

     Již tradiční vánoční koncert plný koled se 
uskutečnil 27.12.2013 v těšetickém kostele 
Nejsvětější trojice. Tak jako předloni zahráli a 
zazpívali členové Cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka a rovněž jejich hosté Muzica antiqua 
ze Znojma. 

     Po koncertě čekalo na návštěvníky před 
kostelem občerstvení a ještě dlouho po 
koncertě sI všichni užívali vánoční atmosféru 
u svařeného vína. 

(ZN) 
 

Tříkrálová sbírka 

     Také letos chodili po naší obci koledníci, 
kteří v sobotu 4.1.2014 koledovali o příspěvek 
na Tříkrálovou sbírku. Celkem se v Těšeticích 
vybralo 14.292,- Kč (opět více než vloni). 
Všem patří velké poděkování. Více 
podrobností o akci a využití sbírky naleznete 

na  www.trikralovasbirka.cz . 

(ZN) 
 

Značky 

     Po mnoha letech byla provedena výměna 
starších dopravních značek v naší obci, které 
byly již značně vybledlé, a v některých 
místech  byly i doplněny. Jednalo se zejména 
o značky „Dej přednost v jízdě“ . Ve dvou 
případech byla umístěna značka „Slepá ulice“, 
protože v těchto ulicích opakovaně uvízli cizí 
řidiči. Prý je tam nasměrovala navigace a 
velmi se divili, že ulice dál nepokračuje. 

(ZN) 
 

Jídelna a ubytovna 

 

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA & UBYTOVNA 

 

 

 

 Obědy – cena 55 Kč při 

odběru jídla v Těšeticích 

 

- cena v jiných obcích za 

příplatek (dle vzdálenosti 

rozvozu) 
 

 Ubytování – cena dle 

pokojů 130 - 150 Kč den/os.  
 

 

Dále nabízíme pro občany      a 

organizace přípravu jídel na 

rodinné oslavy, svatby atd., za 

příznivé ceny. 
 

 

 

 

Více informací na  

www.tesetice.cz 

 

a tel. číslech:  

 

          jídelna – 515 271 332  

obecní úřad – 515 271 110 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.tesetice.cz/
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Zápis do Mateřské 

školy Těšetice 

     Zápis do naší mateřské školy proběhne ve 
dnech 15. 4. a 16. 4. 2014 vždy od 14.30h do 
16.00h v budově MŠ.  
 
     K zápisu je nutné donést žádost o umístění 
dítěte do MŠ a rodný list dítěte. Žádost 
možno vyplnit až na místě.  
 
     Ostatní důležité informace si můžete 
přečíst na vývěsce MŠ nebo v Jednotě 
Těšetice.  
 
     Těšíme se na Vás.  
 

Mgr. Lea Šmikmátorová 
ředitelka MŠ 

 
 

Březen v mateřské 

škole 

     Měsíc březen byl v naší mateřské škole ve 
znamení kulturních akcí, čímž jsme naplnili 
téma měsíce – SVĚT KULTURY.  
 

 

 
     Naši školku navštívil kouzelník a jako dárek 
si děti domů odnesly zvířátka z nafouknutých 
balonků.  
 
     V neděli 16. 4. 2014 vystoupily děti 
s krátkým kulturním programem na Setkání 
důchodců (viz foto) – tentokrát představily 
pásmo písní a básní z pohádek.  
 
     Do Prosiměřic jsme se vydali na divadelní 
představení společně s MŠ Prosiměřice, které 
proběhlo v místním kulturním domě.  
 
     Tento měsíc jsme stihli ještě divadelní 
představení ve Znojmě – pohádku „Všechno 
lítá, co peří má.“  
 
     Přejeme všem krásné jaro plné sluníčka a 
dobré nálady.  

 
Kolektiv MŠ 

 
 

Dětský karneval 

     Jako každý rok, tak i letošní, se v neděli 
23.02.2014 konal Dětský karneval od 14.30 
hodin v hostinci „U Vlků“. Děti s rodiči zaplnili 
sál.  Ředitelka MŠ L. Šmikmátorová a p. 
učitelka Soňa Ludvíková se ujaly dětí v 
maskách, pro které si připravily program. 
Nejdříve se masky představily. Poté začala 
zábava. Děti se dobře bavily.     O hudbu se 
postaral p. Květoň R. Děti dostaly občerstvení 
a pro masky byly připravené, jako malá 
odměna, sladkosti. Sál poskytla paní Ivana 
Vlková, která ohřála dětem párky. 
Poděkování patří firmě POMONA – p. Bc. Ivo 
Pokornému za jablka a také všem, kteří se 
postarali o hezký průběh dětského karnevalu.   

(JŽ) 

Jubilanti 

LEDEN 
Votavová Ruža                        70 let 
Tichá Božena                           85 let 

 
ÚNOR 

Valena Josef                            81 let 
 

BŘEZEN 
Nováková Růžena                75 let 
Pilát Otto                                 85 let 
Švejcar Jan                              87 let 

 
 
     Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do 
dalších let.  

(JŽ) 
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Webové stránky 

ZŠ Prosiměřice 

     Už jste shlédli naše webovky 

www.zsprosimerice.estranky.cz? Že ne, 

tak to byste měli napravit.  
 
     Zvu Vás na prohlídku. Dozvíte se tam 
mnoho zajímavostí z historie školy, programu 
a plánu práce školy, informace o školní jídelně 
a družině, ale hlavně, co se během školního 
roku dělo, děje a bude dít. To je řeč o školních 
akcích.  
 
     Samozřejmě naším prvořadým úkolem je 
vzdělávací část, ale důležité jsou i jiné formy 
výuky, doprovodné výukové programy, 
soutěže, vystoupení žáků na veřejnosti a 
další. A co je příjemné, přečíst si o úspěších 
žáků naší školy. Můžete se také těšit 
například na dětský karneval, Škola má 
talent, předpřijímací zkoušky žáků 9. třídy, 
plno exkurzí, výletů a další. 
 
     Tak zkoukněte naše stránky 
 

 www.zsprosimerice.estranky.cz 

                                                                                                                      
Mgr. Jana Bezrouková 

 
 

Velikonoční přímé 

přenosy 

     V životě jsme si již mnohokrát uvědomili, 
co pro nás znamenají naši blízcí a mnohokrát 
jsme jim děkovali za to, co pro nás udělali 
dobrého. Tak nějak to patří k životu: 
nezapomínat na dobrodiní prokázaná od 
druhých lidí. Když člověk žije v této vděčnosti, 
ví, že není sám a izolovaný. Naopak má silné 
vědomí, že žije ve vztazích, které jeho život 
nesou a obohacují.  
 
     V biblických žalmech čteme výzvu: 
„Nezapomínejte na Boží skutky“, a Ježíš při 
poslední večeři řekl svým učedníkům: „To 
čiňte na mou památku.“ Blíží se Velikonoce. 
Jsou to svátky, kdy si vděčně připomínáme 
velikou lásku Boha, který „tak miloval svět, že 
dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří nezahynul, ale měl život 
věčný.“ Vzpomínku na Ježíšovu smrt na kříži 
v nás probouzejí kříže u našich cest. Při 
bohoslužbě  církve však nejde jen o 
vzpomínku, ale jedná se o znovuzpřítomnění 
událostí Ježíšova života – zvláště jeho smrti a 
vzkříšení.  
 
     Události lidských dějin nelze 
znovuzpřítomnit, lze provést nanejvýš jejich 
rekonstrukci – například rekonstrukce bitvy u 
Slavkova. Smrt a vzkříšení a všechno to, co 

Ježíš konal a mluvil, se může stát skutečně 
znovu přítomným, protože Ježíš to vykonal 
jako pravý člověk a zároveň jako věčný Bůh, a 
také proto, že vstal z mrtvých a stále žije ve 
své Církvi – tam je možné se setkat s ním, 
s jeho odpuštěním, uzdravením a milostí. 
 
     A tak na Zelený čtvrtek nebudeme mít 
pouze špenát a zelené pivo, ale prožijeme 
spolu s Ježíšem jeho poslední večeři a jeho 
úzkostnou modlitbu v zahradě před jeho 
zatčením. Na Velký pátek prožijeme jeho 
odsouzení, utrpení a smrt. Na Bílou sobotu se 
budeme chodit modlit k jeho hrobu, abychom 
při působivé sobotní noční bohoslužbě byli 
přítomni jeho zmrtvýchvstání.  
 
     Tak vás všechny zvu k těmto „nejpřímějším 
přenosům“. Ve čtvrtek a v pátek budou 
bohoslužby v Prosiměřicích v 19 hodin a na 
Bílou sobotu tamtéž ve 20:15. V Těšeticích 
bude mše svatá o velikonoční neděli 
v 11 hodin.  
 

Váš pan farář Jindřich 

 

 

TJ Těšetice 

         
Vážení  spoluobčané a  čtenáři  
tohoto  Zpravodaje,  
 
v prvním  čtvrtletním vydání 
těšetického informačního plátku 
v tomto roce Vám místní 

fotbalový klub shrne zimní přípravu a všechny 
hráčské změny v týmu před jarní částí sezony  
2013/2014. 
 
     Po skončení podzimní části, kterou naši 
fotbalisté skončili na posledním místě se 
dvěma body (informoval vás minulý výtisk 
Zpravodaje), se místní vedení rozhodlo 
k několika změnám v kádru. 
 
     Náš tým  v  zimní  přestávce opustil pouze  
Jan Juřátek ml., kterému   nebylo prodlouže- 
no hostování. Naopak do našeho týmu 
přichází na hostování několik nových tváří:  
P. Zimmermann, J. Kosec, T. Fiedler, L. 
Brabenetz a M. Štancl. 
 
     Mužstvo   začalo   zimní   přípravu  13. ledna  
2014 v  tělocvičně  na  Uhelné, kde se každé 
pondělí  od   19:30-21:00   scházelo  k   
fotbálku, zaměřeném na práci s míčem. Od 
poloviny   února  se   tým,  kterého  se jako 
trenér ujal   Lukáš  Brabenetz,   připravuje  v  
přírodních podmínkách na místním hřišti.  
 
     Nové tréninkové metody se těší zájmu 
všech hráčů, kteří tyto tréninky absolvují. 
 
 
 

foto z tréninku  na Uhelné: 

 
nahoře zleva:  Kučera,  Strnad,  A. Trávníček,   
Brabenetz (za  A. Trávníčkem),  Štancl, 
Kraizel (za Štanclem),  Diviš,  Katolický,  
K. Trávníček,  Fiedler 
dole zleva:  Bárta,  P. Zimmermann, Svoboda,  
Kosec,  M. Trávníček,  Koudela, Machovec,  
M. Zimmermann,  Klouda 
 
     Hráčský  kádr pro jarní část soutěže budou  
tvořit tito hráči:  
Bárta Kamil, Bezrouk Jakub, Brabenetz 
Lukáš, Diviš Milan, Dufek Lukáš, Fiala Radek, 
Fiedler Tomáš, Hruška Daniel, Katolický 
Libor, Kosec Josef, Kraizel Ivo, Kučera Jiří, 
Machovec Ondřej, Mlejnek František, Novák 
Filip, Řezáč  Jakub, Strnad Karel, Svoboda 
Květoslav, Štancl Martin, Trávníček Antonín, 
Trávníček Karel, Trávníček Martin, Turan Jan, 
Vacula Petr, Worbis Michal a Zimmermann 
Pavel. 
 
Tabulka III. třídy,  
skupina A po podzimní části soutěže: 
 
     Jarní část soutěže začnou naši fotbalisté na 
„horké“ půdě Havraníků, kde půjde v tomto 
veledůležitém utkání o 6 bodů. Celou jarní 

část budeme ze všech sil bojovat o získání co 
nejvíce bodů a udržení se v soutěži. Věříme, 
že nás budete alespoň v domácích zápasech 
maximálně podporovat, a my se vám za vaši 
snahu budeme chtít odvděčit poctivými 
výkony a pohlednou hrou. 

http://www.zsprosimerice.estranky.cz/
http://www.zsprosimerice.estranky.cz/
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     O případných změnách termínů budeme 
včas informovat, pozvánky na domácí utkání 
budou vyvěšeny na obecní nástěnce a 
vyhlášeny místním rozhlasem. 
     Na závěr  bychom  vás  chtěli  informovat o  
tom,  že od  pátku,  21. března   2014   je také 
nově otevřena „Hospůdka na hřišti“.   
     Otevřeno bude  vždy  v pátek a  sobotu + 
každou neděli, kdy  bude  domácí  zápas  
mužů.  O otevírací době budete informováni. 
     Více  zpráv  o  týmu,  souhrny  utkání mužů 
a další informace si  můžete  přečíst na našem 

webu   www.tjtesetice.cz nebo na  

facebooku 

 www.facebook.com/tj.tesetice  .  

 
     Budeme se těšit   na   Vaši    návštěvu   
těchto   webových stránek  a  hlavně na  to, že  
nás budete v hojném počtu podporovat 
v jarních bojích, které budou velmi důležité.  
 

Za TJ Těšetice 
Václav Tkadlec ml. 

 
 

Masopust 

     V letošním roce připadl rej Masopustních 
masek v naší obci, na sobotu 1. března 2014. 
Počasí maskám přálo, bylo pěkně slunečno, 
jako i jiné roky. Masky navštěvovaly dům od 
domu.  
     Občané byli zváni na Masopustní zábavu, 
která se konala ve 20.00 hod. v hostinci U 
Vlků, pořadatelem byli místní hasiči. Musím 
poděkovat všem lidem, kteří se aktivně 
zapojili.  
     Hasičům  a muzikantům, kteří hráli po obci. 
Při večerní zábavě hrála skupina Cerii. 

                                                                                                              
(JŽ) 

 

Rozpis jarní části soutěže 

 

 

 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
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Setkání důchodců 

     V neděli 16. března 2014 se konalo 
v hostinci „U Vlků“ Setkání důchodců, začátek 
byl od 14.00 hod. 
 
     Starosta Ing. Zdeněk Nekula přivítal naše 
přítomné důchodce, kteří se na tuto akci 
dostavili.   
 
     Poté si vzaly slovo zástupkyně Centra 
sociálních služeb Znojmo, p.o., Komunitní 
plánování sociálních služeb Znojemska, které 
seznámily důchodce s možnostmi jejich 
využívání, které by v budoucnu mohly využít a 
potřebovat v případě, kdy se nebudou moci  
sami, nebo s pomocí příbuzných, o sebe 
postarat, a rozdaly k tomuto účely také 
brožurky. 
 
     Děti z naší MŠ, pod vedením p. ředitelky L. 
Šmikmátorové a p. učitelky S. Ludvíkové, 
která děti doprovázela na elektrické piáno, si 
připravily pěkné pásmo.  
 
     Vystoupení se babičkám a dědečkům líbilo 
a odměnili děti potleskem. Dále si připravili 
vystoupení J. Vaďura, který zazpíval, a Jana 
Pelánová, která si připravila sestavu cvičení 
Taekwonda. I tato vystoupení byla odměněna 
potleskem.  
 
     Klub žen si připravil taneční vystoupení pod 
vedením p. Pokorné E. Vystoupení se líbilo a 
ženy poté vyzvaly některé přítomné k tanci. 
Poté se rozběhla volná zábava a diskuse. O 
příjemnou pohodu se hudebním doprovodem 
po čas celé akce staral p.Bártl, který hrál 
naším důchodcům velmi oblíbené melodie. 
Pan Hloušek K. natáčel vše na kameru.  
 
     Musím poděkovat p. Geržové K., Dufkové 
B., Nekulové V. a Žižkové A., které napekly 
sladké pohoštění, p. Novákové S. a p. 
Votavové B. za přípravu výborných řízků 
s bramborovým salátem. Musím poděkovat 
také p. Vlkové, dále firmě POMONA - p. Bc. 
Pokorný Ivo, který opět ochotně poskytl 
jablka a víno, p. Musilovi L. a všem vinařům.  
 
     Poděkování patří všem, kteří přispěli 
k příjemnému průběhu této akce. 

                                                             (JŽ)   
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Plošné vypalování 

trávy 

     Tak se k nám vrátilo jaro a všichni se 
snažíme upravit své trávníky a zahrádky. 
Proto bych chtěl jen upozornit občany, aby se 
vyhnuli plošnému vypalování trávy - je 
zakázané - hrozí možnost požáru a také 
pokuta ( až 50.000 Kč).  

                                                                                                                      
(JŽ) 

 

Poplatky 

     Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili 
poplatek za komunální odpad (popelnice) a 
poplatek ze psů, aby pokud možno, tak učinili 
– nutno zaplatit. Upozorňujeme občany, 
pokud nebudou tyto poplatky uhrazeny, bude 
nucen OÚ přistoupit k tomu, ač nerad, 
vymáhat tyto nedoplatky exekučně. 

                                                                                                                                             
(JŽ) 

 

Svoz odpadu 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

V sobotu 26. dubna 2014 
 

od 14.00 do 14.45 hod. 
 

budou  před  obecním úřadem  

zaměstnanci  firmy .A.S.A. od 

občanů odebírat  nebezpečný 

odpad.  

                  
 
 

 

VELKOOBJEMOVÝ 

ODPAD 
 

Ve dnech  

od  2. - 4. května 2014 
 

budou před obecním úřadem 

přistaveny kontejnery na 

velkoobjemový odpad. 

 
 

 

 

 

 

Plánované akce 

duben 
30.04. pálení čarodějnic      

              
květen 

01.05. fotbalové utkání  
                                svobodní  -  ženatí 
 
07.05.  lampiónový průvod                                      
08.05. fotbalové utkání  
                                svobodní -  ženatí   
31.05. Den dětí                                                         

  
červen 

14.06. pouť      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Poděkování 

 

     Děkujeme sponzorům a všem 

ostatním, kteří přispěli věcnými dary 

nebo jakoukoli prací… 
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