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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, čtenáři, 

 

 

     skončilo nám léto, pro děti 

prázdniny, pro většinu z nás čas 

dovolených.   Pro některé to byl však 

čas zvýšené pracovní iniciativy. Co 

mám na mysli?! Pro obec byly 

prázdniny časem rekonstrukcí budov 

– budovy MŠ Těšetice a budovy pro 

sportovce na hřišti. Takže firmy, které 

zabezpečovaly práce při rekon-

strukcích, musely pracovat na plné 

obrátky, aby byly hotové 

v plánovaných termínech. Díky Bohu 

se objednané práce v požadovaném 

rozsahu podařilo v ter-mínech splnit a 

dílo bylo předáno. 

 

     Děti mohly nastoupit do nově 

upravené a vymalované školky ,  

takže nyní si přejme, aby se dětem ve 

školce líbilo a těšily se, že pro ně mají 

přichystaného také něco nového 

paní učitelky.  

 

     Na budově pro sportovce na hřišti 

jsou potřebné provést ještě některé 

drobné úpravy.  

 

     O prázdninách  jsme měli v naší 

obci také sváteční den, 22. srpna 

2015, kdy bylo oficiálně předáno 

našim hasičům zásahové vozidlo 

FORD Tranzit pro zásahovou jednotku 

hasičů Těšetice.  

 

     Za účasti pozvaných hostů bylo po 

sváteční bohoslužbě, při které byl 

posvěcen prapor,  posvěceno i 

zásahové vozidlo na návsi, kde poté 

probíhal program pro občany. Za 

příjemnou akci chci poděkovat 

místním hasičům, kteří celou akci 

připravili.  

 

     Závěrem chci popřát, všem po 

čase dovolených, kdy se každý snažil 

načerpat síly pro návrat do 

opětovného pracovního procesu, 

mnoho pracovních úspěchů. 

      

  Rekonstrukce v MŠ 

     O prázdninách proběhla 

rekonstrukce v budově mateřské 

školy. Zahájena byla začátkem srpna 

a byla ukončena s předstihem 

jednoho týdne, aby se do otevření   

mohla i vymalovat. Děti mohly 

nastoupit  1. Září 2015 opět do školky. 

Rekonstrukci  provedly firmy - rozšíření 

prostoru v MŠ provedla firma Střechy 

Petr (Kč 114.587,--), výměnu oken 

firma H & M, spol. s r.o. (Kč 278.302,--, 

přiznána dotace z JMK ve výši Kč 

140.000,--). Ve školce byl také 

vyměněn starý plynový kotel za nový 

( Kč 37.557,--).                                                                              
                                                                                                                                    

JŽ 
 

 Rekonstrukce 

budovy pro 

sportovce  

      V prázdninovém období proběhla 

také rekonstrukce budovy pro 

sportovce na hřišti. Na rekonstrukci se 

podílely firmy (fa.  VIKO stavební a 

montážní s.r.o. (okna a dveře Kč 

79.894,--, Střechy Petr - izolace a 

zastřešení terasy – Kč 299.462,--, B. 

Chaloupka – topení Kč 129.105,-- ),  

na akci byla přiznána dotace z JMK 

ve výši Kč 200.000,--). Práce proběhly 

dle nasmlouvaného rozsahu.    

                                                                                                                                    

JŽ 

 

Tradiční posvícení  

19. září 2015 

     Přípravy na letošní posvícení byly 

velké. Zařídit, zapůjčit, domluvit tak, 

aby vše klaplo, je náročné. Vše 

začalo ve čtvrtek 17. září odpoledne, 

kdy se dovezla z lesa mája a břízky. 

Máju skolil pan Josef Masarovič, 

traktorem ji dovezl pan René Votava, 

dále pomáhali zavádějící hoši a 

fotbalisti.  
 

 
 

      V pátek přes den zavádějící 

mládež zdobila břízky, které potom 

rozvezla po vesnici a ozdobila jimi 

celý areál. Hoši dočistili máju, kterou si 

předchystali ve čtvrtek navečer. 

Odpoledne pak přijel pan Požár 

s jeřábem z Pomony a máju postavil. 

Pak už zbylo jen postavit stany pro 

muzikanty, posezení pro občany a 

nachystat venkovní hospodu.  

 

 
 

     Jsem ráda, že se sešlo velké 

množství lidí s chutí pomoci. Teď už 

jenom očekávání, jaké že bude 

v sobotu počasí? A bylo nádherně 

slunečné, jako na objednávku. 

Posvícení začalo v sobotu ráno 

v kostele, kde pan farář Čoupek 

požehnal mládeži posvícení.  

 

     Poté mládež chodila po vesnici a 

zvala občany k odpolednímu 

zavádění ve sportovním areálu. 

Celou dobu je po vesnici 

doprovázela kapela Horané.  

 

ZPRAVODAJ 

OBCE TĚŠETICE 
 

 

23.říjen 2015               Zdarma do každé domácnosti      Číslo 3 – ročník 2015 
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     Odpolední zavádění pod májou 

začalo tak, jak bylo naplánováno, 

v 16 hodin. Zavádějící mládež měla 

nachystané nápadité před-stavení, 

které bylo oceněno obrovským 

potleskem. Tančení pod májou trvalo 

do 18. hodiny. Večerní zábava ve 

sportovním areálu se skupinou Sabrin 

band začala ve 20 hodin. I večer se 

počasí vydařilo, nepršelo a ani 

nebyla velká zima. Kdo se chtěl 

pobavit, přišel a mohl tancovat až do 

druhé hodiny ranní. Zábava se 

vydařila. Vstupenky prodávala 

Božena Tkadlecová, pořadatelskou 

ochranku zajistil Pavel Worbis st. a 

Petr Nováček. Občerstvení po celou 

dobu posvícení zajistili fotbalisté, 

oběd pro muzikanty uvařily Stanislava 

Nováková a Blanka Votavová. Děkuji 

všem, kteří se podíleli na přípravě a 

zdárném průběhu posvícení, také 

všem, kteří pomohli po posvícení 

uklidit sportovní areál a odvézt 

zapůjčené věci.                                                                                                             

 

     Jelikož se termín  znojemského 

vinobraní pro příští rok přesunul na 

dobu od 16. -  18. září 2016, budeme 

muset termín našeho posvícení 

změnit na 10. září 2016. 

                                                                                                                                         

JB 

 

Archeologická 

stanice       

Těšetice-Kyjovice 

Den otevřených dveří  
na archeologické stanici 
v Těšeticích-Kyjovicích 

 

     Na archeologické lokalitě 

v Těšeticích-Kyjovicích výzkumy stále 

pokračují 

 

     V sobotu 8. srpna 2015 proběhl na 

známé archeologické lokalitě 

Těšetice-Kyjovice „Sutny“ Den 

otevřených dveří. Akci určenou pro  

 

veřejnost a zájemce o archeologii, 

především z širšího okolí naleziště, 

připravil „těšetický“ vědecko-

výzkumný tým z Ústavu archeologie a 

muzeologie Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity. 

 

 
 

     Do příprav programu se, kromě 

členů týmu - většinou čerstvých 

magistrů archeologie, zapojili 

dobrovolně také studenti 1. ročníku 

archeologie, kteří zde právě 

vykonávali svou letní terénní praxi. 

 

     Pro návštěvníky a zájemce byl 

připraven bohatý celodenní 

program. Začínal komentovanou 

prohlídkou odkryté plochy výzkumu 

pod dohledem vedoucího praxe 

Mgr. Jaroslava Bartíka. V areálu 

základny byla instalována nová 

panelová část výstavy, kterou 

doplňovala rekonstruovaná replika 

hrnčířské pece s kopiemi nádob.  

 

     V hlavní budově čekala na 

zájemce o pravěk výstava 

vybraného inventáře všech 

zastoupených archeologických 

kultur.  

 

     Zlatým hřebem akce se stalo 

otevření trezoru: návštěvníkům se tak 

naskytla jedinečná možnost 

prohlédnout si vzácné keramické 

nálezy, především pak figurální 

plastiky, tzv. venuše, z mladší doby 

kamenné. 

 

 

 

 
 

     I když panovala již několik dní 

úmorná tropická vedra svádějící 

k odpočinku u vody, návštěvnost Dne 

otevřených dveří byla nad očekávání 

vysoká. Na práci archeologů 

z brněnské Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity se přišli podívat 

lidé různých věkových kategorií, 

většinou rodiny s dětmi z okolních 

obcí. Tradičně vysoká účast byla 

hlavně z Těšetic, dostavil se i pan 

starosta Jindřich Žižka, řady zájemců 

o poznání minulosti regionu však 

doplnili i občané dalších přilehlých 

obcí. Velký zájem o výsledky práce 

archeologů projevili zástupci 

Agroservisu, 1. zemědělské a.s. 

Višňové, jako oprávnění uživatelé 

pozemků, na nichž se archeologické 

odkryvy provádějí. Přijeli také rodiče 

některých studentů, aby si prohlédli, 

kde jejich ratolesti vykonávají praxi, a 

co se jim podařilo objevit. 
 

 
 

     Během Dne otevřených dveří 

vládla všude přátelská atmosféra se 

vzpomínkami na začátky a první léta 

výzkumu, který na „Sutnách“ u 
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Těšetic zahájil v roce 1964 prof. 

Vladimír Podborský. Došlo také k 

navázání nových slibných kontaktů 

naznačujících možnost další 

spolupráce mezi archeology a 

těšetickými občany do budoucna. 

                                                                     

Jaroslav Bartík  

Eliška Kazdová  

Michal Hlavica 

                                                                         

Ústav archeologie a muzeologie  

FF MU Brno 
 

ZŠ Prosiměřice 

 
 

     1.září 2015 se opět otevřely dveře 

naší školy a pro děti začal školní rok 

2015/2016. Do 1. třídy nastoupilo 26 

prvňáčků, z Těšetic to jsou: Adam 

Růžička, Prokop Nekula a Lucie 

Zápotočná. Třídní učitelkou je Mgr. 

Lenka Mráková. Náš učitelský sbor, 

který má 22 pedagogů, byl posílen o 

novou paní učitelku Elišku Egnerovou 

(Tv – Př). Ve škole vyučujícím 

pomáhají 4 asistentky pedagoga.  
 

    O prázdninách proběhla 

rekonstrukce školní jídelny, která nyní 

nabízí žákům výběr ze dvou jídel. 

Nabídka svačinek zůstává 

zachována. Od října mají děti 

možnost navštěvovat různé kroužky. I 

letošní školní rok se žáci naší školy 

budou  
 

 
 

moci účastnit rozličných soutěží a 

olympiád, exkurzí a výletů. Vše, co se 

na naší škole dělo, děje a bude dít, se 

můžete dozvědět na webových 

stránkách školy 

 www.zsprosimerice.estranky.cz.                                            

JB 

Střípky z MŠ 

Maminkám (rodičům) na 

mateřské dovolené 
 

     Máme tady nový školní rok a s ním 

i možnost maminek, které jsou na 

mateřské dovolené, aby se přišly 

podívat do naší mateřské školy, kde 

se mohou dovědět informace týkající 

se přijetí a docházky do MŠ, mohou si 

školku prohlédnout, popovídat si 

s ostatními maminkami, případně si 

chvíli odpočinout u kávy nebo čaje. 

Děti se tak nenásilnou formou 

seznámí s prostředím školky a pohrají 

si s ostatními dětmi. 

 

Kdy?! 

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 16h 

v MŠ Těšetice. 
 

     Všichni jste srdečně zváni!  

                                                                             

Informace z MŠ 

     V naší mateřské škole jsou 

k dispozici tři volná místa pro děti od 

2,5 do 6 let. Pokud by někdo měl 

zájem o umístění svého dítěte, volejte 

na tel. 515 271 692, pište na 

ms.tesetice@tesetice.cz nebo přijďte 

osobně.       

LŠ                                                                        

Tiskařský šotek 

     V minulém čísle Zpravodaje se 

stalo, že jej navštívil tiskařský šotek. 

Z nějakého záhadného důvodu se 

v některých článcích objevily chyby, 

které však původně byly opraveny. 

Proto se všem čtenářům omlouváme 

a šotka prosíme, aby už nás, pokud 

možno, nenavštěvoval. 

                                                              LŠ 

 

Mateřská škola v novém 

     Během letních prázdnin, konkrétně 

v měsíci srpnu, proběhla v naší 

mateřské škole rekonstrukce, a to jak 

vnitřních prostor, tak i výměna oken a 

dveří. Díky probourání dvou příček 

mezi lehárnou a třídou vznikl otevřený 

prostor, který poskytuje dětem 

mnohem více místa k hraní, ale i více 

prostoru pro lehátka při poledním 

odpočinku.  

 

 

     Celý prostor byl rozdělen dle 

jednotlivých herních koutků, které 

poskytují dětem více soukromí a děti 

zde mají možnost si vybrat koutek dle 

svého zaměření, či momentálního 

zájmu – výtvarný, hudební, pohybový 

apod. Změnu k lepšímu můžete vidět 

na fotografii nebo se můžete do 

mateřské školy přijít podívat.  

 

 
 

 
 

Kolektiv MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 

 

Firma A.S.A. bude opět, 

jako každý rok, od občanů 

odebírat nebezpečný od-

pad. 
 

Termín svozu 14.11.2015 od 

14.05 – 15.00 hod. 
 

Do nebezpečného  

odpadu patří:  
 

agrochemický odpad, 

oleje a tuky, barvy, lepidla, 

rozpouštědla, kyseliny, 

zásady, odmašťovací 

přípravky, fotochemikálie, 

léky, baterie a 

akumulátory, zářivky a jiný 

odpad obsahující rtuť, 

ledničky, mrazničky, 

televize, rádia, pračky a 

myčky (musí mít motor, 

nebo chladící zařízení – 

jinak neberou), dřevo 

obsahující nebezpečné 

látky, pesticidy-postřiky, 

pneumatiky. 

 

Tekuté a sypké odpady 

jen v uzavřených obalech. 
 

 

  

http://www.zsprosimerice.estranky.cz/
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Poplatek za 

popelnice a psa 

     Žádáme občany, kteří ještě 

nezaplatili poplatek za popelnice 

(komunální odpad) a poplatek ze 

psů, aby tak učinili co nejdříve.  

 

JB 

Jubilanti 
 

Červenec 

70 let – Vnuková Marie 

75 let -  Šálková Milada 

80 let – Vojtěchová Marta 

89 let -  Burešová Amalie 

 

Srpen 

86 let – Bobek Oldřich 

 

Září 

65 let – Štěpánek František 

85 let – Bílová Jurana 

 

Jubilantům přejeme vše nejlepší 

a pevné zdraví do dalších let. 
 

 

Plánované akce 

30. října        –   Dýňová stezka 

29. listopadu – Rozsvěcování     

                          vánočního  

                          stromu 

5. prosince    -  Rej čertů 
 
 

MEMORIAL  

Jaroslava Prokeše - 

12. ročník 

hřiště: Těšetice  

Účastníci podle vylosovaných čísel: 

1. TJ PROSIMĚŘICE      

                 

2. TJ TĚŠETICE        

      

3. SG BANTICE (stará 

garda)                      

 

 4. FK PRÁČE     

      

     

 

 

Výsledky: 

 

Prosiměřice - Těšetice   3:0 (1:0) 

branky: Jan Kocián, Martin Beleš, 

Marek Beleš 

 

ČK: Tomáš Říha (Prosiměřice) Josef 

Chovanec (Prosiměřice) neproměnil 

ve 20.minutě PK 

 

 

Bantice - Práče            5:3 (2:0) 

branky: Adam Dúcký 3,  

Matouš Cileček 2 –  

Roman Kosec 2 (1x z PK),  

Miroslav Tkadlec 
 

Prosiměřice - Bantice    2:2 (2:1) 

branky: Josef Karban, Rostislav 

Květoň – Slavomír Trochta, Adam 

Dúcký 

 

Těšetice - Práče          2:5 (0:2) 

branky: David Vlk,  

Ivo Kraizel - Roman Kosec  2, Petr 

Tkadlec, Libor Fruhwirt, vlastní (Milan 

Diviš) 

 

 

Prosiměřice - Práče       1:3 (0:2) 

branky:  

Jan Kocián - Miroslav Tkadlec 2, 

Roman Kosec 

 

Těšetice - Bantice        3:5 (2:3) 

branky: David Vlk 2,  

Jan Ošmera - Adam Dúcký 2, 

Slavomír Trochta, Matouš Cileček, 

vlastní (Milan Diviš) 

Všechna utkání s přehledem odřídil 

pan Miroslav Pokorný z Bantic 

Konečná tabulka: 

1.   SG Bantice 3 2 1 0 12:8 7 

2.   FK Práče 3 2 0 1 11:8 6 

3.   TJ Prosiměřice 3 1 1 1 6:5 4 

4.   TJ Těšetice 3 0 0 3 5:13 0 

 

Tabulka střelců: 

1. Adam DÚCKÝ (Bantice) - 6 branek 

2. Roman KOSEC (Práče) - 5 branek 

3. David VLK (Těšetice), Matouš 

CILEČEK (Bantice) a Miroslav 

TKADLEC (Práče) - 3 branky 

Nabídka služeb obce 

 

JÍDELNA & UBYTOVNA 

 

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. 

 

Vyžádejte si více informací 

u kuchařek ! 
 

 

 Ubytování – cena dle pokojů 

130 -150 Kč den/os.  

 

- Dále nabízíme pro občany      a 

organizace přípravu jídel na 

rodinné oslavy, svatby atd.,  

- Výrobu a prodej domácích 

houskových knedlíků na objed-

návku 
 

Více informací na:  

www.tesetice.cz 

 

TEL:    jídelna – 515 271 332  

obecní úřad – 515 271 110 
 

http://www.tesetice.cz/
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4. Slavomír TROCHTA (Bantice), Jan 

KOCIÁN (Prosiměřice), vlastní Milan 

DIVIŠ (Těšetice) - 2 branky 

5. Martin BELEŠ, Marek BELEŠ, Josef 

KARBAN a Rostislav KVĚTOŇ 

(všichni Pro-siměřice),   Ivo Kraizel  

a Jan OŠMERA (oba Těšetice),  

Petr TKADLEC a Libor FRUHWIRT 

(oba Práče) - 1 branka 

Poháry: 

Vítěz turnaje: mužstvo SG Bantice        

 

Nejlepší střelec: Adam DÚCKÝ (SG 

Bantice) –  

 

6 branek  

Pořádající mužstvo: TJ Těšetice     

 

TJ TĚŠETICE 

     Vážení spoluobčané  a  čtenáři  

tohoto  Zpravodaje,  

 

     ve třetím čtvrtletním vydání 

těšetického informačního plátku 

v tomto roce Vám místní fotbalový 

klub shrne změny v týmu po minulé 

sezoně a začátek sezony 

2015/2016. 
 

 

     Loňskou sezonu zakončili naši 

fotbalisté ve IV. třídě, skupině B na 

6. místě. Není tajemstvím, že tohle 

umístění skončilo za očekáváním. 

Vedení se tedy, v krátké letní 

přestávce před novou sezonou, 

rozhodlo posílit a hlavně rozšířit kádr. 

Nejprve náš tým opustili Jiří Kučera 

(konec kariéry) a Václav Hončák 

s Petrem Kryštofem (nebylo 

prodlouženo hostování). Naopak 

do našeho týmu přišli nově: Petr 

Stehlík (hostování ze Suchohrdel u 

Zn.), Milan Nohava (přestup 

z Dobšic), Jakub Bezrouk (host. 

z Bantic), Jaroslav Sitár (host. 

z Chvalovic), Pavel Zimmermann 

(host. z Oleksovic), Lubomír Ryšavý 

(host. z Křepic) a v průběhu sezony 

také Zbyněk Řezáč (host. 

z Prosiměřic). Hostování bylo 

prodlouženo u těchto hráčů: Martin 

Štancl, Marek Zimmermann a 

Eduard Klouda. U Jaroslavů Buchty 

a Tomka se hostování změnilo 

v přestup. 

 

     Jak bylo již zmíněno výše, letní 

přestávka byla krátká, přesto se náš 

tým poctivě připravoval na novou 

sezonu a cíle, které si vedení určilo. 

Vzhledem k šířce a kvalitě kádru 

jsou našim cílem boje o nejvyšší 

příčku. Tyto boje ale nebudou 

jednoduché, neboť zájemců o 

postupovou pozici je více. 

 

     První zkouškou nových hráčů byl 

tradiční Memorial Jaroslava Prokeše 

(letos 12. ročník),  který se konal 11. 

července 2015 na našem hřišti. 

Naše mužstvo skončilo na 

posledním místě. Více o tomto  

 

 

turnaji se dočtete v jiné části 

Zpravodaje. 

 

     Před novou sezonou sehrál náš 

tým také dvě přípravná utkání. 

Nejprve naši fotbalisté 9. srpna 2015 

v domácím zápase porazili mužstvo 

Tavíkovic 7:0 (4:0) po brankách: 2x 

A. Trávníček, 2x Buchta, 2x Bezrouk 

a 1x Štancl.            

 

     K druhému přípravnému utkání 

jsme zavítali na hřiště 

Olbramkostela, kde jsme zvítězili 0:6 

(0:2) a branky vstřelili: 2x Svoboda, 

1x Buchta, 1x P. Zimmermann, 1x 

Katolický a 1x I. Kraizel. 

 

     Dobrou střeleckou formu jsme si 

přenesli i do nové soutěže, která 

začala 22. srpna 2015. V prvním 

kole jsme rozstříleli Slup B 8:2 (5:1). 

V rozmezí 15.-25. minuty si náš tým 

vytvořil luxusní náskok 5:0 a po té 

jsme v aktivitě polevili. Na konci 

utkání navíc Buchta neproměnil 

penaltu. Naše branky vstřelili: 3x 

Bezrouk,  3x Buchta, 2x I. Kraizel.  

 

     Ve druhém kole jsme vysoko 

porazili i mužstvo Břežan B, které 

jsme vyprovodili po výsledku 7:2 

(4:1). I zde neproměnil náš hráč 

penaltu, tentokrát brankář Klouda. 

O branky se podělili: 3x Bezrouk, 2x 

Katolický, 1x Buchta a 1x I. Kraizel. 

V dalších utkáních jsme zvítězili 

v Lechovicích 2:3 (0:2) po gólech: 

1x Buchta, 1x Katolický a 1x A. 

Trávníček z PK. Ve 4. kole jsme 

porazili Krhovice 4:2 (2:1) po 

brankách: 2x Buchta, 1x A. 

Trávníček a 1x Štancl. Tohle utkání 

bylo ale později anulováno, neboť 
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se mužstvo Krhovic odhlásilo ze 

soutěže. Vstřelené a obdržené 

branky + získané body v utkání proti 

Krhovicím se tedy nezapočítávají.  

 

     V 5. kole utrpěl náš tým první 

prohru sezony v Miroslavi, kde 

podlehl místnímu „C“ týmu 3:1, za 

náš tým skóroval Štancl. Tohle těžké 

poposvícenské utkání jsme hráli 

s hráči zraněnými, nemocnými a 

společensky unavenými po večerní 

zábavě.  

 

     V dosud posledním domácím 

utkání jsme doma podlehli lídrovi 

tabulky, mužstvu Práčí B 2:4 (1:1) po 

brankách: 1x I. Kraizel a 1x Bezrouk. 

V dalším kole zajíždíme na hřiště 

posledního mužstva tabulky, do 

Damnic  (utkání skončilo po 

uzávěrce Zpravodaje). 

 

Soupiska mužstva pro podzim 2015:  

 

hlavní trenér: Libor Katolický, 

asistent trenéra: Josef Dufek, 

vedoucí mužstva: Václav Tkadlec, 

kustod: David Polický 
 

brankáři: Martin Trávníček, Eduard 

Klouda, Jaroslav Sitár, Zbyněk 

Řezáč 
 

obránci: Lukáš Kraizel, Filip Novák, 

Petr Stehlík, Jaroslav Tomek, Radek 

Fiala, Milan Nohava, Milan Diviš, 

Petr Vacula 

 

záložníci: Kamil Bárta, Martin Štancl, 

Josef Prokeš, Josef Kosec, Jakub 

Bezrouk, Antonín Trávníček, Marek 

Zimmermann 

 

útočníci: Jiří Moltaš, Libor Katolický, 

Ivo Kraizel, Květoš Svoboda, Ivo 

Balík, L. Ryšavý, P. Zimmermann, 

Jarda Buchta 

 

Rozpis pro podzimní část sezony 

2015/2016: 

 
 

     Utkání Dyje – Těšetice se sehraje 

oproti původnímu rozlosování 

v sobotu 31. 10. 2015 ve 14:30 na hřišti 

v Suchohrdlech u Znojma  

 

 

LETNÍ NOC 

V TĚŠETICÍCH 

 
 

     V pátek, 7. sprna 2015, se ve 

Sportovním areálu Těšetice, konala 

první Letní noc. Na této akci se 

představila kapela Kristovy léta.  
 

 

     Venkovní zábava, na které 

tancovaly bezmála dvě stovky 

platících návštěvníků, se velmi 

vydařila. Všem přítomným přálo 

krásné počasí a do uší zněla rocková 

muzika.  

 

     Pro velkou spokojenost a obrovský 

zájem se pracuje na druhém 

pokračování Letní noci v Těšeticích. 

Další akce je plánována na začátek 

července 2016. 

 

 

Činnost SDH 

Těšetice 

Červenec 

     Mladí hasiči se zúčastnili natírání 

stožáru na sušení hadic. Získali jsme 

nádrž na vodu (80x80x120 - nádrž pro 

soutěže SDH), kterou pro hasiče 

vyrobil pan Štefka Václav. Také  jsme 

provedli brigádu na úklid panelového 

prostranství  nad Capilanem. 

 

 
 

 
 

     Na členské schůzi jsme schválili 

křest hasičského auta a praporu, 

který se uskutečnil 22. srpna 2015. Po 

schválení SDH a OÚ nám prapor 

vyrobila firma Tiskárna Kuchařovice. 

Na tuto akci starosta SDH Josef 

Bezrouk zajistil věrnostní medaile a 

čestné uznání pro tyto členy: 

 

Věrnostní medaile:  

  Čestné uznání: 

Josef Bezrouk 40 let 

Zdeněk Daberger 10 let 

Miroslav Dufek 40 let 

Jan Jelen 10 let 

Karel Kocmánek 50 let 

Rudolf Kocmánek 20 let 

Lukáš Kraizel 10 let 

Ladislav Laitner ml. 10 let 

Ladislav Laitner st. 50 let 

Michal Novák 10 let 

Karel Trávníček 10 let 

Martin Vavák 10 let 

Václav Vytáček 40 let 

Pavel Worbis st. 20 let 

 

     Obecní úřad nám dovybavil 

zásahové vozidlo a zásahovou 

devítičlennou jednotku, takže díky  

Starosta SDH Těšetice 
Josef Bezrouk 

1 čestné 
uznání 

Starosta OÚ Těšetice 
Jindřich Žižka 

1 čestné 
uznání 

Bývalý starosta OÚ 
Těšetice  
Ing. Zdeněk Nekula 

1 čestné 
uznání 
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tomu je podle vyhlášky SDH vše 

v pořádku. Na toto vybavení jsme 

také využili dotaci od 

Jihomoravského kraje. 

 

Srpen 

     Probíhaly velké přípravy na 

svěcení zásahového auta a praporu 

SDH, které se uskutečnilo 22. srpna 

2015. Celá akce vypukla nejdříve 

v kostele, kde pan farář Čoupek 

vysvětil prapor SDH.  

 

     Poté celý průvod občanů přešel 

na náves před obecním úřadem, kde 

pan farář posvětil zásahové auto. 

Starosta obce po svém proslovu 

předal klíče od auta Zdeňku 

Dabergerovi.  

 

     Dále byly předány věrnostní 

medaile a čestná uznání. Pak přišla 

volná zábava, která skončila až 

v pozdních večerních hodinách. 

Oslavu nám zpříjemnily naše ženy 

z Těšetic nejen svým tanečním 

vystoupením, ale i výzvou všech 

zúčastněných k tanci. 

 

     Na oslavu svěcení jsme zajistili 

občerstvení (2 druhy guláše, uzená 

cigára, pivo, limo, káva). O hudební 

program se nám postaral člen SDH 

Těšetice Worbis Jan. 

 

     Pozvání na tuto akci přijali zástupci 

Hasičského záchranného sboru 

Znojmo, SDH Vítonice, SDH 

 

     Na akci se také podíleli sponzoři 

Obecní úřad Těšetice, Firma Štefka a 

synové, majitel stavební firmy Petr 

Lazar, Pomona Těšetice, firma CLAAS 

Bantice a fotografové Pokorný 

Václav a Worbis Bohumil ml., kterým 

tímto velice děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleksovice, SDH Práče a čestní hosté.  
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     Občané se mohli svézt se 

zásahovým autem po obci. Tuto 

možnost využila i naše občanka paní 

Kašpárková Blažena. 

 

Září 

     Pod vedením místostarosty SDH 

Pavla Worbise jsme přijali nového 

člena Ivoše Balíka. Nyní je družstvo 

mužů, pod vedením nového velitele 

Worbise Pavla, kompletní.  

 

     Družstvo mužů má velký zájem o 

cvičení a soutěže. Bývalý velitel 

Blecha Miloš odstoupil z funkce na 

vlastní žádost. 

 

     14. září 2015 nás starosta obce 

vyzval k odchytu tří labutí z přehrady, 

které se dostaly před hasičskou 

zbrojnici. Labutě jsme odchytli a 

odvezli zpět na přehradu. Odchyt 

provedli Bezrouk Josef, Worbis Pavel 

st., Kocmánek Karel, Worbis Jan. 

 

     Podíleli jsme se na přípravě a 

pořádání posvícení, jelikož mnoho 

zavádějících chlapců jsou zároveň 

hasiči. Zajišťovali jsme ochranku při 

večerní zábavě (Nováček Petr, 

Worbis Pavel st.). 

 

Starosta SDH 

Bezrouk Josef 

 

Sdělení občanům 
 

     Občané, kteří nemají možnost 

získávat informace obce z hlášení 

místního rozhlasu, si mohou nahlásit 

na obecním úřadě emailovou 

adresu, na kterou jim hlášení rozhlasu 

bude vždy odesláno. 

VN 

Okénko do  historie 
1984 

Rok 1984 byl rokem 40. výročí SNP – 

tedy zahájením jubilejních 

upomínkových oslav 40. výročí 

vyvrcholení národně osvobo-

zeneckého boje čsl. lidu a také 

rokem 10. sjezdu JZD, který 

zaznamenal velký krok na cestě 

k socializaci a velkovýrobě našeho 

zemědělství. V roce 1984 dochází 

rovněž k zintenzivnění organizátorské 

a řídící práce MNV směrem k na-

plňování základních stranických a 

sjezdových dokumentů i plnění úkolů 

a požadavků volebního programu. 

Jako hlavní úkol je zahájení a průběh 

přístavby stravovacího zařízení, kterou 

jsme zahájili v akci „Z“. Přínosem je 

získání stavební skupiny 4 zedníků, 

kteří pracují jako stavební skupiny 

MNV za pomoci brigádníků z řad 

důchodců (Jos. Kuřitka, Fr. Jelínek a 

další). Akce má být skončena do 

31.srpna 1985. Průběh však tomu 

nena-svědčuje, síly jsou totiž značně 

tříštěny zajišťováním dalších akcí, mezi 

něž patří především víceúčelová 

nádrž – „koupaliště“. Jednáme se 

správou „Silnic“ o úpravu průtahu 

přes obec. Akce byla zahájena 

demolicí domů Večeřových, další 

demolice domu, ve kterém bydlí paní 

Ježková je sice schválena, ale naráží 

na nedostatky náhradního ubytování 

této občanky, čehož využívá n.p. 

Silnice tím, že obviňuje MNV, že 

nezajistil demolici a tudíž možnost 

prací. Požadujeme totiž snížení 

stávající vozovky, vybudování 

příslušné kana-lizace a chodníků po 

celém průtahu silnice. V plánu jsou 

další akce jako je plynofikace obce a 

obnovení provozu pekárny. 

 

Změna úřadovny MNV:  

Uvolněním bývalé úřadovny OOVB 

jsme získali důstojné náhradní prostory 

pro MNV včetně obřadní síně. I když 

to není řešení nejideálnější, jsme 

přece jenom i v tomto směru 

postoupili o kus dopředu.  

 

Starost o úpravu obřadní sítě převzali 

funkcionáři MNV Krčma J., Bláha S., 

Ambrozková J. tak, že první svatba 

v nové obřadní síni se konala již 

6.července 1984. První svatební pár 

Jana Jelenová z Kyjovic a Josef 

Strnad v tomto novém prostředí si řekl 

své „ano“. Nové prostředí je sice 

důstojné, ale do budoucna přece jen 

je nutno uvažovat o stálém stánku 

MNV, kulturním zařízení a stále 

vedeme v patrnosti požadavek na 

projekční přípravu a konečně 

uskutečnění II.fáze přístavby 

víceúčelového zařízení. Úkoly MNV 

v orga-nizátorské práci trvají. MNV 

využívá uzavřených dvou-stranných 

dohod k plnění volebního programu 

se společenskými organizacemi 

v obci. Tento způsob spolupráce se 

osvědčuje a aktivizuje funkcionáře i 

členskou základnu k vyšší aktivitě. 

25.3.1984 zemřel člen rady MNV s. St. 

Krejčí. 

27.3.1984 zemřel člen rady MNV s. 

Boh. Přibyl. 

 

Kulturní život 

Počátek roku 1984 se ohlásil pestrou 

plesovou sezónou. Ples myslivců 

7.1.1984 v tělocvičně základní školy 

s již tradiční zvěřinovou tombolou se 

těšil velké oblibě. O týden později se 

představil svaz žen se svými 

cukrářskými výrobky. Hrál hudební 

soubor s. V. Melána.  

 

Ples SRPŠ se konal 20.1.1984 již 

tradičně v kulturním domě v Práčích.  

Bohatá plesová sezóna v kino-

kavárně JZD v Těšeticích se těšila 

značné oblibě místních organizací a 

občanů. Rej masek na závěr sezóny 

pod patronací organizace ČČK 

přinesl uspokojení pořadatelům a 

účinkujícím i všem občanům. 

Důvodem k ohodnocení dosažených 

výsledků ale i kulturnímu vyžití jsou 

výroční schůze JZD, tentokrát v pátek 

dne 24.2.1984. Kulturní pořad, módní 

přehlídka, účinkování hudby i 

pohoštění přineslo uspokojení všem. 

Účastníci této schůze uctili kyticí květů 

– karafiátů vzpomínky únorových 

událostí u desky K. Gottwalda na 

škole v Prosiměřicích. 

 

Májové oslavy v májovém středisku 

ve Znojmě proběhly jako každoročně 

pod patronací ZO KSČ a CZV JZD MÍR 

Práče. Oslava „Dne vítězství“ se 

uskutečnila dne 8.května u 

památníku „osvobozené půdy“ 

položením věnce a lampionovým 

průvodem. 

 

Tradiční branné a sportovní 

odpoledne se svazarmovskou náplní 

se uskutečnilo na střelnici v neděli 

3.6.1984 jako součást MDD. 

 

Této akci však předcházela velká 

okrsková soutěž požárních sborů ve 

Vítonicích, za účasti hostů z celého 

okresu. V okrskové soutěži požárních 

družstev získali požární družstva 

z Kyjovic, Vítonic i Prosiměřic velmi 

pěkná umístění. Celá akce byla velmi 

dobře organizačně zajištěna…. 

 

… tolik z kroniky Těšetic. 

Pokračování v dalším čísle. 
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