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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, čtenáři,  
 

     dostali jsme se do poloviny letošního 

roku, máme před sebou léto a pro děti 

začaly oblíbené prázdniny.  

 

     Pro obec bude letní období ve 

znamení stavebních úprav - je 

plánována rekonstrukce v MŠ Těšetice 

a rekonstrukce budovy ve sportovním 

areálu. 

 

     V květnu byli přijati pod Obecní 

úřad 3 zaměstnanci jako VPP (muž a 

dvě ženy), kteří se starají o údržbu 

veřejné zeleně a o další veřejně 

prospěšné práce pro OÚ. Jsou hrazeni 

z příspěvku ÚP Znojmo, který obec 

získala jako dotaci. 

 

     Na srpen je také naplánováno 

slavnostní předání hasičského auta 

místním hasičům. 

  

      Přeji všem příjemné prožití 

dovolenkového období a dětem 

mnoho příjemných zážitků z prázdnin. 

                                                                                                                                       

 Starosta 

Jindřich Žižka 

 

 

Pořízení hasičského 

auta 
     Obecní úřad jako zřizovatel SDH 

Těšetice pořídil místním hasičům nové 

hasičské auto. Cena vozu činí  včetně 

DPH Kč 589.017,-- (přiznána dotace z 

JMK Kč 200.000,--).  

     Doufejme,že i když dostali hasiči 

nové auto,bude k požárům v naší obci 

používáno co nejméně. Již výše 

zmíněné slavnostní předání místním 

hasičům je plánováno na 22. 8. 2015. 

                                                                                                                                                      

JŽ 
 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ  

OBCE TĚŠETICE 
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Policie ČR 

v mateřské škole 
 

     V rámci Měsíce bezpečnosti, tedy 

v dubnu, navštívili mateřskou školu 

policisté ze Znojma. Přijeli policejní 

dodávkou přímo na školní zahradu, a 

to i za doprovodu houkající sirény. 

Nutno říci, že v dětech budilo auto i 

samotní policisté opravdu velký 

respekt. 

 

     V rámci osvěty bezpečnosti 

silničního provozu měli policisté pro 

děti připraven program – četbu 

pohádky, nalepovací tabule s úkoly, 

děti odpovídaly na jejich dotazy 

(nutno podotknout, že velice bystře) 

týkající se vybavení jízdního kola, 

chování na silnici i mimo ni. Děti samy 

se pak mohly zeptat na vše, co je 

zajímalo. 

  

    Na úplný závěr pak policisté dětem 

předvedli policejní dodávku. Děti si do 

ní mohly vlézt, vše si osahat i vyzkoušet, 

dokonce i sirénu a mluvení do 

amplionu. Prohlídky dodávky se děti  

 

 

ZŠ Prosiměřice 
Vážení občané Těšetic, 

 

     děti z Těšetic v drtivé většině 

navštěvují Základní školu Prosiměřice a 

věřte, že to je velmi dobrá volba.  

Naše škola je dlouhodobě hodnocena 

jako jedna z lepších škol v celém kraji. 

Důkazy o tom jsou k dispozici jak na 

stránkách ČŠI, tak na webových 

stránkách  KÚ Brno. Studijní dovednosti 

našich žáků jsou velmi vysoko 

hodnoceny i řediteli středních škol ze 

Znojma. To je, myslím, nejdůležitější 

kritérium úspěšnosti pro hodnocení 

práce základní školy.  

 

     Pro školní rok 2015 -2016 chystáme 

velké změny ve školním stravování. 

Děti budou moci každý den vybírat ze 

dvou jídel a výběr bude možné 

provádět i po internetu, tedy ve 

spolupráci s rodiči. Po internetu se 

velmi jednoduše budou dělat i 

odhlášky a přihlášky stravování. 

Nebude již možná platba jídla v 

hotovosti, ale jen zálohově z 

bankovního účtu. Bude ovšem nutné 

zakoupit pro dítě za 130,- Kč 

přihlašovací čip.    

 

     Při vzdělávání a výchově dětí jsou 

samozřejmě také problémy. Mezi 

      

nemohly nabažit. Nakonec jsme 

s policisty a dětmi pořídili společné 

foto právě před dodávkou.  

 

     Původně byla celá akce 

 

 

 

problémy, které nejpodstatněji ovlivňují 

práci školy, patří nezájem některých 

rodičů o výchovu a vzdělávání svých 

dětí. V poslední době je tento problém 

stále častěji spojen s počítači. Děti 

doma sedí nekontrolovaně celé 

hodiny u počítačů a rodiče mnohdy 

vůbec netuší, co na počítačích dělají, 

s kým komunikují. Mají pouze jakousi 

„zvláštní“ radost, že jejich dítě je 

doma, neruší je a je hodné.  

     Problém je v tom, že mnohdy jejich 

dítě hraje podivné hry, brouzdá po 

nevhodných webových stránkách, či 

dokonce (a to je asi to nejhorší) 

komunikuje na sociálních sítích s 

mnohdy velmi pochybnými lidmi, kteří 

jim mohou následně ublížit. Při takové 

činnosti sice dítě neobtěžuje své okolí, 

ale je velice ohrožené 

a navíc ztrácí 

schopnost 

komunikovat se svým 

okolím a to je také zlé.

  

     Ve školním roce 

2014 – 2015 bylo na 

naší škole 37 žáků z 

Těšetic a mnozí patřili 

ve svých třídách k 

těm lepším. Pokud se 

nám podaří 

 

 

 

plánována přibližně na 30 minut, 

nakonec policisté odjížděli po hodině 

a půl, samozřejmě na rozloučenou 

dětem zahoukali a ty jim na oplátku 

zamávaly.                                              LŠ 

 

 

 

zvýšit důvěru mezi rodiči a školou, 

budou mít také výsledky těchto dětí 

jen stoupající úroveň a tím se také zvýší 

spokojenost vás, rodičovské veřejnosti. 

Jak se v minulosti přesvědčily některé 

rodiny z Těšetic, nelze nezájem o práci 

dětí a s tím spojený školní neúspěch 

vyřešit změnou školy a dalším 

následným nezájmem. Tím ještě nikdo 

školní problémy neodstranil. Ty se ve 

všech případech ve Znojmě jen 

prohloubily.                   

 Přeji vám i vašim dětem 

zasloužený odpočinek na letní 

dovolené a mnoho spokojenosti ve 

školním roce 2015 – 2016. 

 

Mgr. Jiří Mašek  

ředitel ZŠ Prosiměřice 
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Velikonoční hrkání 
 

     Také v letošním roce o Velikonocích 

se postarali místní kluci o tradiční 

velikonoční hrkání, od Zeleného 

čtvrtku do Bílé soboty - nahrazuje 

zvonění zvonů na kostelní věži (ráno, 

v poledne a večer). Zvony takzvaně 

odlétají do Říma. Je potřeba 

chlapcům poděkovat, že jsou ochotni  

chodit po obci a tím udržet tuto tradici 

v naší obci. 

JŽ 

 

 

Velikonoce – svátky 

jara 
     Na letošní svátky jara, 6. dubna, 

měla naše obec velikonoční výzdobu. 

Podnět dala paní Marie Rozen-

bergová, která v zimě nabídla, že 

obháčkuje vajíčka na velikonoční 

strom, který si ale musí obec zajistit. Jak 

slíbila, tak i splnila. Sehnali jsme strom, 

břízku, kterou věnovala rodina Milana 

Worbise. Děkujeme za vajíčka i břízku.                                                           
 

 

 

Lampionový průvod 
     Za krásného večera 7. května 2015 

prošel vesnicí za doprovodu dětských 

písní lampionový průvod. Sraz byl v 19 

hodin před obecním úřadem. Děti 

s lampiony, za doprovodu rodičů, 

došly až do sportovního areálu, kde byl 

už zapálen táborák. Občerstvení pro 

děti - limonádu, chléb a párek na 

opékání  

 

 

vydávala Blanka Votavová a 

Stanislava Nováková. Táborák, 

ohýnek na opékání a 

občerstvení pro všechny zajistili 

fotbalisté s dalšími občany obce. 

Děkujeme všem za pomoc při 

organizaci této akce. 

                                                  JB 
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Pálení čarodějnic 
     Ve čtvrtek 30. dubna 2015 proběhlo 

ve sportovním areálu „Pálení 

čarodějnic“. Táborák a občerstvení 

pro zúčastněné připravili fotbalisté 

s dalšími občany, za což jim děkujeme.  

 

     Obrovskou vatru, nádhernou 

atmosféru, povídání s občany a 

zábavu nepokazilo ani večerní 

ochlazení a mírný deštík. Prostě, kdo 

chtěl, tak si to užil.      

                      JB 

 

 

Činnost SDH Těšetice 
18. dubna 2015 jsme se zúčastnili 

soutěže v požárním sportu v okrsku č.  

18. Soutěž se konala v Oleksovicích na 

místním hřišti. Zahájení soutěže bylo ve 

13 hodin. Umístili jsme se na 2. místě.  

 

24. dubna 2015 jsme se podíleli na 

hašení kontejnerů u obecního úřadu. 

Kontejnery byly na plast a na sklo. 

Zapálil je neznámý pachatel. Protokol 

byl zaslán na útvar hasičů. 

 
 

25. dubna 2015 jsme se zapojili do 

sběru nebezpečného odpadu. Od  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

občanů jsme odvezli nepoužité 

elektrické pračky, televize, ledničky, 

atd. 

 

2. května 2015 jsme se, po pozvání SDH 

Oleksovice, zúčastnili svěcení jejich 

nového zásahového auta. 

 

6. května 2015 jsme dovezli zásahové 

auto pro náš Sbor dobrovolných 

hasičů Těšetice. 

 

9. května 2015 se uskutečnilo 

tréninkové cvičení, na kterém se 

družstvo mužů připravovalo na další 

soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. června 2015 jsme se na místním hřišti 

podíleli na organizaci dětského dne.  

Provedli jsme ukázku zpomaleného 

požárního útoku s vodou a předvedli 

jsme naše nové zásahové vozidlo a 

výstroj. Zajišťovali jsme také 

občerstvení (uzenou cigáru). 

 

13. června 2015 jsme se s naším 

družstvem zúčastnili soutěže „O pohár 

starosty obce Horní Dubňany“. 

S časem 23:86s jsme se umístili na 12. 

místě a dovezli jsme si pohár. 

 

Vždy 1x za měsíc je výborová a 

členská schůze. 

 

Podle plánu nám zbývá uskutečnit 

taktické cvičení v naší obci. Jakmile 

bude příznivé počasí, starosta obce 

cvičení vyhlásí. Jedná se o objekty: 

Pomona, Hostan, Firma Štefka. Bude 

vyhlášen poplach s malým ohněm za 

přítomnosti starosty obce a velitele 

okrsku č. 18. 

 

Josef Bezrouk 

starosta SDH 
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Pouť 
     Letošní termín pouti byl 30. května. 

Pořádání této akce se opět ujal Klub 

žen.  

     Trošku jsme se všichni obávali, jaké 

bude počasí, neboť týden před poutí 

byla pořádná zima a pršelo. Ale 

počasí se vydařilo. Ženy, za 

doprovodu hudební skupiny MINET 

z Miroslavi, zvaly občany na večerní 

zábavu, která se konala od 19:30 

hodin v Hostinci U Vlků.  

      Pro všechny byla připravena 

bohatá tombola a slosovatelné 

vstupenky. Večerní zábava byla fajn, 

škoda že účast občanů byla malá. 

                                                                                                                                      

JB 

 

Poděkování 

Klub žen Těšetice děkuje za sponzorské 

dary a finanční příspěvky. Jsou to:  

 

 

Rekonstrukce v MŠ 

Těšetice 
  

    Pokud se nám vše podaří, je v plánu 

o prázdninách stavební rekonstrukce v 

budově MŠ Těšetice.  

 

     Důvodem stavební úpravy je 

zvětšení  prostoru   (vybourání otvoru  

dvou zdí) a výměna starých oken za 

nová, vč. dveří a to i OÚ.  

 

     Na stavební výplně byla schválena 

dotace od JMK(cca Kč 140.000,--). 

                                                                                                                                                 

JŽ 

 

 

 

 

 

 

 

Lednický Ivan, Brník Ladislav ml., 

Kašpárek Petr, Štefka Václav, Pomona 

 

 

Rekonstrukce 

budovy na hřišti  
 

     To samé platí pro rekonstrukci 

budovy na hřišti, která je taktéž v plánu 

přes prázdninové období.  

 

     Rekonstrukce se bude týkat  

stavebních výplní (okna a dveře), 

provedení instalace topení - krbové s 

výměníkem do radiátorů. 

 

     Dále rekonstrukce terasy – izolace 

proti vlhkosti se zastřešením terasy.  Na 

tuto akci byla obci taktéž přiznána 

dotace od JMK (Kč 200.000,--). 

                                                                                                                                                   

JŽ   

 

 

 

 

 

Těšetice, Hasiči Těšetice, Obecní úřad 

Těšetice. 

 

 

Škodní            

událost  
 

     Opět jsme měli v naší obci požár. 

Tentokrát to naštěstí nebyl požár 

budovy, ale kontejnerů na plasty (2ks) 

a sklo (1ks).  

 

     Tyto kontejnery byly umístěny před 

obecním úřadem. Naštěstí máme mezi 

sebou občany, kteří duchapřítomně 

dokázali zareagovat a svým 

přičiněním zabránili ještě větší škodě.  

 

     Požár hasili místní hasiči a přijeli i 

hasiči ze Znojma. Požár šetří Policie ČR.  

                                                                                                                                         

JŽ 
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Kompostéry 
     Obec Těšetice získala 

prostřednictvím Svazu znojemských 

vinařských obcí DANÍŽ dotaci na 

pořízení domácích plastových 

kompostérů o velikosti 1050 l.  

 

     Každý dům má možnost si o tento 

kompostér požádat na obecním 

úřadě. Kompostér je hrazen ze 

Státního fondu životního prostředí a EU, 

proto bude po podání žádosti vydán 

zdarma. Kompostér se po 5 letech 

užívání stává majetkem žadatele. Je 

stále mnoho občanů, kteří si 

kompostér nevyzvedli. 

 

 
 

     Od 1.dubna 2015 platí zákon o 

bioodpadech. Občané, kteří si 

kompostér nevyzvednou, budou 

vyzváni k písemnému doložení o 

ukládání bioodpadu. Není jednodušší 

si vyzvednout na obecním úřadě 

kompostér, který je zdarma?! 

                                                                                                         

JB 

Jubilanti 
 

DUBEN  

Ďurišová Jana        65 let 

Otáhal Vlastimil      65 let 

 

KVĚTEN 

Míková Jiřina          70 let 

Ludvíková Anna     94 let 

Binková Marie         75 let 

 

ČERVEN 

Kryštofová Milada   65 let  

 

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 

do dalších let. 

                                                         JB 

Sdělení občanům 
     K příspěvkům zpravodaje se vždy 

přidává pouze několik fotografií. Pokud 

chcete vidět všechny fotografie z akcí, 

najdete je ve fotogalerii na stránkách 

obce www.tesetice.cz 

Poplatky za 

popelnice a psa 
     Žádáme občany, kteří ještě 

nezaplatili poplatek za popelnice 

(komunální odpad) a poplatek za psy, 

aby tak učinili co nejdříve.   

           JB 

 

Plánované akce 
 

červenec 

11. 7. – 12. ročník Memoriálu Jaroslava    

           Prokeše 

 
srpen 

  7. 8.   Letní noc – hudební skupina  

                             Kristovy léta 

22. 8.   Svěcení hasičského auta a  

          praporu 

 

září  

19. 9.   Posvícení  

 

JB 

 

 

Divadlo 
 

     Divadelní herci z Těšetic vstoupili na 

prkna, co znamenají svět 

 

     Občané Těšetic si užívali kultury. 

Divadelní herci Marek Zimmermann a  

Karel Bobek sehráli v Městském divadle 

ve Znojmě 24. dubna 2015, s ostatními 

herci z Divadelního studia Martiny 

Výhodové, představení Voskovce a 

Wericha „Balada z hadrů“.  

 

     Marka Zimmermanna občané mohli 

vidět ještě v dalších dvou 

představeních: 

18. června 2015 „Postel pro anděla“  

22. června 2015 „Hotýlek“.  

 

     Všechna představení byla humorně 

zpracována a sklidila obrovský potlesk. 

Byl to nádherný kulturní zážitek.   

                                                          JB 

 

 
 

 

 

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., za 

příznivé ceny. 
 

Více informací na www.tesetice.cz 

a tel. číslech:  

          jídelna – 515 271 332  

obecní úřad – 515 271 110 

 

http://www.tesetice.cz/
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Dětský den 
     V sobotu 6. června 2015 od 14 

hodin se za krásného slunečného 

počasí uskutečnil ve sportovním areálu 

dětský den, takové sportovní 

odpoledne plné her a soutěží. Přípravy 

začaly už v pátek, kdy velká skupina 

lidí postavila obrovský párty stan, který 

obec začátkem června zakoupila. 

Připravilo se i posezení pod stan. Byl to 

výborný nápad, neboť v sobotu bylo 

velké horko, a tak jsme se zde mohli 

schovat před sluncem. V sobotu 

dopoledne jsme společně s hasiči 

nachystali soutěže a občerstvení tak, 

aby bylo vše na odpoledne 

připraveno. 

 

     Už před 14. hodinou se začali 

scházet rodiče se svými dětmi. Přijeli i 

mladí hasiči z Vítonic 

pod vedením rodiny 

Bartelovy, kteří hned 

po zahájení dětského 

dne předvedli dvakrát 

požární útok. Poté 

hasiči z Těšetic také 

předvedli dvakrát 

zkrácený a zpomalený 

požární útok. Hned 

potom hasiči z Těšetic 

přistavili jejich nové 

auto tak, aby si mohli 

auto i výstroj všichni 

prohlédnout. Mezitím 

už děti soutěžily 

v různých disciplínách, např. chůze na 

chůdách, jízda na koloběžce, hod 

kroužky na panáka, skákání v pytli, 

chytání rybiček, lov limonád, hod 

míčkem do panáka, motání hadice,  

prolézání tunelem a nošení míčku na 

lžíci. Další disciplína byla soutěž dvojic 

ve stříkání džberovkou na plechovky. U 

této soutěže byl měřen čas a bylo 

oceněno 1. – 3. místo. 1. a 2. místo 

získali mladí hasiči z Vítonic, 3. místo 

obdrželi otec a syn Filipčíkovi. Bartelovi 

sestavili materiál potřebný pro požární 

útok na základnu a nabídli dětem, aby 

si zkusily zaběhnout požární útok. Ty 

tuto možnost využily hned dvakrát. 

Potřetí běželi rodiče. Pak byla požární 

nádrž nabídnuta ke koupání, čehož 

děti hned v tom horku využily. 

 

      Na  16. hodinu bylo domluvené 

překvapení. Přijeli hasiči z Hostěradic, 

aby pro děti připravili pěnovou párty. 

Pěnu zajistil zdarma pan Josef Bezrouk, 

děkujeme.  Nejprve jsme si mohli 

prohlédnout jejich velké hasičské auto. 

Ale děti byly tak netrpělivé, že raději 

hasiči začali nastříkávat 

hřiště. Po odstartování 

do pěny zaběhly 

nejenom děti, ale i 

rodiče, což bylo fajn. 

Byla to pěkná tečka 

nakonec, prostě 

“bomba”. Jelikož 

většina soutěží a ukázek 

se týkala hasičské 

tématiky, byl to takový 

hasičský dětský den. Od 

16:30h bylo na velkém 

hřišti  sehráno poslední 

domácí fotbalové 

utkání Těšetice – 

Lechovice. 

 

     Během celé akce bylo zajištěno 

občerstvení. O pití se postarali 

fotbalisté, cigáru udili hasiči. Děti měly 

zdarma točenou limonádu, poukázku 

na zmrzlinu, balíček za absolvování 

soutěží a párek s chlebem na opékání.  

 

      Toto jim vydávala Marcela 

Zimmermannová, Petra Worbisová a 

Miluše Zaspalová. Samozřejmě byl 

přichystán malý táborák a tyčky na 

opékání.  Soutěžní disciplíny měly na 

starosti  Soňa Ludvíková, Jitka Růžič-

ková, Božena Hloušková, Libuše 

Krejčová a starší děti z Těšetic. Fotil 

Marian Worbis. 

     Děkujeme všem, kteří pomohli při 

organizaci a zdárném průběhu této 

akce. Děkujeme sponzorům, Marcele 

Míkové za limonádu pro děti, Lence 

Votavové za poukázky na zmrzlinu a 

firmě Jatka Borotice.  
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Fotbalové utkání 

svobodní – ženatí 
     V květnové svátky 1. a 8. května se 

už několik let těšíme na fotbalové 

utkání (srandamač) mezi fotbalisty 

ŽENATÍ - SVOBODNÍ.  

 

     I letos se příznivci fotbalu sešli, nejen 

hráči, ale i fanoušci. Vždy se očekává 

hodně gólů a netradiční oblečení.  

 

     První utkání, 1. května 2015, se 

odehrálo za deště, druhé utkání, 8. 

května 2015, bylo slunečné. K dobré 

náladě zúčastněných sportovců 

přispěl i malý sud piva věnovaný od 

firmy HOSTAN.  

 

     Pro hráče i návštěvníky bylo 

připraveno občerstvení, o které se 

postaralo TJ Těšetice. 

                                                                                                       

JB 

 

 

 

Mistr Evropy v 

rybolovu 
  

     Michal Bezega se zúčastnil ve 

dnech 27. - 28. 6. 2015 Mistrovství 

Evropy v rybolovu (plavaná) v 

Bělorusku – Zaslav. 

 

     Reprezentoval Českou republiku v 

kategorii družstev a jednotlivců.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Závod se konal na veslařském 

kanálu.  

 

     Chytali se malé plotice a velcí 

cejni, na které se družstvo ČR 

zaměřilo.  

 

     Byla to vítězná taktika, které nikdo 

moc nevěřil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění družstev: 
 

1. Česká republika 

2. Itálie 

3. Rusko 

 

     Závodu se zúčastnilo 12 družstev. Je 

to první zlato v historii ČR i 

Československa. 

 

     V kategorii jednotlivců se  Michal 

Bezega umístil na 6. místě. 

Gratulujeme.  
 

                     JB 
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