
 
1 

 

 

Slovo starosty 

 
 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
blíží se nám konec roku 2019. Je tu 
čas bilancování a ohlédnutí se za tím, 
co letošní rok přinesl. 
 Byl to velmi turbulentní rok. 
Přes mnohé peripetie se opět daří 
obec zvelebovat a posouvat vpřed 
v těchto oblastech: 
- nová stavební místa 
- výsadba nové zeleně 
- nová komunální technika 
- revitalizace sportovního areálu 
- úprava koryta potoka Únanovka 
- rekonstrukce WC na ubytovně 
- II. etapa stavebních úprav v KD 
- stabilizace v personální oblasti 
- rozvoj kulturního a společenského 
života v obci 
 
 V roce 2020 
chceme pokračovat 
v nastoupeném 
trendu a pokud vše 
půjde dobře, tak 
bychom rádi 
realizovali tyto akce: 
- nový chodník 
v Bantické ulici 
- zateplení fasády 
kulturního domu 
- oprava a rozšíření 
hřbitova 

 
 
- výsadba nové zeleně 
- podpora volnočasových a 
společenských aktivit 
 
 Na druhou stranu nevěřícně 
musím kroutit hlavou nad některými 
škarohlídy a šiřiteli „toxických“ řečí, 
či dopisů.   
 Některé osoby jsou zřejmě 
nepoučitelné a nenapravitelné. 
 
 Přeji všem příjemné prožití 
vánočních a novoročních svátků a 
pozitivní mysl v roce 2020. 

 
Ing. Zdeněk Nekula 

starosta obce 
 
 
 
 

____________________ 

Rozsvěcení 

vánočního 

stromku 

 
     Rozsvěcení vánočního stromku se 
v naší obci letos konalo netradičně 
v sobotu 30. 10. 2019 v 17 hodin. 
     Této akci předcházelo uříznutí 
stromu za pomoci jeřábu firmy O.K. 
Štefka a synové, spol. s r.o., zkrácení, 
převezení na vlečce za traktorem 
POMONY Těšetice, a.s. a postavení 
opět za pomoci jeřábu. Stavění se 
uskutečnilo 23. 11. 2019. Motorovou 
pilu obsluhoval velitel hasičů Zdeněk 
Daberger. Pomáhali i další hasiči. 
Stromek ve středu nazdobili 
zaměstnanci obce za pomoci 
manipulátoru farmy U Tří dubů 
Stošíkovice.  

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Číslo 4/2019    www.tesetice.cz        Zdarma do každé domácnosti 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 Rozsvěcení zahájil tradičně 
hezkými slovy pan farář Čoupek. 
Následovaly básničky a tanečky dětí 
z mateřské školy a kulturní 
představení zakončila děvčata 
Řezáčovy vánoční písní od Václava 
Neckáře. Lepší zvukový přenos 
poskytl další reproduktor, který obec 
pro tyto účely zakoupila spolu 
s novými mikrofony, ale také díky 
Janu Worbisovi, který na dobrý 
zvukový projev dohlížel. Dřív než se 
děti i dospělí rozešli, rozdával všem 
dětem Mikuláš adventní kalendáře 
s motivy Josefa Lady, perníčky a 
jablíčka, které darovala POMONA 
Těšetice. 
      K samotnému zahájení letošního 
adventu přibyl vánoční jarmark 
pořádaný místním Klubem žen spolu 
s mateřskou školou. Ve stánku byly 
nabízeny za symbolické ceny výrobky 
výše jmenovaných organizací. Vše 
nabízené bylo velmi brzy rozprodáno 
a lze říci, že se tato novinka velmi 
líbila. V dalším stánku byl rozléván 
čaj a svařené víno, které si všichni 
velmi pochvalovali. Mezi občany byly 
rozdávány koláčky, vánočka, 
medové řezy a cookies, které 
napekly paní Blanka Dufková, 
Antonie Smrčková, Květa Zvěřinová 
a Marie Hrůzová. Velké poděkování 

patří všem, co se i na této akci 
podíleli, zvláště pak paní ředitelce 
mateřské školy, učitelkám, 
děvčatům z Klubu žen, 
zaměstnancům obce a hasičům. 

PW 
 

____________________ 

Betlémské setkání 
 
V sobotu 7. prosince se objevil na 
Bantické ulici již tradiční vyřezávaný 
betlém pan Jurky, který se v 17 hodin 
rozsvítil a přilákal řadu občanů. 
Vychutnat si a společně prožít tento 
adventní večer přišli lidé nejen z této 
ulice. 

 
 Přestože se letos betlém 
nerozrostl o novou postavu nebo 
zvíře, přihodila se v tento večer 
neobvyklá meteorologická situace. 
Během této akce dvakrát přišla 
krátká dešťová přeháňka a přitom na 
nebi zářily hvězdy. Asi to byl, slovy 
klasika, nějaký lokální mrak… 

ZN 
 

____________________ 

Čertovský rej 
 
V pátek 6. prosince 2019 se v našem 
sportovním areálu konal již V. ročník 
čertovského reje. Letos na hřišti byl 
vedle pekla nově postaven starý 
mlýn, ve kterém se odehrála krátká 
scénka o třech čertech vyhnaných 
samotným Luciferem mezi 
smrtelníky a o poctivém a slušném 
Matějovi, který na čerty vyzrál, získal 
mlýn, opravil ho a stal se z něj 
nejlepší mlynář v širokém okolí.  

 Po skončení scénky začal 
Mikuláš s andělem výměnou za 
básničku nebo říkanku rozdávat 
dětem krásné balíčky se sladkostmi. 
Zároveň si odměněné děti mohly 
vyzkoušet čertovský trojboj (skákání 
v pytli s Luciusem, přetahování 
lanem s Bachorem a čertovské prší s 
Uriášem). Všichni čerti měli u sebe 
ihned zástup dětí, které si chtěly 
vyzkoušet všechny disciplíny. Tyto 
radovánky trvaly dlouho a sklidily u 
dětí velkou radost a spokojenost.  
 Na obloze se uprostřed 
soutěží a rozdávání balíčků objevil 
krásný ohňostroj a po jeho skončení 
probíhalo hromadné focení s čerty. 
Letos proběhla čertovská diskotéka 

přímo v areálu, 
rodiče a další 

návštěvníci 
mohli ochutnat 
výborný svařák 
a čaj a k tomu 
něco na zub. 
Novinkou byla 
také postavená 
vatra, u které 
se mohli všichni 
ohřát. 

    Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na organizaci této již 
tradiční akce.  Zvláštní poděkování 
patří paní Jiřině Juřátkové za uvaření 
výborného svařáku, čaje a chutné 
buchtičky, paní Věře Bobkové a 
Věrce Novákové za nadýchané 
buchty. Paní Antonie Smrčková a 
Ludmila Plačková připravily očka a 
toustíky. I jim velmi děkujeme. O 
hudební doprovod se staral Ivo Balík 
a víno na svařák věnovali vinaři: pan 
Karel Bobek st., Jiří Novák, Leoš 
Musil, Roman Jarolímek,  Martin 
Tkadlec, Miroslav Tkadlec, Zdeněk 
Kantor, Zdeněk Nezval a manželé 
Rožnovští. I jim velmi děkujeme.  
 Dřevo, stejně jako loni, 
věnovala paní Marcela Míková a 
balíčky připravil pan Pavel Worbis. 
Velké poděkování patří taky OÚ za 
výraznou podporu této akce. Všem 
těmto výše zmíněným i těm, kteří se 
na akci jakkoliv podíleli a nebyli 
jmenováni, také velmi děkujeme. 
Velké poděkování patří také  
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účastníkům reje a příští rok se 
(nejspíš v sobotu 5. 12. 2020) na 
stejném místě sejdeme, protože bez 
vás, rodičů a dětiček, by tato akce 
nemohla existovat. 

VT 
 

____________________ 

Mateřská škola 

 
Vážení občané,  
 
dovolte, abych vás v krátkosti 
seznámila s činností a aktivitami naší 
mateřské školy. 

 Od počátku roku jsme se 
opět snažily dětem běžnou 
vzdělávací nabídku MŠ obohatit o 
divadelní představení a nejrůznější 
prožitkové aktivity. Mimo jiné jsme 
navštívili znojemské Podzemí, jezdili 
jsme na koních, v předvánočním čase 
si pro děti nachystal poutavou 
besedu pan farář Jindřich Čoupek, 
velice přínosný byl pro naše děti 
předplavecký výcvik. 
 Období adventu děti MŠ 
přivítaly společně s občany Těšetic 
při rozsvěcení vánočního stromu 
svým vydařeným vystoupením. Na 
Mikulášské besídce pak děti znovu 
uchvátily všechny přítomné svým 
představením o tom, co všechno se 
může přihodit dvěma malým 
dívenkám, které vyslovily své přání v  

 
dopise Ježíškovi - vidět opravdového 
anděla. 
  Do následujícího roku 
chystáme pro děti rovněž spoustu 
zajímavých a obohacujících aktivit, 
představení a exkurzí. Doufáme 
tedy, že i nový rok 2020 v naší MŠ 
přinese dětem spoustu krásných a 
přínosných zážitků, prožitků a 
zkušeností. V průběhu druhého 
pololetí je našim záměrem umožnit 
maminkám s dětmi z naší obce, které 
ještě nenavštěvují naši MŠ, docházet 
vždy v pravidelném čase do 
mateřské školy a společným 
pobytem a hrou v našem prostředí 
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tak dětem usnadnit následnou 
adaptaci v mateřské škole. Po 
zajištění potřebných formalit 
budeme veřejnost o této možnosti 
informovat podrobněji. 
 Závěrem mi dovolte, abych 
na tomto místě poděkovala Klubu 
žen za spolupráci s mateřskou školou 
i za všechen čas, který zcela nezištně 
věnují přípravě akcí pro své 
spoluobčany, především pro děti. 
Rovněž patří veliké díky vedení obce 
Těšetice, zejména pak 
místostarostovi, panu Worbisovi, za 
pomoc a podporu, kterou věnuje 
mateřské škole nejen při pořádání 
akcí pro naše děti. Děkujeme a 
těšíme se na další spolupráci! 
 
 Přeji všem spoluobčanům 
jménem celého kolektivu mateřské 
školy klidné a ničím nerušené 
sváteční chvíle plné pohody a radosti 
s dětmi a nejbližšími. 

 
                                                                      

Za MŠ Těšetice  
Bc. Eva Kocmánková, ředitelka 

 
 

____________________ 

Farnost 
 
Vážení občané, přeji vám klidný 
předvánoční i vánoční čas! 
 
 Nejen v církvi máme za 
sebou čas dušičkový, kdy se modlíme 
za naše drahé zesnulé.  Vstoupili 
jsme do adventu. S jeho začátkem 
jsou již tradičně spojena milá setkání 
u rozžíhání vánočních stromků v 
jednotlivých vesnicích. Jsem rád, že 
nás kněze zvete o těchto setkáních 
mezi sebe. Mrzí mě však, že se jako 
kněz nikde dlouho neohřeji. 
Většinou po svátečním slovu a 
programu dětí musím spěchat zase 
do další vesnice. Na druhou stranu 
to, že vesnic, kde advent společně 
začínají, přibývá, je jistě potěšitelné.  
Nejen jako kněze, ale i jako člověka, 
který ctí logiku věcí, dob a událostí, 
mě těší také to, že na některých 
vesnicích se objevuje v adventu 

kromě stromečku také veliký obecní 
adventní věnec se čtyřmi svícemi: 
vždyť symbolem adventu je právě 
on.  
 No a co znamená samotné 
slovo advent? Česky bychom jej 
přeložili jako příchod. Když příchod, 
tak nás hned napadne: "A koho 
příchod?" Myslí se tím příchod 
svátků vánočních: ano, pokud je nám 
zřejmé, že jimi oslavujeme první 
příchod Ježíše Krista - Božího Syna na 
svět. Zdůrazňuji slovo "první", 
protože Ježíš slíbil že přijde ještě 
podruhé: bude druhý příchod. Ten je 
před námi a je třeba se na něj 
připravit. Jak? Tím, čemu se říká 
pokání: to je upřímnou snahou o 
zlepšení života a úsilím o náhradu 
toho, co se nepodařilo. Jen tato 
upřímná a poctivá a velice konkrétní 
snaha z nás může s pomocí Boží 
udělat lepší lidi. Takto dospějeme i k 
opravdovější vánoční radosti, neboť 
jakápak radost, když by se v životě 
trvale nezměnilo nic k lepšímu.  
 Vánoční setkání již i pro nás 
pro kněze probíhají ve větším klidu. 
Proto vás rád zvu na vánoční 
bohoslužbu, která bude v našem 
kostele na Štědrý den v 16 hodin.  
 Děti a rodiče zvu ve čtvrtek 
26. 12.  v 17 hodin do Práčí na Živý 
betlém. V pátek 27. 12.  v 18 hodin 
zvu k nám do kostela na koncert 
cimbálové muziky Antonína Stehlíka.  
 Vinaře zvu na svatojánské 
žehnání vína, které bude v sobotu 
28. 12. v 18 hodin v kapli ve 
Vítonicích. Zahraje nám přitom opět 
cimbálová muzika. 
 Manžele zvu v neděli 29. 12. 
na bohoslužby, při kterých budeme 
obnovovat manželské sliby: budou v 
8 hodin v Prosiměřicích a v 9:30 v 
Práčích.  
 Na Nový rok bude mše svatá 
v Těšeticích v 11 hod. a Tříkrálová 
sbírka proběhne v Těšeticích v 
sobotu 11.1. od 14 hodin. Sraz 
koledníků bude u kostela.  
 Všem vám přeji Vánoce plné 
Božího pokoje, lásky a radosti.  
 

Váš pan farář Jindřich  
 

____________________ 

Základní škola 

 
Vážení občané obce Těšetice, 
 
dovolte mi, abych vám popřál 
pohodový konec roku 2019 a 
zároveň vás informoval o dění na 
prosiměřické škole. 
 V pondělí 2. září 2019 byl 
před školou panem starostou 
Prosiměřic, panem Jiřím Lukešem, 
slavnostně zahájen školní rok 2019 – 
2020. Již čtvrtým rokem se počty 
žáků na škole zvyšují, a tak letošních  
355 žáků hlášených do centrální 
statistiky je rekordním počtem.  Od 
ledna 2020 dojde na očekávanou 
změnu financování regionálního 
školství. MŠMT již asi dvacet let tuto 
změnu slibuje.  Tato změna by měla 
přinést víc peněz do škol v menších 
místech a obcích. Konkrétně pro naši 
školu by to znamenalo možnost 
otevřít šestnáctou a možná i 
sedmnáctou třídu, na kterou by bylo 
dostatek finančních prostředků. To 
by umožnilo rozdělit další ročníky, 
kde je jen jedna třída do tříd dvou s 
menším počtem žáků. 
 Do 1. ročníku letos 
nastoupilo 25 prvňáčků, kteří jsou z 
finančních důvodů v jedné třídě. Do 
budoucna by díky novému 
financování snad bylo možné tuto, 
pro učitele velmi náročnou třídu, 
rozdělit do dvou paralelních tříd.  
 Pedagogický sbor je již 
několik let stabilizovaný a nedochází 
v něm k velkým změnám. Kvalitu 
odvedené práce ocenila i školní 
inspekce. 
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 Ve školním roce 2019 – 2020 
se o vzdělávání a výchovu žáků stará 
24 učitelů, 6 asistentek pedagoga, 
jedna speciální pedagožka a dvě 
vychovatelky školní družiny. Někteří  
pracují jen na zkrácený úvazek (tři 
učitelé, všechny asistentky a obě 
vychovatelky). Z peněz rozvojového 
programu EU se nám podařilo zajistit 
placené doučování v hlavních 
předmětech ve většině ročníků. 
 Ve vzdělávací a výchovné 
práci pokračujeme v tradici školy 
rodinného typu. Snažíme se co 
nejvíce vycházet vstříc rodinám žáků, 
potřebám a zájmům dětí, které na 
naši školu docházejí. Ne vždy se ale 
vše daří. Někteří rodiče nemají zájem 
se školou spolupracovat, a proto je 
velmi obtížné děti z takových rodin 
motivovat pro vzdělávání. I přes tyto 
potíže se na konci minulého školního 
roku dostali všichni vycházející žáci 
na vybrané střední školy. Podle 
informací vedení středních škol ze 
Znojma si ani tam většina našich, 
dnes již bývalých, žáků nevede 
špatně. Velmi nás těší i to, že stále víc 
dětí dojíždí do naší školy i z míst 
mimo náš školní obvod (Hostěradice, 
Znojmo, Žerotice). Většinou se 
rodina začne zajímat o práci naší 
školy, získává informace (mimo jiné i 
z hodnocení školní inspekce nebo o 
boji s šikanou), a pak dítě na naši 
školu přihlásí. Velký ohlas má právě 
náš program boje se šikanou. 
 Závěrem mi dovolte, abych 
vám všem popřál pohodový vánoční 
čas, klid a mír v duších. Mějte na 
paměti, že Vánoce nepřináší pouze 
krásné a mnohdy velmi drahé dárky, 
ale hlavně pohodu a klid do vašich 
domovů a rozjímání s těmi, kteří jsou 
vám nejbližší. Přeneste tuto pohodu 
do svých bytů, na své děti. Mluvte s 
nimi, hrajte si, čtěte, zpívejte, choďte 
na procházky, výlety, výstavy či mše.  
 
 Pohodu a vzájemné 
porozumění o vánočních svátcích a 
úspěšný rok 2020 vám všem přeje  
 

Mgr. Jiří Mašek 
ředitel ZŠ Prosiměřice 

 

____________________ 

Anonym 
 
Na adresu Krajské hygienické stanice 
JmK byl doručen anonymní podnět 
na údajně nevyhovující stravování 
dětí v Mateřské škole v Těšeticích 
školní jídelnou Základní školy 
v Prosiměřicích. 
 Ze zápisu provedené 
kontroly lze vyčíst tato slova: 
- výborný jídelníček 
- odpovídá požadavkům nutričního 
hodnocení Ministerstva 
zdravotnictví ČR 
- nejvyšší možné hodnocení 
- pokračovat v nastoupeném trendu 
- informace z podnětu jsou v rozporu 
se zjištěnými skutečnostmi 
 
 Celý protokol o kontrole je 
k dispozici v mateřské škole a paní 
ředitelka Kocmánková velmi ráda 
poskytne k této záležitosti veškeré 
informace. Rovněž ředitel ZŠ 
Prosiměřice pan Mašek je otevřený 
přímému jednání, ale staví se 
s hlubokým despektem k tomuto 
podnětu a podobným způsobům 
falešného udávání. 
 
 A otázka na závěr této kauzy. 
Kdo jsou ti „Znepokojení rodiče“?   

ZN 
 

____________________ 

Sázení stromů 
 
V sobotu dopoledne 2. 11. 2019 se 
uskutečnilo sázení stromků, které 
nahradily uschlé stromy podél  
vodoteče směrem k Banticím. 
Jednalo se o 12 stromků (lípy, třešně, 
hrušně a javory babyka). Účastnili se 
ho obyvatelé Těšetic od dětí školou 
povinných až po občany 
důchodového věku, včetně 
zastupitelů a zaměstnanců obce. 
Během práce i po ní měli všichni 
možnost se napít svařeného vína a 
čaje. Všem patří velké poděkování. 

PW 
Poznámka redakce: 
Kromě výše uvedených stromů, které 
dodala SÚS JmK, bylo vysazeno také 
6 okolo kostela (obec), 48 podél polní 
cesty nad areálem pana Štefky 
(Povodí Moravy s.p.) a 1 strom 
k vodoteči ještě dodatečně dodala 
Správa a údržba silnic JmK. 
 

____________________ 

Kácení máje 

 
V sobotu 9. 11. 2019 se sešli hasiči, 
aby pokáceli "máju", symbol 
posvícení, postavenou před 
víceúčelovým zařízením. Tohoto 
odpovědného úkolu se zhostil velitel 
hasičů Zdeněk Daberger. Pomáhali  
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mu hasiči i další občané z Těšetic. 
Vše dobře dopadlo, a proto se mohla 
večer uskutečnit taneční zábava. O 
hudbu se postaralo duo Roman a 
Jarda Band. Přestože na tuto akci 
přišlo méně lidí, věříme, že se 
účastníci dobře bavili a zatancovali 
si. 

PW 

____________________ 

Dýňová stezka 

 
Dne 25. 10. 2019 se konala ve sklepní 
uličce dýňová stezka. Aby bylo 
zachováno tradiční pojetí této akce, 
bylo zapotřebí sehnat dostatečné 
množství dýní. Nebylo to 
jednoduché, ale nakonec se jich 
povedlo nashromáždit bezmála 70. 
Velkou část poskytla rodina Blechova 

a další 
dárci 

nejen 
z naší 
obce. 

Dvě 
obrovské 

dýně 
přinesla 

krásně 
vyřezané 

paní 
Květa 

Zvěřinová. Ty zdobily vstup do 
stezky. Na vyřezávání ostatních dýní 
se den před akcí podíleli 

dobrovolníci z řad občanů Těšetic.  
Při zkrášlování samotné stezky 
pomohli zaměstnanci obce: Marcela 
Zimmermannová, Tomáš Kunert a 
Alena Moltašová.  
 Samotná akce začala v 18.00 
hodin, kdy se už krásně setmělo a 
svíčky v dýních ukazovaly malým i 
velkým návštěvníkům směr, kudy se 
mají vydat.  Na samém začátku byl 
přichystán na zahřátí teplý čaj a 
svařené víno. Pro děti pak ještě 
lampičky se svíčkou, které pro ně 
vyrobil Klub žen z Těšetic.  Poté se již 
mohli všichni vydat na cestu a 
zúčastnit se různých soutěží a plnit 
drobné úkoly, za něž dostaly děti 
sladké odměny. Na konci cesty, poté 
co prošli pavoučí sítí, dostaly malí 
odvážlivci občerstvení v podobě 
špekáčku s chlebem, který si každý 
mohl upéci na rozdělaném ohni. Na 
děti pak ještě čekalo překvapení 
v podobě strašidýlka od žen 
z místního klubu.  
 Dýňovou stezkou prošlo 
skoro 100 dětí a nejméně dvakrát 
tolik rodičů, prarodičů a ostatních 
občanů nejen z naší vesnice. Moc 
nás potěšila tak hojná účast a 
doufáme, že se příští rok zase 
sejdeme. Velké poděkování patří 
všem, co se podíleli na přípravách i 
samotném uskutečnění této akce. 

PW 
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____________________ 

Jubilanti 
 
V měsících říjen - prosinec 2019 se 
dožili významného životního jubilea 
tito občané Těšetic: 
 
Ladislav Laitner (75) 
Josef Bezrouk (70) 
Marie Otáhalová (80) 
Vlasta Machová (70) 
Božena Katolická (70) 
Jarmila Škrdlová (81) 
 
Přejeme všem hodně pohody, štěstí 
a hlavně zdraví do dalších let. 

PW 
 

____________________ 

Plánované kulturní 

akce 

 
27. 12. 2019  Vánoční koncert 
 
31. 12. 2019  Silvestrovská zábava 
 
18. 1. 2020  Obecní ples, hraje 
   skupina Urgent 
 
15. 2. 2020  Dětský karneval 
 
22. 2. 2020  Masopust  
   s večerní zábavou 

 
 
7. 3. 2020  Těšetický košt 
 
14. 3. 2020  Setkání se seniory 
 
Kromě koncertu, který bude 
v kostele, se veškeré kulturní akce 
konají ve víceúčelovým zařízení a 
podrobnosti budou vždy na letáčku 
před jednotlivými akcemi. 

PW 
 
 

____________________ 

SDH Těšetice 

 
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 
má ke dni 31. 12. 2019 32 členů. 
 
Říjen 
19. 10. jsme od občanů Těšetic svezli 
starý elektromateriál na sklad. 
 
Listopad 
Schůze okrsku č. 18 proběhla 3. 11. 
od 10 hodin ve Vítonicích. 
9. 11. jsme provedli druhý svoz 
elektroodpadu. 
10. 11. proběhla schůze výboru SDH 
Těšetice, kde jsme se seznámili s 
plánem výroční valné hromady 
hasičů. 
23. 11. jsme na návsi postavili 
vánoční strom za pomoci traktoru z 

Pomony Těšetice a jeřábu od pana 
Štefky. 
24. 11. se uskutečnila členská schůze 
SDH Těšetice, kde se projednávala 
výroční valná hromada SDH Těšetice, 
volba výboru na dalších 5 let, 
okrsková schůze, která proběhne 11. 
1. 2020 od 18 hodin v Oleksovicích a 
také okrskové shromáždění, které 
bude 14. 3. 2020 v 9 hodin v 
Mikulovicích. Projednávalo se zde i 
zvýšení členských příspěvků. 
27. 11. proběhl další svoz 
elektroodpadu. 
 
Prosinec 
6. 12. jsme provedli odvoz železa do 
Opametalu. 
7. 12. proběhla tematická prověrka 
SDH Těšetice a připravenost 
zásahové jednotky. Prověrku 
provedli členové OSH Znojmo. Byla 
provedena za přítomnosti zástupců z 
obce Těšetice a zástupců z SDH 
Těšetice. 
10. 12. byl odvezen zbytek 
elektroodpadu. 
21. 12. se uskutečnila výroční valná 
hromada SDH Těšetice od 18 hodin v 
Hostinci „U Vlků“. 
 
 Sbor dobrovolných hasičů 
Těšetice přeje všem občanův krásné 
prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2020 hodně štěstí, zdraví a 
sousedského porozumění.  

 
Starosta SDH Těšetice 

Josef Bezrouk                                                                                                                   
 

____________________ 

TJ Těšetice 
 
Vážení  spoluobčané a  čtenáři  
tohoto  Zpravodaje,  
 
 v posledním čtvrtletním 
vydání těšetického informačního 
plátku v tomto roce Vám místní 
fotbalový klub shrne zbytek 
podzimní části sezony 2019/2020, 
která se od posledního Zpravodaje 
odehrála.   
 V neděli 6. října 2019 jsme 
na našem hřišti svedli přímý boj o 
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první příčku v tabulce s mužstvem 
Hlubokých Mašůvek, ale hosté nám 
udělili lekci z produktivity a navíc 
nám jako jediný tým na podzim 
nepovolil skórovat. Utkání skončilo 
0:3 v náš neprospěch.   
 O týden později jsme 
zajížděli na oblekovické hřiště, kde 
nás čekal tým FK Znojmo C (v 
posledních třech sezonách jsme na 
tomto hřišti utrpěli vždy debakl 
(10:4, 9:2 a 8:1). Na tohle utkání 
jsme se ale konečně sešli v téměř 
kompletní sestavě a domácím, 
posíleným o několik hráčů z B týmu 
(hrají Okresní Přebor), jsme byli více 
než vyrovnaným soupeřem. Byli 
jsme dokonce blízko výhře, ale za 
stavu 2:2 spálili naši hráči tři gólové 
šance (brankář je pokaždé bravurně 
zneškodnil a vychytal) a po poslední 
šanci se po rychlém brejku a závaru v 
našem vápně domácím podařilo 
šťastně dopravit míč za čáru a 
všechny body po výhře 3:2 tak 
zůstaly ve Znojmě. Naše obě branky 
vstřelil Jan Žalud.   
 V posledním domácím 
utkání podzimu nás čekalo derby 
proti mužstvu Bantic, ve kterém 
působí 6 našich bývalých spoluhráčů 
z minulé sezony a hned pět jich bylo 
k vidění v tomto zápase. V prvním 
poločase byli lepší hosté a vytvořili si 
také velké šance a jednu tutovku. 
Všechny pokusy ale zlikvidoval M. 
Trávníček nebo střely minuly branku. 
Před poločasem se paradoxně 
podařilo skórovat domácím, když se 
trefil Dunda.  Ve druhé půli se obraz 
hry otočil a více ze hry měli těšetičtí. 
Druhou branku vstřelil opět Dunda. 
Třetí gól vsítil nechytatelnou a 
překvapivou střelou do šibenice L. 
Vyklický. Těsně před koncem mohl 
zvýšit ještě Klouda, ale jeho 100% 
šanci Remeš zklikvidoval, takže zápas 
skončil 3:0.  
 V posledním utkání podzimu 
jsme hráli na půdě Vranova, kde 
jsme sportovní cestou naposledy 
získali tři body 3. května 2009 (3. září 
2016 jsme vyhráli kontumačně 0:3). 
Už ve 2. minutě jsme se radovali z 
branky, kterou vstřelil kapitán 
Katolický, pak nás podržel brankář  

 

M. Trávníček a když zvýšil na 0:2 
Mach a tlačili jsme navíc soupeře na 
jejich polovině, tak jsme věřili, že se 
nám konečně podaří ve Vranově 
vyhrát, ale ….  Před poločasem snížil 
přesnou dělovkou domácí záložník 
Zsagar. Po pauze nám dvě branky dal 
Železný a najednou bylo skóre 3:2, z 
našich kopaček se ztratila přesnost a 
klid. Když navíc v 83. minutě po 
druhé žluté kartě a následné červené 
musel hřiště opustit nás stoper 
Řezáč, tak naše šance na bodový zisk 
klesly. Ale opak byl pravdou a byli 
jsme to právě my, kdo posledních 
deset minut byl na hřišti lepším  

 

mužstvem. I v deseti jsme domácí 
opět přikovali na jejich polovinu a 
odměnou nám bylo vyrovnání 
Katolického v 88. minutě, když ho 
krásně uvolnil Komenda. Utkání 
skončilo tedy smírně 3:3.  
 Jarní část sezony začne naše 
mužstvo o víkendu 28. 3. - 29. 3. 
2020 na hřišti v Banticích. Teď mají 
naši fotbalisté zimní přestávku a v 
polovině ledna začne zimní příprava. 
 
TABULKA STŘELCŮ V TĚŠETICÍCH PO 
PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE: 
1.  Daniel MACH – 8 branek 
2. Libor KATOLICKÝ, Jan ŽALUD,  

Tabulka IV. třídy, skupiny A po podzimní části soutěže : 
 

1. Hluboké Mašůvky 11 10 0 1 42:15 30 

2. Mramotice 11 7 1 3 36:19 22 

3. FK Znojmo C 11 7 1 3 43:27 22 

4. TĚŠETICE 11 6 2 3 31:20 20 

5. Křepice 11 6 2 3 35:19 20 

6. Olbramkostel 11 6 1 4 36:14 19 

7. Grešlové Mýto 11 4 2 5 22:23 14 

8. Vranov nad Dyjí 11 3 3 5 21:26 12 

9. Bantice 11 3 3 5 18:24 12 

10. Havraníky 11 2 2 7 17:49 8 

11. Dyje B 11 2 0 9 18:49 6 

12. Konice 11 1 1 9 13:47 4 

 při shodě bodů rozhoduje vzájemný zápas 
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Antonín TRÁVNÍČEK a Dušan 
KOMENDA – 4 branky 
3. Karel DUNDA - 3 branky 
4. Petr KLOUDA – 2 branky 
5. Miroslav VYKLICKÝ a Lukáš 
VYKLICKÝ - 1 branka 
 
 V pátek 6. prosince 2019 se 
několik hráčů našeho mužstva 
podílelo na přípravě tradičního 
Čertovského reje v našem 
Sportovním areálu (dočtete se na 
jiné straně Zpravodaje).  
 Více zpráv o týmu, souhrny 
utkání mužů a další informace si 
můžete přečíst na našem webu 
www.tjtesetice.webnode.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 zápasech 
 
 Na závěr Vám TJ Těšetice 
přeje příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do roku 2020 
!!!   

                                                                                                       
Václav Tkadlec 

 

____________________ 

Novinky z hostince 

u Vlků 

 
Milí spoluobčané, 
 
rádi bychom se vám v krátkosti 
představili jako noví provozovatelé 
Hostince u VLKŮ.   
 V hospodě jsme si pro vás 
připravili spoustu novinek. Na své 
přijdou jak milovníci piva, tak i ti, 
kteří si rádi pochutnají na pizze, 
grilovaných žebírkách nebo 
křídýlkách. V našem sortimentu 
přibylo mimo jiné i výborné místní 
víno.  
 A aby toho nebylo málo, 
můžete si užít i nějakou tu zábavu - 
kromě stolního tenisu si u nás nyní 
zahrajete také šipky.  
 
 

 
 
 Aktuální nabídku i novinky 
můžete sledovat na našem webu i na 
Facebooku.  
 A víte co? Přijďte se za námi 
podívat a ochutnat a uvidíte sami :)  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaši noví 
hospodští  

Jirka a Katka 
                                                                                                                   

____________________ 

Knihovna 

 
Nejenom pro školáky, kteří si chtějí 
půjčit knihy kvůli povinné četbě, ale i 
pro ostatní občany je v hasičské 
zbrojnici každou středu od 16:00 do 
18:00 hodin otevřena obecní 
knihovna. 

                                                                                                                  
ZN 

 

____________________ 

Těšetický košt 

2020 
 
Vážení milovníci vína a dobré zábavy, 
 
vinohradnický rok 2019 je za námi, 
hrozny jsou sklizeny a víno je ve 
sklepě. Zdravá réva a vysoká 
cukernatost hroznů dávají vysokou 
naději, že přičiněním vinaře ve 
sklepě vznikne i dobré víno ročníku 
2019. 
 Dovolte mi, abych vás touto 
cestou pozval na již 17. ročník 
Těšetického koštu  - místní výstavy 
vín v sobotu 7. 3. 2020. 
 Pořadatelem ročníku 2020 je 
Spolek přátel vína Těšetice, z.s., 

který vznikl letos v červenci a jehož 
hlavními cíli jsou:  
- pořádání Těšetického koštu 
- sdružování pěstitelů révy vinné, 
výrobců vína, drobných pěstitelů, 
degustátorů a přátel vína za  účelem 
osobního rozvoje a popularizace 
těchto činností 
 
 Na základě zkušeností z 
předešlých ročníků koštu a také 
impulsů od návštěvníků jsme se 
rozhodli vedle tradičního programu 
provést některé organizační změny. 
 Za nejdůležitější změny 
považujeme, že veřejnou degustaci 
zahájíme již od 13,00 hod. takzvanou 
„Klidovou částí degustace“, určenou 
zejména pro ty, kteří si chtějí o víně 
popovídat. Tato část bude zároveň 
letos poprvé doplněna o účast 
enologa ze společnosti BS vinařské 
potřeby, se kterým můžete 
konfrontovat své názory a položit 
svoje dotazy.  Připraveny budou i 
ukázky použití přípravků a 
enologických postupů. 
 Vstupné bude během celého 
dne i večera 150 Kč. Degustace vína 
bude za bločky.  
 Hlavním hudebním 
programem večera bude 
představení 17-ti členné krojované 
dechové hudby DUBŇANKA z 
Dolních Dubňan.  
 K občerstvení bude 
připraven sýr, chléb, klobáska a 
čerstvá pizza. K ochraně životního 
prostředí přispějeme tím, že 
nebudeme na koštu používat 
jednorázové plastové obaly. 
 Pevně věříme, že tyto změny 
budou k dobru věci a úspěchu 
nového ročníku. Cílem pořadatelů je, 
aby každý nový ročník byl svým 
programem trochu jiný a zajímavý. 
 Bližší informace o programu 
najdete v pozvánce a v organizačních 
pokynech, které se včas k vinařům 
dostanou a také budou k dispozici na 
webu obce. 
 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
 

Za Spolek přátel vína 
Leoš Musil                                                                                                                   
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____________________ 

Nepozornost 

řidiče? 
 
Hledá se řidič, který z nepozornosti 
nebo jiného důvodu nezvládl jízdu na 
návsi před kulturním domem a 
porazil dopravní značku. Rádi jej na 
obecním úřadě uvítáme. 

 
 Pokud je tento nepozorný 
řidič opravdový chlap, tak v sobě 
najde trochu té odvahy, aby uhradil 
vzniklou škodu. 

ZN 

____________________ 

Zasílání hlášení  

e-mailem 

 
Nabízíme občanům možnost zasílání 
rozhlasového hlášení e-mailem 
přímo do jejich počítače. Pak vám nic 
neuteče. 
 Stačí, když si zašlete 
jednoduchou žádost na e-mailovou 
adresu: administrativa@tesetice.cz 
>> např. CHCI ZASÍLAT HLÁŠENÍ NA E-
MAIL: …………………@…. . 
 

ZN 
 

____________________ 

Čipování psů 

 
Upozorňujeme občany na novou 
zákonnou povinnost od 1. 1. 2020, 
aby každý majitel nechal očipovat 
svého psa. 

ZN 

____________________ 

Free WiFi v sále KD 

 
Tak jak bylo avizováno, ve 
společenském sále kulturního domu 
je již v provozu volně dostupná 
obecní „wifina“. 

ZN 
 

____________________ 

Dotace  

na antukové kurty 
 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
na svém listopadovém zasedání 
schválilo pro obec Těšetice 
individuální dotaci ve výši 160.000,- 
Kč na revitalizaci antukových kurtů 
ve sportovním areálu. 
 

 
 
 Děkujeme touto cestou 
panu hejtmanovi JUDr. Bohumilu 
Šimkovi, krajskému zastupiteli Ing. 
Jiřímu Němcovi a všem ostatním, 
kteří podpořili naši žádost. 
 Letos se podařilo v rámci 
revitalizace sportovního areálu 
postavit větší část nového plotu, 
nový antukový povrch, zlepšit 
interiér budovy, zamezit zatékání 
střechou, opravit lavičky a stoly a 
lavice na terase.  
 Pozitivní je, že práce 
neprováděli jen externí firmy nebo 
zaměstnanci obce, ale že se aktivně 
zapojili také naši fotbalisté a 
významně přiložili ruku k dílu, za což 
jim patří poděkování. 
 Příští rok se zaměříme na 
zachytávání dešťové vody pro 
zalévání fotbalového hřiště, 

přibudou stabilní lavičky mezi 
břízami i dole přímo u „lajny“. 
 Fotbalisté přislíbili, že si 
svépomocí opraví střídačky. 
 

ZN 

____________________ 

Koryto potoka 

 
Během podzimních dní pokročily 
práce na úpravě a zkapacitnění 
koryta potoka Únanovka. Část koryta 
mezi lávkou pod ČOV a mostem je již 
vydlážděna velkými kameny a byly 
zahájeny práce na sedimentační 
jímce za domem pana Miroslava 
Dufka.  
 Největší oříšek bude 
s rozbitím betonového dna pod 
mostem a jeho snížení o cca 1 metr. 
S tím souvisí i přeložka plynovodu u 
mostu.  
 Probíhající práce s sebou 
nesou i jisté nepříjemnosti, zejména 
znečišťování silnic blátem a 
pracovníci firmy BEGASTAV mají 
pokyn toto maximálně eliminovat. 

 
 Proto děkujeme občanům za 
trpělivost během realizačních prací.  
 Práce postupují podle plánu 
a hotovo bude v červnu 2020. 

  ZN 

mailto:administrativa@tesetice.cz
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____________________ 

Opravy na 

Bantické ulici 
 
Po mnoha urgencích a jednáních se 
konečně podařilo alespoň částečně 
realizovat některé opravy na 
Bantické ulici.  
 Velmi jsme usilovali o to, aby 
zejména pravostranný obrubník byl 
narovnán tam, kde má být rovný a 
udělal se oblouk tam, kde oblouk má 
být a rovněž, aby to byl skutečně 
oblouk a ne něco hranatého. 
 Tento obrubník bylo nutné 
v rámci reklamací opravit asi z jedné 
třetiny, abychom příští rok mohli 
podél něj postavit nový chodník. 
 Také se řeší sedání vozovky a 
problémy s odtékáním dešťové vody 
a zvětšujícími se kalužemi. 
 Jednání s dodavatelem 
průtahu, firmou HABAU, je 
komplikované a rozhodně nedojde 
ke zlepšení, protože HABAU ke konci 
tohoto roku odchází z České 
republiky. 
 Naštěstí máme i jiné „páky“, 
jak tento velký problém ve 
spolupráci se SÚS JmK řešit. Nelze 
vyloučit, že tato akce nakonec skončí 
u soudu… 

ZN 
  

____________________ 
 

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA 
nové ceny od 1.1.2020 

Obědy  
- 65 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! 

 

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 – tel.: 515 271 110 

 

 

UBYTOVNA 
nové ceny od 1.1.2020 

Ubytování  
cena dle pokojů 220 Kč den/os.  
Za 2 a více nocí 200 Kč den/os.  
 
správce – tel.: 731 556 984  
obecní úřad – tel.: 515 271 110 
 
 

Společenský sál 
 
Soukromá akce, nebo uzavřená 
společnost (narozeniny, svatby, 
smuteční hostiny, setkání spolužáků, 
rodáků…) – nájem 2.000,- Kč/den 
+ vratná záloha 3.000,- Kč 
 
Soukromá akce – pouze pronájem 
výčepu, chodby a sociálního zařízení 
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná 
záloha 2.000,- Kč 
 
Komerční akce (kdy je vybíráno 
vstupné) – nájem 4.000,- Kč/den + 
vratná záloha 5.000,- Kč 
 
Místní spolky  
a neziskové organizace   
– nájem ZDARMA 
 
Dále se hradí cena za elektřinu, plyn 
a vodné, stočné. 
správce - tel.: 728 045 201 
obecní úřad – tel.: 515 271 110 
 

 

Sportovní areál 
 
Soukromá akce, nebo uzavřená 
společnost (narozeniny, svatby, 
smuteční hostiny, setkání spolužáků, 
rodáků…) – nájem 100,- Kč/den 
+ vratná záloha 2.000,- Kč 
 

Komerční akce (kdy je vybíráno 
vstupné) – nájem 500,- Kč/den + 
vratná záloha 3.000,- Kč 
 
Místní spolky  
a neziskové organizace   
– nájem ZDARMA 
 
Dále se hradí cena za elektřinu a 
vodné, stočné. 
správce - tel.: 731 556 984 
obecní úřad – tel.: 515 271 110 

____________________ 

Oprava WC na 

ubytovně 

 
Na obecní ubytovně probíhají 
v prosinci a lednu stavební úpravy 
WC, protože jejich stav byl již delší 
dobu těžko udržitelný. Od února 
2020 budou turisté, stavební dělníci 
nebo ubytovaní brigádníci využívat 
toto sociální zařízení, které již bude 
odpovídat 21. století. 
 V následujícím roce 
plánujeme zlepšení také ve 
sprchách, ale hlavně rozdělení 
velkých pokojů na menší, po kterých 
je větší poptávka a lze i takto 
dosáhnout lepšího ekonomického 
výsledku. 

ZN 

____________________ 

Nový web obce 

 
Z důvodu legislativních, ale i 
funkčního zastarání budou v těchto 
dnech zprovozněny nové webové 
stránky obce Těšetice nejen co do 
vzhledu, ale i struktury. Tento 
informační portál obce je již 
samozřejmou součástí, kde si každý 
občan může pohodlně přečíst, nebo 
získat požadované informace. 
 Pokud byste zjistili, že vám 
na www.tesetice.cz něco chybí, 
mohlo by se ještě doplnit, nebo se 
vloudila chybička, tak napište na 
obec@tesetice.cz . A prosím 
nezapomeňte uvést své jméno a 
připojit telefon pro případné 
upřesnění vašeho podnětu.  

ZN 

http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/
mailto:obec@tesetice.cz
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____________________ 

Pohár vítěze 

 
Od jednoho občana ze Znojma 
získala obec darem velmi zajímavou 
a nečekanou věc. Je to pohár vítěze, 
na kterém je vyryto : 

I. CENA 
CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
TĚŠETICE 4. 7. 48 
 
Děkujeme dárci, i když nebyl tím 
vítězem před 71 lety. A proto 
prosíme pamětníky o informaci 
k těmto závodům, popř. fotografie. 

ZN 
 
 

 
 
 
 
 

____________________ 

Ztráty a nálezy 

 
Před dvěma měsíci byly v ulici Za 
kostelem nalezeny kolečkové brusle 
větší velikosti, ke kterým se stále 
nikdo nehlásí. Poctivý nálezce je 
předal na OÚ, ale jejich majitel 
dosud nebyl nalezen ani po vyhlášení 
v obecním rozhlase. Prosíme o 
předání informace dál, popř. o 
sdělení na OÚ, kdo by mohl být tím 
dosud neznámým vlastníkem. 

ZN 
 
 

____________________ 

Vtípek na konec 

 
…a proto pozor. Některá přání by se 
vám mohla vyplnit. 
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