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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
máme za sebou léto a užíváme si
barevného podzimu.
V novém čísle obecního
zpravodaje
vám
přinášíme
informace o novinkách a životě
v naší obci.
Kulturní dům na návsi září
novou fasádou a brzy začnou práce
na výstavbě nového obecního úřadu.
Podařilo se najít řešení, jak rychleji a
efektivněji dokončit byty vedle KD.
Rovněž oprava a rozšíření
hřbitova bude brzy hotova a dle
požadavku řady občanů bude
postaveno také kolumbárium.
U bývalé „bejčárny“, která
nyní slouží jako obecní dílna, bylo
vybudováno
zastřešení
celého
dvora.
V rámci různě se měnících
omezení a nařízení se všichni
snažíme normálně žít a brát
každodenní život z té lepší stránky.
Jsem velmi rád hlavně za
těšetickou mládež. Protože zejména
díky nim jsme si i letos mohli na
zvolání:
„Čí
je
posvícení?“,
jednohlasně zakřičet: „NAŠE“.
Všem děkuji a přeji dobrou
mysl do dalších dní.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

____________________

Těšetické
POSVÍCENÍ
19.9.2020
I přes nepříznivě se vyvíjející nárůst
počtu nakažených koronavirem v
naší zemi, jsme se rozhodli tradiční
posvícení v naší obci uskutečnit. Nyní
s odstupem času mohu s jistotou říct,
že jsme dobře udělali. Veškeré
starosti a úsilí všech, co se na
posvícení podíleli, pomohlo, aby se
vydařilo a díky pěknému počasí si
mohli všichni posvícení náležitě užít.
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Jako obvykle jeli mladíci se
zkušenými muži ve čtvrtek pro máju
do lesa. S traktorem jel soukromý
zemědělec Petr Votava a vlečku za
traktor zapůjčila Pomona Těšetice.
Máju
odborně
uřízl
Zdeněk
Daberger. Na naložení máje a její
přepravě se dále podíleli: stárek
Pavel Worbis ml., Karel Trávníček,
Ivoš Balík, Jan Worbis, Tomáš Kunert,
Jiří Moltaš, Michal Vacula, Petr
Nováček, Miroslav Vyklický, David
Polický, René Votava ml., Pavel
Worbis st.
Po složení máje na parkovišti
u KD ji mládenci ještě ve čtvrtek za
umělého osvětlení očistili od kůry.

V pátek se pokračovalo v
přípravách na sobotní slavení, a tak
přijeli chlapi z firmy AGRALL Bantice
a postavili na parkovišti před
obchodem Jednota jejich firemní
stany – jeden větší a druhý menší,
který sloužil muzikantům jako
přístřešek. Zavádějící děti a mládež

Worbis ml. - Karolína Kremláčková,
David Polický – Bětka Nekulová,
Adam Veselý – Helena Vystavělová,
Jan Worbis – Debora Kuřitková,
Michal Vacula – Simona Střížovská,
Jakub Olšanský – Adriana Vaculová,
Eva
Worbisová
–
Karolína
Weishauptová, Petr Nováček –

Musil a v dalším stánku paní Antonie
Smrčková s paní Štěpánkou
Masarovičovou nabízely pivo a
limonádu. Další prodej občerstvení
zajišťovali Jan Navrkal s paní Marií
Květoňovou a Janem Štávou ze dveří
baru. Odpoledne pod májou mládež
zatancovala
nacvičený
tanec.
Zatancovat si mohli i všichni
přítomní, k tanci i poslechu jim opět
hrála a zpívala Galánka do té doby,
než ji vystřídala skupina Habakuk. Na
poslední chvíli nahradila skupinu
STONE, která u nás měla původně
hrát. Habakuk se skvěle postaral o
večerní zábavu.
Všem
musím
moc
poděkovat, že se nezalekli a šli do
toho naplno a pomáhali, jak to jen
šlo. Poděkování také patří ženám z
naší jídelny, které připravily jídlo pro
muzikanty i obsluhující personál.…
Pavel Worbis
místostarosta obce

postupně zdobily větve a věnec máje
a malé májky, které mládenci
roznášeli a rozváželi po vsi. Se
stavěním stánků a obecního stanu
byl velkým pomocníkem pan Jiří
Polický.
Odpoledne přijel pan Štefka
s jeřábem a postavil máju na její
stanoviště. Mládež
připravovala
prostor parkoviště před KD, na
kterém letos bylo soustředěno
veškeré posvíceňské dění, včetně
večerní zábavy.
V sobotu ráno v kostele
požehnal otec Jindřich Čoupek 16-ti
párům zavádějící mládeže: Pavel

Tereza Radová, Štěpán Nekula – Jana
Pelánová, Josef Nováček – Linda
Matějíčková, David Moltaš –
Kateřina Binková, Jiří Moltaš - Radka
Bauchová, Hubert Ecker – Antonie
Menclová, Gina Lisner – Kateřina
Filipčíková, Roderik Kuřitka – Monika
Řezáčová, René Votava - Anna
Durišová. Potom se mládež vydala
po obci společně s kapelou Galánka
zvát občany na odpolední zavádění
pod májou a na večerní zábavu.
Pod májou letos zajišťoval
občerstvení v podobě hamburgrů a
párků v rohlíku Pavel Meduna. Ve
stánku prodával burčák i víno Leoš
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Nová fasáda
kulturního domu
&
Nový
obecní úřad
Po dlouholetých peripetiích se
konečně daří dotáhnout do
zdárného konce stavbu nového
víceúčelového zařízení – kulturního
domu. Do konce října budou

dokončeny venkovní práce a fasáda.
Přes zimu se ale práce
nezastaví a v podkroví bude dle
plánu vybudován nový obecní úřad.
Během příštího roku by OÚ opustil
po „dočasném“ (opravdu je to již
25 let !!) a provizorním umístění
budovu mateřské školy.
ZN

____________________

Bytový dům
na návsi
S budovou kulturního domu sousedí
další stavba, a to stavba bytového
domu, která má samostatné
stavební povolení.
K dokončení bytů by bylo ale
potřeba ještě 9 milionů korun, které
obec nemá. Ale podařilo se najít
řešení, které nebude stát obecní
pokladnu další peníze, které stejně
nemá a v nejbližších letech mít
nebude.
Naopak
vlivem
koronavirových opatření vlády a
zrušením tzv. superhrubé mzdy lze
očekávat v letech 2020 – 2022
výpadek v daňových příjmech naší
obce ve výši 3 – 4 milióny korun
celkem.

Dále
využití
dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na
dokončení bytů, kdy by měli před
všemi žadateli přednost sociálně
nepřizpůsobivé osoby, opravdu
nechceme.
Proto
zastupitelstvo
schválilo záměr prodeje hrubé
stavby bytového domu za minimální
cenu 3 milióny Kč, přičemž znalecký
posudek byl na 2,4 mil. Kč.
Prohlídky staveniště se
zúčastnilo postupně 5 stavebních
firem. Nabídku nakonec předložila
pouze společnost Roman Arbeiter,
stavební huť, s.r.o.
Podpis
kupní
smlouvy
očekáváme během listopadu, aby
stavební práce začaly co nejdříve.
Zájemci o byty se již nyní
mohou obracet na pana Arbeitera a
zajistit
si
rezervaci
na
tel. čísle:
602 526 367, e-mail:
arbeiter@ra-sh.cz .
Výnos z prodeje hrubé
stavby bytového domu použije obec
na rekonstrukci a rozšíření mateřské
školy.
ZN
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Nová knihovna
Od požáru bývalého kulturního
domu – kinokavárny před 25-ti lety
je také knihovna „dočasně“ a
provizorně umístěna v hasičské
zbrojnici, kde nejsou zcela vyhovující
podmínky.
Proto po přestěhování
obecního úřadu do nových prostor je
v záměru vhodně upravit současné
prostory OÚ, aby zde mohla být nová
knihovna s bezbariérovým vstupem,
odpovídajícím vytápěním, WC a
kuchyňkou s nezbytným zázemím
pro čtenáře.
Je obvyklé, že školy (i
mateřské) a knihovny patří k sobě.
Proto budeme hledat takové
stavebně-dispoziční a provozní
řešení, aby prostory nové knihovny
sloužily svému účelu více než jen pár
hodin týdně, ale aby se láska a
kladný vztah ke knihám pěstovala
v dětech již od útlého dětství.
ZN

____________________

Mateřská škola
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět
po čase informovala o činnosti
mateřské školy.
V době uzavření provozu MŠ
v první vlně pandemie koronaviru
jsme s kolegyněmi vlastními silami
částečně vymalovaly třídu mateřské
školy a natřely nevzhledné lišty
lemující obložení celé třídy i vstupní
chodby do MŠ. Koncem školního
roku se rovněž podařilo zbudovat
novou hračkárnu na zahradě MŠ.
Došlo rovněž k rekonstrukci zdiva
budovy sousedící se zahradou MŠ,
které hrozilo opadáním. Na tomto
místě bych proto ráda poděkovala
majiteli této nemovitosti, panu
Rohovskému, za uvedení zdi do
takového stavu, aby nebylo přímo
ohroženo zdraví dětí hrajících si na
zahradě MŠ.
K naší velké radosti jsme
tento školní rok zahájily s nově
zakoupeným
klavírem.
Třídu
mateřské školy se v rámci našich
finančních možností snažíme nadále
zvelebovat a dovybavovat tak, aby
pobyt dětí v naší MŠ byl pro ně
příjemný a po všech stránkách
přínosný.
Nový školní rok jsme zahájily
ve stejném personálním obsazení,
jako ve školním roce předešlém ředitelka MŠ: Bc. Eva Kocmánková,
učitelky: Bc. Eva Antonínová, Marie
Horáková, provozní pracovnice: Jitka
Růžičková. I v tomto školním roce
jsme nadále zapojeni do projektu OP
Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je
spolufinancován Evropskou unií.
Projekt Šablony MŠ Těšetice II je
zaměřen prioritně na personální
podporu MŠ pro děti ohrožené
školním neúspěchem. Náš kolektiv
tak opět posílila kolegyně na pozici
školní asistent, Kateřina Železná,
která spolupracuje s učitelkou v
průběhu
výchovně-vzdělávací
činnosti ve třídě i při pobytu venku.
Díky dostatečnému personálnímu

zabezpečení
můžeme
individualizovat a zefektivňovat
vzdělávání v naší MŠ. Kromě toho
z finančních prostředků získaných
z tohoto
projektu
postupně
dovybavujeme mateřskou školu o
nejrůznější didaktické pomůcky.
Vzhledem k nové právní
úpravě jsme nuceni snižovat počet
dětí ve třídě za každé dítě, které ještě
nedosáhlo 3 roky věku. Z tohoto
důvodu navštěvuje aktuálně naši MŠ
pouze 20 dětí, a to z Těšetic, Bantic a
Prosiměřic. Do nového školního roku
jsme pro naše děti opět naplánovaly
velké množství akcí, divadelních
představení a exkurzí, abychom co
nejvíce zpestřily a obohatily
výchovně-vzdělávací nabídku.
Jak se ale zdá, současný
vývoj epidemiologické situace v naší
zemi většinu naplánovaných aktivit
znemožní uskutečnit.
Doufejme tedy, že i přes to
se nám podaří vytvořit pro naše děti
kvalitní vzdělávací nabídku a čas
strávený v mateřské škole přinese
dětem spoustu krásných chvil a
zážitků a do základní školy odtud
bude odcházet opět bezvadná parta
dobře připravených prvňáčků.
Za MŠ Těšetice
Bc. Eva Kocmánková, ředitelka
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Jubilanti
V období vládních koronavirových
opatření jsme v měsících červenec až
září popřáli jubilantům (bez návštěvy
v domácnosti) a předali balíček:
- Zdeňce Bobkové
- Miladě Šálkové
- Marii Vnukové
- Martě Vojtěchové
- Marcele Vytáčkové
- Františku Štěpánkovi
PW

____________________

SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
má 32 členů.
Červenec:
18. července jsme se zúčastnili
oslavy 120. výročí založení SDH
Práče.
V červenci své 18. narozeniny oslavil
Jelen Josef.

Srpen:
21. srpna proběhla brigáda na řezání
a skládání sloupků, na které byli
přítomni členové Kocmánek Rudolf,
Daberger Zdeněk, Polický David a
Jelen Josef.
22.
srpna
proběhlo
okresní
shromáždění hasičů v Mikulovicích.
V srpnu své narozeniny oslavili Balík
Ivo (22 let), Blecha Miloš (37 let),
Bobek Karel (30 let), Daberger
Zdeněk (42 let), Worbis Jan (25 let) a
Zvěřina Dominik (24 let).
Září:
18. září pomohli hasiči s dovozem
máje.
Narozeniny oslavili Kocmánek Karel
(72 let), Kraizel Lukáš (36 let), Novák
Michal (36 let), Trávníček Karel (36
let), Večeřa Dominik (22 let).
K narozeninám hasiči přejí hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Josef Bezrouk
starosta SDH

____________________

Nadzemní hydrant
Nikdo nechce přivolávat „červeného
kohouta“, ale pokud by se něco

stalo, tak je lepší, když bude naše
obec lépe připravena na případný
požár.
Obec Těšetice nechala na
svůj náklad vybudovat vedle
hasičské zbrojnice nadzemní hydrant
pro rychlejší napouštění vody do
hasičských vozidel.
Přestože nemáme v naší
obci požární nádrž, tak další vodu
v objemu až 50 m3 by mohli hasiči
čerpat z nové sedimentační jímky na
potoce kousek za hasičskou
zbrojnicí. Tuto nádrž financoval
státní podnik Povodí Moravy.
ZN

Zdeněk Daberger (uzená cigára).
Víno věnoval pan Leoš Musil, barvy
na obličej paní Drozdová z Agentury
Sluníčko, děti malovala slečna Nikola
Katolická a po té i Karolínka
Trávníčková, akci finančně podpořila
obec Těšetice.

____________________

XV. ročník
Memoriálu
Jaroslava Prokeše
V sobotu 18. července 2020 se v
našem sportovním areálu konal 15.
ročník Memoriálu Jaroslava Prokeše.
Zúčastnila se téměř stejná
mužstva jako loni, jen místo TJ Sokol
Bantice přijala pozvánku TJ Sokol
Prosiměřice B (kromě našeho týmu
tedy dále na turnaji hrála stará garda
Bantice a výběr Davida Vlka, Wolf
Team). Stejně jako loni naši akci
ohrozil déšť. Ještě v 9:00 jsme se
radili, zda akci „neodpískat“. Po
hlasování se rozhodlo, že se akce i
přes nepřízeň počasí bude konat a
nakonec jsme nelitovali. Vítězem se
stalo mužstvo Prosiměřic, druhý byl
výběr Davida Vlka, bronzovou pozici
obsadili bantičtí a náš tým byl první
odzadu. Ceny a poháry předávala za
OÚ Těšetice paní Žaneta Žiačková s
předsedou oddílu TJ Těšetice,
Liborem
Katolickým.
Kromě
týmových cen obdrželi pamětní
dárky
také:
nejlepší
hráč
turnaje/nejlepší střelec - Michal Vlk
(Wolf Team) na smínku v oranžovém
dresu, nejlepší brankář - Stanislav
Hrdlička (Prosiměřice) a oba
rozhodčí - Michal Chaloupka a David
Vlk. Občerstvení měla na starost
trojice Věra Nováková (výčep),
Eduard Klouda (bramboráky) a
5

Všem výše jmenovaným
děkujeme a poděkování patří i těm,

které jsme nejmenovali, neboť jich je
spousta, co se na celé akci podíleli
přípravami, chystáním a dalšími
náležitostmi, které byly potřeba k
uspořádání Memoriálu.
Václav Tkadlec

____________________

TJ Těšetice
Vážení spoluobčané a
tohoto zpravodaje,

čtenáři

ve třetím čtvrtletním vydání
těšetického informačního plátku v
tomto roce Vám místní fotbalový
klub shrne probíhající podzimní část
sezony 2020/2021.
Po
téměř
osmi měsících
bez fotbalu
začala našim
hráčům další
porce zápasů
o body. Jak
jsme
vás
informovali,
tak letos naše
mužstvo
neplánovalo
žádné
přípravné
zápasy, neboť jsme se přihlásili do
nově vzniklého poháru OFS Znojmo.
Los k nám nebyl vůbec nijak přívětivý
a do skupiny nám přidělil loňského
vítěze okresního přeboru, tým
Dobšice B, družstvo Práčí A - také
hrající soutěž o dvě třídy výše a
obnovené mužstvo Hrušovan, které
momentálně hraje ve III. třídě, ale
netají se ambicemi, vrátit se do
krajských soutěží. Ve skupině se nám
bohužel nepodařilo ani jednou

skórovat, podlehli jsme postupně
(0:8 Práčím A, 0:7 v Hrušovanech a
0:9 s Dobšicemi B) a obsadili jsme tak
4. místo. Zde mohli naši diváci vidět,
jaký je rozdíl v soutěžích a více než o
samotné výsledky šlo o to, aby si
hráči zahráli s lepšími mužstvy,
neboť se tato příležitost nenaskytne
jen tak a také o to, aby bylo vidět, na
čem je potřeba zapracovat. Trenéři
Dunda s Černým přizpůsobili
tréninky taktice, neboť jim právě
pohár ukázal nedostatky, které v
utkáních se soupeři ze stejné soutěže
nejsou tak jasně vidět. Po poháru se
ale nakonec přece jen naskytla
možnost
jednoho
přátelského
utkání, proti Rybníkům. V tom jsme
podlehli 3:5.
Naše mužstvo před sezonou
opustil Jan Žalud, kterého kabina pro
jeho přístup vyřadila ze svých řad,
naopak se k těšetickým hráčům
přidal Kamil Syrový (přestoupil z
Dobšic B).
V prvním mistrovském
utkání nové sezony jsme zajížděli k
derby do Bantic. Tam jsme inkasovali
již z první střely, pak jsme domácí
mírně přehrávali, ale všechny šance
zůstaly nevyužity. Po změně stran
jsme přežili pokutový kop našeho
bývalého spoluhráče V. Nohavy,
který minul branku a střelu Remeše,
která orazítkovala tyč. O dělbě bodů
rozhodl kapitán Katolický pět minut

6

před koncem. K tomuto utkání nás
přijely podpořit čtyři desítky našich
diváků,
kterým
tímto
velmi
děkujeme. V dalším utkání jsme
hostili Havraníky, přestřelka skončila
3:3 (naše branky vstřelili: Katolický
2x a Moltaš). Třetí kolo nás poslalo
do Konic, kde nám stejně jako loni
nebyl delegován sudí. Této nevděčné
pozice se chopil domácí Mössmer
(toho času v trestu), který utkání
odřídil poklidně. Naši hráči po celou
dobu konické přehrávali a odvezli
jsme si po brankách A. Trávníčka,
Voznického a Katolického výhru 0:3.
Bohužel jsme v tomto utkání přišli o
stopera, Jana Juřátka, který bude po
špatném
došlápnutí
dlouho
laborovat se zraněným kolenem, ze
kterého mu byla „vytahována“ krev
(skončila pro něj sezona a sám
„Janek“ naznačil, že možná i celá
kariéra). O týden později u nás hrál
Vranov nad Dyjí, který byl v té době
bez bodu. Kdo ví, jak by se utkání
vyvíjelo, kdyby v 5. minutě proměnil
hostující Vystavěl penaltu? On ji
ovšem nedal a o pár minut později to
potrestal brankou Dunda. Před
poločasem zvýšil Katolický (skórovali
ve 4. mistrovském utkání v řadě) a
poslední naši branku přidal po pauze
Syrový. Hostům se povedlo jen snížit,
když nádhernou střelou do šibenice
uzavřel skóre Raška. Pak nás ale
čekal silný čtyřboj, na úvod jsme jeli

Bantice - TĚŠETICE

1:1

Katolický

3:3

Katolický 2, Moltaš

0:3

Trávníček,Voznický,Katolický

TĚŠETICE - Vranov

3:1

Dunda,Katolický, Syrový

H. Mašůvky - TĚŠETICE

3:1

Voborný

TĚŠETICE - Mramotice

1:3

A. Trávníček

Křepice - TĚŠETICE

2:1

A. Trávníček

TĚŠETICE - Havraníky
Konice - TĚŠETICE

TĚŠETICE - FK Znojmo C

SO

3. 10. 2020

15:00

Gr. Mýto - TĚŠETICE

SO

10. 10. 2020

15:00

TĚŠETICE - Dyje B

NE

18. 10. 2020

14:30

TĚŠETICE - Olbramkostel

SO

24. 10. 2020

14:30

na
hřiště
posledního
vítěze
nedokončeného
ročníku,
do
Hlubokých Mašůvek. Domácí měli
herní převahu, ale bez vážnějších
šancí. To my jsme hrozili pouze z
brejků a jeden takový nevyužil
Zimmermann, po pauze se domácí
už začali trefovat, za stavu 2:0
nevyužil velkou šanci Katolický. Snížit
se povedlo až Vobornému v 85.

minutě. Třetí branku nám domácí
vstřelili po brejku v poslední vteřině,
když jsme již vrhli všechny síly do
útoku. V 6. kole k nám zavítalo
mužstvo Mramotic. V tomto utkání
nastoupili naši hráči ve speciální
sadě dresů, věnované novorozené
dceři Antonína Trávníčka, Elišce. Náš
středopolař do zápasu vedl tým jako
kapitán a byl to právě on, kdo ve 28.
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minutě otevřel skóre. Minutu před
koncem prvního poločasu se
povedlo hostům vyrovnat. Když už to
vypadalo na dělbu bodů, tak jsme
takticky chybovali a hosté lacině
přišli k vítězné brance. Třetí gól jsme
dostali o pár minut později, stejně
jako v Mašůvkách – po té, co jsme
hráli vabank. V dosud posledním
utkání jsme bojovali o body v
Křepicích. Než jsme se pořádně
rozkoukali, tak jsme po dvou
rohových kopech v 15. minutě
prohrávali 2:0. Do konce poločasu
jsme párkrát zahrozili, ale bez
úspěchu. Do druhého poločasu
nastoupilo v našem dresu jiné
mužstvo. Po „fénu“ v kabině začali
všichni „jezdit po prdeli“ a zatlačili
jsme křepické na jejich polovinu.
Bohužel se nám podařilo jen snížit v
85. minutě, když hlavou přesně
zamířil Antonín Trávníček. I v tomto
zápase přišlo vážné zranění našeho
hráče po faulu domácího Pitoura,
který přidržel Zbyňka Řezáče,
kterému v nemocnici zjistili vážné
zranění klíční kosti, která se
„odtrhla“ od ramene. Do uzávěrky
Zpravodaje nebyl znám přesný

rozsah zranění. Po třech porážkách v
řadě se naše mužstvo propadlo na 7.
místo. V posledním zápase těžkého
čtyřboje nás čeká vedoucí celek, FK
Znojmo C (hrálo se 3. 10.).
Na závěr děkujeme pánům
Václavu Štefkovi a Josefu Bezroukovi
za objednání a výrobu tyček na stan,
který poničil vítr před pohárovým
utkáním proti Práčím a pánům
Františku Filipčíkovi a Petru
Nováčkovi, kteří upravili tyto tyčky k
finální fázi, odvezli je do areálu a
označili.
V
neposlední
řadě
poděkování zaslouží také Petr
Nováček ml., Josef Nováček, Adriana
Vaculová s přítelem a Simona
Zimmermannová, kteří pomáhají s
občerstvením
a
vybíráním
vstupného na domácích utkáních.
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 podpoříte v posledních
třech
domácích
podzimních
utkáních.

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

Nabídka služeb obce

JÍDELNA
Obědy
> 69,- Kč (v Těšeticích)
> cena v jiných obcích za příplatek
(dle vzdálenosti rozvozu)
+ příplatek 5,- Kč za individuální
rozvoz (při složení 3 a více obědů bez
tohoto příplatku)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů formou
souhlasu s inkasem.
Vyžádejte si více informací u
kuchařek!

Zasílání hlášení
e-mailem
Nabízíme občanům možnost zasílání
rozhlasového hlášení e-mailem

UBYTOVNA
> 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

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

SPORTOVNÍ AREÁL

____________________

Antukové kurty
vstup volný.

Traktoriáda

Pronájem budovy
cena 100,- Kč / den.
Místní spolky
a neziskové organizace
– nájem ZDARMA

VT

____________________

____________________

správce – tel.: 731 556 984
obecní úřad – tel.: 515 271 110

KULTURNÍ DŮM
Velký sál vč. příslušenství
– nájem 2.000,- Kč/den + vratná
záloha
3.000,Kč
Přísálí vč. příslušenství
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná
záloha 2.000,- 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
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V sobotu 1. srpna 2020 se ve
sportovním areálu konal již 3. ročník
Těšetického traktoru.
Po loňské nepřízni počasí,
kdy většinu akce pršelo, se letos
počasí velmi vydařilo a sluníčko
svítilo celý den. Na přehlídku našich
strojů si našlo cestu rekordně velké
množství návštěvníků, kteří mnohdy
dojeli až z několik desítek kilometrů
vzdálených domovů.
Obdivovat
mohli přes dvě desítky traktorů,
samodělů, fréz, pásového traktoru,
Tatry a dalších strojů.
Všem návštěvníkům chceme
tímto poděkovat, že se přišli podívat
a podpořili naši akci, protože bez vás
by akce neměla tak výbornou
atmosféru, jaká letos byla. Dále si
zaslouží
poděkování
všichni
pořadatelé, kteří Traktoriádu dlouho
připravovali i všichni dobrovolníci

____________________

Oprava a rozšíření
hřbitova
&
Nové
kolumbárium
V minulém
vydání
obecního
zpravodaje jsme občany informovali
o zahájení prací na opravě a rozšíření
hřbitova.
Poté, co se zedníci pustili do
práce, projevilo několik občanů
přání, aby zde bylo vybudováno též
nové kolumbárium. V mezičase se
podařilo najít asi 100 let starou
fotografii hřbitova. Proto bylo nutné
architektonicky přepracovat projekt,
který by vhodně zkombinoval
navrácení historického vzhledu
hřbitovní zdi a márnice, ale také
citlivě řešil novou část včetně
kolumbária, jež bude mít 16
schránek s možností umístit až 64
uren.
Po důkladném oklepání
omítek se také zjistilo, že hřbitovní
zeď je staršího data než márnice.
Vzhledem k tomu, že na historické
mapě z roku 1826 je již zachycený
těšetický hřbitov, by mohla být
hřbitovní zeď stará až 200 let.

(paní Štěpánka Masarovičová, paní
Božena Tkadlecová, pan Karel
Švejcar, pan Pavel Dorňák, paní Ida
Nováčková,
paní
Kateřina
Filipčíková, pan Václav Tkadlec,
slečna Martina Tkadlecová, mladíci
Petr a Pepík Nováčkovi, slečna
Kačenka Filipčíková ml.
a František Filipčík ml.).
Velmi nás těší
zájem spoluobčanů i
přespolních účastníků,
a proto ještě letos
plánujeme
"Silvestrovskou
vyjížďku", která se
bude
konat
31.
prosince 2020 od 10:00
hod. na parkovišti před
kulturním domem v
Těšeticích. Pokud to
situace dovolí, tak se
můžete těšit i na
prvomájovou
jízdu
traktorů.
VT
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Budeme držet zedníkům
palce, aby vydrželo počasí a aby
všechny stavební práce zvládli do
konce října.
ZN

____________________

Farnost
„Lidé z planety Země, zde prostetnik
Wogon
Jeltz
z
galaktického
dopravního výboru. Jak jistě víte v
zájmu rozvoje okrajových oblastí
Galaxie
má
být
postavena
hyperprostorová dálnice napříč vaší
soustavou. Vaše planeta je jedna z
těch, které jsou určeny k demolici.
Nemá cenu tvářit se překvapeně.
Všechny plány jsou vystaveny už
padesát
pozemských
let
na
obvodním plánovacím úřadě na Alfě
Centauri. Když se nezajímáte o
místní záležitosti, je to vaše chyba.“
Toto hlášení se ozvalo na
začátku našeho tábora z rozhlasu.
Viděli jsme pak explozi Země a jen
tak tak jsme si zachránili holé životy
v záchranném modulu. Navštívili
jsme wogonskou planetu, kde jsme
se v přestrojení za mimozemšťany
vplížili do wogonské databáze.
Centrální vesmírný počítač nás
informoval o planetě vesmírných
architektů. Když jsme dodali
kompletní technickou dokumentaci
Země a zadali heslo pro replikaci
Země, byla nám naše planeta nově
vytvořena.

všichni, kteří v ní žijí. Přeji Těšeticím,
aby přes ně Wogoni nenaplánovali
dálnici z toho důvodu, že se jejich
obyvatelé o svou vesnici nezajímají a
nestarají.
Jinak jsem opět začal učit ve
škole náboženství. Srdečně zvu
zvlášť pokřtěné děti z prvních a
druhých tříd, se kterými se
setkáváme v 1.B vždy v pátek v 11:45
hod.
K modlitbě za naše zemřelé
vás zvu na hřbitov v neděli 1.11. v 17
hodin.
Přeji vám pěkný podzim.
Váš farář Jindřich

____________________

Lavička
u Kapilanu
Na přání několika seniorek byla do
parčíku u budovy bývalého Kapilanu
osazena ještě jedna lavička, která by
byla blíž k cestě.
Zatím tuto lavičku i další
v tomto parčíku využívá hlavně
dospívající mládež. A to je také
dobře. Není důležité, kdo přišel
s nápadem, ale aby lavičky sloužily
všem občanům.
ZN

____________________

Italská zmrzlina

Milí spoluobčané, těch shora
uvedených několik řádků stručně
popisuje dění na našem letošním
táboře. Už při jejich četbě jste jistě
vystihli i jakési poučení, které jsme
chtěli celým příběhem dětem
předat. Že totiž Země je náš společný
domov, který pro nás Bůh stvořil.
Máme si jí vážit, opatrovat ji, chránit
a moudře užívat. A musíme to dělat
všichni, protože jedině společným
úsilím všech, může být Země
zachráněna. Jeden k druhému
patříme jako bratr a sestra. A co platí
o celé planetě, platí také o obci, ve
které žijeme. Atmosféru v obci tvoří

Léto je za námi a pro nás skončila již
6. sezóna prodeje naší zmrzliny, i
když pro letošek zcela v jiném
podání, resp. na novém místě.
Myslíme, že zákazníci tuto změnu
ocenili, což vypovídá podle častých
vřelých slov a opakovaných návštěv
nejen lidí z okolních vesnic, ale i
některých občanů naší obce. Těm
obzvláště posíláme velké díky za
podporu a především za to, že se
najdou mezi těmi nepřejícími i ti, co
dokáží ocenit, když mají chuť byť
třeba v neděli na čerstvou zmrzlinu,
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že nemusí sednout do auta a někam
si zajet, ale stačí si zajít k nám a spojit
to s pěší procházkou. A toto je
myslím bonus pro tuto vesnici. Mezi
některými se stal náš bod místem k
častým setkáváním a to nás těší. A
vězte, kolikrát si přijdete zamlsat,
jestli je to vícekrát za den, jednou,
třikrát nebo pětkrát v týdnu, je to jen
a jen mezi námi. Respektujeme
soukromí každého z vás.
V této "podivné" době
přejeme všem pevné zdraví a v
příštím roce se budeme zase na vás
těšit.
Vaši zmrzlináři
LV

____________________

Obecní akce
23. 10. je plánována dýňová stezka.
Chtěli jsme ji uspořádat v podobném
duchu
minulých
let,
avšak
koronavirová opatření nám v tom
brání. Ale abyste o tuto akci nepřišli,
tak ji uskutečníme, však poněkud
pozměněnou. Chtěli bychom sklepní
uličku vyzdobit tak, aby byla pěknou
procházkou v páteční podvečer,
avšak bez soutěží a opékání, ale na
závěr s odměnou pro děti.
7. 11. se mělo konat kácení máje
spojené s večerní zábavou, ale právě
kvůli koronavirovým opatřením se
neuskuteční.

světě, ale pokud se situace změní,
tak se sejdeme 27. 12. v 18 hodin.
Pokud to situace dovolí, tak bychom
chtěli Silvestra oslavit alespoň
odpálením ohňostroje na parkovišti
před KD, snad při ohýnku v koších a
sklence vína.
PW

____________________

Jóga
Klub žen Těšetice a Jóga Znojmo
zvou občany na lekce jógy, které se
již několikrát konaly v prostorách
Kulturního domu Těšetice. Přijďte se
protáhnout a zrelaxovat svoji mysl.
Těšíme se na vás. Více informací na
www.jogaznojmo.cz.
Termíny dalších lekcí budou
záviset na aktuálně platných
koronavirových opatřeních.
ZN

____________________

Blokáda
obecní cesty
Již 27 let je svévolně omezován a
blokován průjezd po obecní cestě na
parcele č. 363/3 mezi domy č.p. 54 a
138 před koncem Bantické ulice.

Na den 28. 11. vychází akce
rozsvěcení vánočního stromu. Chtěli
bychom stromek postavit, nazdobit
a rozsvítit, i kdyby nám vládní
opatření bránila prožít to tak, jak
jsme již zvyklí. Nebudeme zřejmě
moci poslouchat recitaci a zpívání
dětí z mateřské školky ani kupovat
výrobky spolku žen a dětí z MŠ při
vánočním jarmarku.
Vánoční koncert v našem kostele se
pravděpodobně neuskuteční ze
stejných důvodů jako jiné kulturní
akce u nás, v naší zemi i na celém
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Nejdříve v roce 1993 bez
souhlasu obce a stavebního úřadu
vystavěli majitelé domu č.p. 54
oplocení až do 3/4 šířky cesty. Pak
v přední části vytvořili z betonu a
kamení překážku – taras až do
poloviny cesty. A letos započali
obecní cestu zezadu zablokovávat
hromadami dřeva.
Na výzvu obce Těšetice
k odstranění
všech
překážek
reagovali jen částečně, a to
odklizením dřeva. Proto obec zaslala
požadavek na stavební úřad
v Prosiměřicích, aby začal konat ve
věci „černých“ staveb na této cestě
s cílem uvolnění této cesty v celé její
šířce.
Majitelé domu č.p. 54
prostřednictvím své advokátky
podali na obec Těšetice žalobu
k Okresnímu soudu ve Znojmě.
Je to zcela zbytečné. Každý
občan se může již řadu let na
internetu
volně
podívat
do
„nahlížení do KN“ a ověřit si, že obec
je vlastníkem po celé šířce cesty.
Obec Těšetice v soudním
sporu bude zastupovat známý
znojemský advokát JUDr. Ivan
Ivaniškin, který má s obdobnými
případy dlouholeté zkušenosti.
ZN

____________________

Volby 2.-3.10.2020
a 9.-10.10.2020
Výsledky voleb do krajského
zastupitelstva Jihomoravského kraje
v naší obci.

Výsledky voleb 2. kola do Senátu.
Výsledky voleb 1. kola do Senátu.
Počet osob v seznamu voličů 472
Počet osob v seznamu voličů 472
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky 170.

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky 94.
Počet platných hlasů 92

Počet osob v seznamu voličů 472
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky 168
Počet platných hlasů 162
Pořadí stran podle počtu hlasů:
KDU-ČSL
48
ANO
34
Piráti
25
ODS
11
KSČM
11
SPD
10
Spolu pro Moravu 7
Starostové
6
Trikolóra
5
ČSSD
3
DS zelených
1
Rozumní
1

Počet platných hlasů 161

Pořadí kandidátů podle získaných
hlasů:
Jan Grois
Tomáš Třetina
Martin Pavlík
Bohumila Beranová
Růžena Šalomonová
Pavel Kováčik
Vladimír Železný

43
43
37
12
10
10
6

Pořadí kandidátů podle získaných
hlasů:
Tomáš Třetina
Jan Grois

66
26
PW

____________________

Na závěr
… a víte, že norma na pitnou vodu
říká, že může mít max. 50 mg
dusičnanů na litr?
Kojenecká voda by neměla
mít více než 10 mg/l.
Dle
několika
letošních
laboratorních rozborů má těšetická
voda z veřejného vodovodu 3,7 až
6,7 mg/l.
ZN

Zpravodaj č. 3/2020 (vychází 13. října 2020), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695, vydavatel:
Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61, odp. vedoucí: Ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice, tel.: 515 271 110,
e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla prosinec 2020.
Grafika: Ing. Zdeněk Nekula. Korekce textu: Ing. Libuše Krejčová. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých
příspěvků. Za věcnou správnost odpovídají autoři. Náklad 250 výtisků.
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