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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
už máme téměř za sebou
koronavirovou vlnu.
Většina
občanů
se
s přijatými opatřeními víceméně
dobře vyrovnala. Někdo šil roušky,
jiní se snažili v rámci možností
pomáhat druhým, většina občanů se
TO snažila nějak přečkat a někteří si

krátili dlouhou chvíli vypisováním
udání na jiné lidi z důvodu špatně
nasazené roušky …
Tak jak to bývá, každá doba
má své hrdiny a těm bych chtěl
poděkovat a vyzdvihnout jejich
pozitivní přístup k životu.
Všem přeji hezké léto.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
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____________________

Mateřská škola
Vážení spoluobčané,
máme za sebou těžkou dobu plnou
obav o zdraví své i našich blízkých. A
ačkoli se po všech omezeních
pozvolna vracíme k běžnému životu
a do mateřské školy se již vrátily
některé děti, veškeré akce, výlety a

exkurze plánované na konec
školního roku byly zrušeny. S velikou
lítostí jsme byli nuceni zrušit i akci
nejdůležitější, a to slavnostní
rozloučení s našimi předškoláky.
Naše řady opouští bezvadná
nezapomenutelná parta lidiček,
kterým se od září otevřou brány
velké školy. Dovolte mi tedy, abych
jménem všech zaměstnanců MŠ
Těšetice alespoň na tomto místě
popřála všem těmto senzačním
osobnostem šťastnou cestu celým
jejich životem, úspěšný vstup
do první třídy a jejich rodinám
mnoho trpělivosti, porozumění a
radosti z úspěchů jejich dětí.
Rodičům rovněž děkujeme za
důvěru, projevenou přízeň a
spolupráci s mateřskou školou.
Bc. Eva Kocmánková
ředitelka MŠ Těšetice

Tomáš Kunert, Jiří Moltaš, Vít
Worbis, Pavel Worbis ml., Pavel
Worbis st.
V sobotu 4.4. hasiči navezli
ocelové tabule, darované Michalem
Bezegou, k mostu pod přehradou,
aby je společně na most rozmístili a
přivařili.
Svařovací zařízení zapůjčila
firma Štefka, za což jí patří velké díky.
Stejně tak děkujeme i všem
brigádníkům: Ivoš Balík, Tomáš
Kunert, Jiří Moltaš, Vít Worbis, Jan
Worbis, Pavel Worbis ml., Pavel
Worbis
st.,
též
Marcele
Zimmermannové za nátěr zábradlí.

oslava titulu kostela ve vesnici. Tak
jako každý člověk má své jméno, tak
i každý kostel nějaké jméno nese:
říkáme, že je někomu zasvěcen. Náš
těšetický kostel je zasvěcen
Nejsvětější Trojici.

PW

____________________

Těšetická pouť
Milí spoluobčané,

____________________

7+1 statečných
V sobotu 28.3. dopoledne odstranili
hasiči z již rozebraného mostu (stará
rozpadající se výdřeva) podélně
přivařené profily. Brigády se účastnili

snad mi odpustíte, když se s vámi v
tomto svém příspěvku podělím o
trochu teologie.
V neděli 7.6. jsme těšetickou
pouť oslavili mší svatou v 11 hodin.
Zkrášlila ji svým zpěvem mládež z
našich farností. Poutí se rozumí
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Tomuto
tajemství naší
křesťanské víry je jen v brněnské
diecézi zasvěceno téměř 80 kostelů a
kaplí. Nejbližší
„sourozence“
našeho kostela
najdete
v
Horních
Dunajovicích a v
Běhařovicích.
Dále
pak
v
Drnholci,
Bratčicích
či
Vladislavi.
Každé
náboženství se
snaží
nějak
proniknout boží
tajemství. Jako
křesťané vyučení
zjevením Ježíše
Krista věříme v
jednoho Boha,
který žije ve
společenství tří
osob: Otce, Syna
a Ducha svatého.

Pro nás na zemi je to velice těžko
představitelné. Každý z nás je sám
osobou a zároveň jedinou bytostí.
Bůh je jeden, ale jsou tři božské
osoby. Nejsou to tři bohové, ani to
nejsou tři zosobnění jediné bytosti.
Statický pohled na Trojici je vždycky
špatně. Otec, Syn a Duch svatý jsou
tři rozdílné osoby. Zároveň se však
prostupují v takové míře, že vytvářejí
úžasnou meziosobní jednotu. Ježíš to
vyjadřuje slovy: „Já a Otec jedno
jsme“ nebo „Já jsem v Otci a Otec je
ve mně“.
Na začátku Bible čteme o
člověku, že jej Bůh utvořil ke svému
obrazu. Kde v naší lidské zkušenosti
nacházíme otisk Nejsvětější Trojice?
Myslím, že to je rodina. I ona je
společenstvím různých osob, které
se snaží vytvářet meziosobní jednotu
skrze přebývání v lásce a vzájemném
sdílení a odpouštění.
Přeji
tedy
těšetickým
rodinám, aby se jim toto úsilí dařilo.
Ať naše vesnice nedělá Nejsvětější
Trojici ostudu! … a gratuluji
každému, kdo dočetl až sem :-)
Váš farář Jindřich

____________________

Obecní akce

____________________

Jubilanti
V období vládních korona-virových
opatření jsme v měsících duben až
červen
popřáli
jubilantům
(bez návštěvy v domácnosti) a
předali balíček:

vždy i něco k snědku ze studené i
teplé kuchyně - ať už z naší pece
nebo grilu. Součástí hostince je i
salonek, kde se postaráme o Vaši
firemní či jakoukoliv soukromou
akci, včetně servisu od A až po Z.
Těšíme se na Vás v Hostinci u
Vlků každý den vždy od 16:00.
Zdeněk Koudela

- Marii Culkové
- Věře Bagoňové
- Janě Ďurišové
- Vlastimilu Otáhalovi
- Františce Pilátové
- Jaroslavu Míkovi
- Růženě Peroutkové
- Květoslavě Valentové
- Zdeňku Hájkovi
- Stanislavu Otáhalovi
- Miladě Kryštofové
- Stanislavu Tichému

____________________

SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
má 32 členů.
Duben:
4. 4. 2020 proběhla oprava mostu
pod přehradou – montáž plechů
zajistil Pavel Worbis st.
PW

____________________

Hospoda
HOSTINEC U VLKŮ je tradiční, léta
zaběhlá a všemi známá hospůdka v
Těšeticích. Jsme rádi, že jsme se
mohli stát novými provozovateli a
prožívat tak s Vámi každodenní
posezení ať už ve vnitřních
prostorách hospůdky nebo na krásné
zahrádce, kde se nebudou nudit ani
Vaše děti. V naší hospůdce najdete

V období vládních opatření kvůli
koronaviru se v naší obci nekonaly
žádné kulturní akce.
Po ukončení těchto opatření
se snad dočkáme největší kulturní
slavnosti
v
obci,
tradičního
těšetického posvícení, a to v sobotu
19. září, na niž jste všichni srdečně
zváni.
PW
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Květen:
9. 5. 2020 se uskutečnil svoz
elektroodpadu.
16. 5. 2020 proběhl další svoz
elektroodpadu od občanů.
V květnu své 23. narozeniny oslavil
David Polický, 64. narozeniny
Miroslav Dufek a 66. narozeniny
Václav Vytáček.
Červen:
Nácvik na hřišti na soutěž v požárním
sportu za účasti velitele družstva
Pavla Worbise.

V červnu své 17. narozeniny oslavil
René Votava, 20. narozeniny Tomáš
Nezval a 32. narozeniny Filip Novák.
K narozeninám hasiči přejí
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

zápasy

výhry

výhry R

prohry R

prohry

skóre

body

1. Hodonice

6

6

0

0

0

76:20

18

2. Těšetice

6

2

1

0

3

39:58

8

3. Lechovice

6

2

0

0

4

45:51

6

4. Práče

6

1

0

1

4

33:64

4

Josef Bezrouk
starosta SDH

____________________

DARTS @ BEER
TĚŠETICE
Vážení čtenáři a spoluobčané,
v minulém čísle těšetického
Zpravodaje jsme vám představili
další spolek, který v naší obci vznikl.

Jedná se o šipkařské družstvo,
které v únoru letošního roku
zakončilo 1. ročník ŠLV (šipkařská
liga vesnic). Náš tým skončil na
krásném druhém místě, lepší byly
jen suverénní Hodonice.
Vzhledem k tomu, že během
celostátní karantény naše družstvo
neodehrálo žádné mistrovské ani
přátelské utkání,
vám dnes
představíme všechny členy našeho
týmu:

Na závěr
bychom
chtěli
informovat
další
nadšence tohoto
sportu o tom, že
budeme rádi, když
se k nám
někdo
připojí
a
rozšíří tak
naše řady.
Našim
hracím
místem
stále
zůstává
Hostinec u
Vlků, kde je
možnost
hraní
na
šipkovém
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automatu, který je volně přístupný
komukoliv. Budeme se na vás těšit.
Všem přejeme příjemně strávené
léto a vydařené dovolené.
VT

____________________

TJ Těšetice
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto
zpravodaje,

rozhlasem a pozvánkou v hospodě a
na dveřích u Jednoty.
Před novou sezonou naše
mužstvo posílili dva hráči. Z Tatranu
Šatov přišel Marek Voznický a po
ročním působení v Banticích se vrátil
Michael Theimer.

ve druhém čtvrtletním
vydání těšetického informačního
plátku v tomto roce Vám místní
fotbalový klub shrne všechny nové
události, které se staly od ledna
letošního roku.

První
sportovní
akcí
letošního roku, na kterou vás tímto
srdečně zveme, bude 15. ročník
tradičního Memorialu
Jaroslava
Prokeše. Turnaj se bude konat v
sobotu 18. července 2020 od 11:30
hod. Letos se na turnaji můžete těšit
na tato mužstva: TJ Těšetice, Stará
Garda (výběr Josefa Dufka), Wolf
Team (výběr Davida Vlka) a TJ
Prosiměřice B.
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 .

V polovině
ledna se naši
fotbalisté začali
poctivě
připravovat na
jarní
část
sezony, ve které
se chtěli pokusit
bojovat o přední
příčky v tabulce. Na umělé trávě v
Suchohrdlech u Znojma se trenérům,
Dundovi a Černému, pravidelně
scházelo v sobotu dopoledne
alespoň 10 hráčů. Fotbalisté po
výběhu v přilehlém lesíku polykali
tréninkové dávky na „umělce“ a
všichni se po poctivé přípravě těšili
na druhou polovinu sezony. Jak ale
jistě všichni víte, v průběhu března
začala celorepubliková karanténa,
která postihla i sportovní hřiště a
sezona byla „odpískána“. Mohlo se
tedy zdát, že celá zimní příprava
přišla vniveč (což byla zčásti smutná
pravda), ale zároveň se ukázalo, že se
v klubu vytvořila parta a zdravé
jádro, které se po dlouhé době v
hojném počtu scházelo k tréninkům.
Po nucené karanténě se naši
fotbalisté v polovině května sešli k
prvnímu „jarnímu“ tréninku na hřišti
v Těšeticích. Účast čítala 11 hráčů.
Od té doby se naši hráči schází
jednou týdně, přípravné zápasy
nejsou v plánu. Naše mužstvo se
totiž přihlásilo do nově vzniklého
Poháru OFS Znojmo, kde budeme
měřit síly s mužstvy z OP a III. tříd.
Rozlosování a složení skupin ještě
není známé, o tom budeme
informovat
v
dalším
vydání
Zpravodaje, případně obecním

Budeme se těšit na Vaši
návštěvu těchto webových stránek a
hlavně na to, že nás budete v hojném
počtu podporovat v pohárových
utkáních a v podzimních bojích nové
sezony . Všem přejeme také krásné
prázdniny a příjemné prožití
dovolených.
Václav Tkadlec

Konečná tabulka IV. třídy, skupiny A po sezoně 2019/2020 :
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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____________________

Koryto potoka

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.

SPORTOVNÍ AREÁL
Antukové kurty
vstup volný.

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

Ve čtvrtek 18. června Povodí
Moravy, s.p. oficiálně převzalo nově
upravené a vydlážděné koryto
potoka Únanovky, které realizovala
firma BEGASTAV.
Dokončené dílo umožní
bezpečné
vypouštění
vody
z přehrady podle manipulačního
řádu a je dostatečně dimenzované
na situace, pokud by došlo k náhlým
přívalovým dešťům.
Snížené dno koryta rovněž
vyřešilo problém se spodní vodou,
která se objevovala ve sklepích a
kotelnách domů v okolí potoka.
ZN

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

____________________

Chodníky
dokončeny

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

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

UBYTOVNA

Místní spolky
a neziskové organizace
– nájem ZDARMA

Tak jak bylo avizované v minulém
čísle obecního zpravodaje, byly
práce na novém chodníku v
"Bantické" ulici dokončeny před
stanoveným termínem.
Tímto
byla
ukončena
historicky největší investiční akce
v naší obci – průtah. Část, za kterou
zodpovídala obec Těšetice, je
úspěšně hotova.
Druhá (větší) část, za kterou
zodpovídá Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, bude mít
svou dohru formou reklamací a
možná i za účasti právníků u soudu…
ZN

> 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

Dále se hradí cena za elektřinu, plyn
a vodné, stočné.

____________________

správce - tel.: 728 045 201
obecní úřad – tel.: 515 271 110

Zasílání hlášení
e-mailem
Nabízíme občanům možnost zasílání
rozhlasového hlášení e-mailem
přímo do jejich počítače. Pak vám nic
neuteče.
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____________________

____________________

Oprava a rozšíření Sekání trávy
hřbitova
Zaměstnanci úseku údržby
Ve výběrovém řízení na opravu a
rozšíření hřbitova byly předloženy tři
nabídky. Nejnižší nabídku předložila
společnost Roman Arbeiter, stavební
huť, s.r.o. Stavební práce započnou
v červnu a termín dokončení je
nejpozději na „Dušičky“, svátek
všech zesnulých.
Žádáme
občany
a
návštěvníky hřbitova o trpělivost a
pochopení s částečnými omezeními
během stavebních prací.
Dále pro potřeby "pouze"
místního hřbitova byl u vstupu
přistaven černý kontejner na
smíšený odpad.
ZN

____________________

Zateplení fasády
KD zahájeno
Stavební firma ATLANTA, a.s. již
provedla svedení a zatrubnění
dešťové vody na západní straně
budovy kulturního domu. Nyní
následuje zateplení fasády a
realizace chodníku okolo. Tato část
má termín dokončení do 31.8.2020,
aby plánované tradiční posvícení
mohlo proběhnout v plné parádě.
Do konce října bude hotova
zbývající část fasády této budovy.
ZN

____________________
Stačí, když si zašlete
jednoduchou žádost na e-mailovou
adresu: administrativa@tesetice.cz
>> např. CHCI ZASÍLAT HLÁŠENÍ NA
E-MAIL:
…………………@….
.
ZN

Majitelé psů
Žádáme majitele psů, aby při
pořízení, změně vlastnictví, ztrátě
nebo uhynutí svého psa nahlásili co
nejdříve tuto změnu na obecní úřad,
nejlépe do 15 dnů.
Děkujeme za pochopení.
ZN
7

obce
Těšetice sekají několikrát ročně
veřejná prostranství a jsou neustále
pod drobnohledem občanů.
Někdo požaduje, aby sekali
co nejníže (anglický trávník), jiný
preferuje vyšší strniště, nebo aby se
dokonce nesekalo vůbec a celá obec
byla jako rozkvetlá louka.
Stačí, když majitel domu
dopředu oznámí obecním sekáčům,
aby poblíž jeho domu nesekali, že si
poseká trávu dle vlastního gusta.
ZN

____________________

Poplatky
Žádáme
občany,
kteří
ještě
neuhradili poplatky za komunální
odpad a za psa, aby tak učinili co
nejdříve.
Poplatky mohou občané
uhradit hotově na pokladně
obecního úřadu nebo pohodlně
z domova
bezhotovostním
převodem z účtu:
- za komunální odpad 500 Kč na
osobu/rok
- za psa 100 Kč / rok,
2. a další pes 150 Kč / rok
Podrobnější informace jsou
k dispozici na vývěsce OÚ a na
www.tesetice.cz .
ZN

____________________

Lavičky a branky
2+2
Nejen dvě nové lavičky, ale hlavně
dvě menší fotbalové branky na
bývalém
školním
hřišti
pod
kostelem, ocení malí i větší
fotbalisté.

________________

Na závěr

Tuto veřejnou část obce
plánujeme i nadále rozvíjet. Na
přilehlé bývalé školní zahradě by
ještě mohlo vzniknout workoutové
hřiště pro všechny, kteří již odrostli
dětskému hřišti u KD, chtějí si
zacvičit a jsou ve věku 12 – 99 let.
ZN

… a víte, že není úplně jedno,
kde máte úředně vedený
trvalý pobyt?
Pokud bydlíte v Těšeticích a
trvalý pobyt máte v jiném
městě nebo obci, tak za
každého takového občana
ztrácíme 12.000 až 15.000,- Kč
ročně na daňových příjmech,
které dostává za Vás úplně
jiná obec.

____________________

Povolenky
k vjezdu

V rámci
koronavirových
opatření vlády bude letos činit
propad daňových příjmů u
naší obce až 2 milióny korun.

Na konci ulice směrem k přehradě je
dlouhodobě omezení vjezdu pro
motorová vozidla.

Pomozte jednoduše a prostě
naší obci a vyřiďte si trvalý
pobyt v Těšeticích.

Pokud občané, rybáři či další
zájemci potřebují zajet s vozidlem
k přehradě v lese, lze na obecním
úřadě zakoupit povolenku k vjezdu.

Děkuji.
ZN

- celodenní 10,- Kč
- měsíční 200,- Kč
Zájemci si mohou zakoupit i více
povolenek do zásoby, aby nemuseli
opakovaně na OÚ.
ZN
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