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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
právě si všichni prožíváme 
nečekanou dobu, kterou můžeme 
nazvat KORONAVIROVOU.  
 Je to v každém případě 
nečekaná zkouška pro každého 
z nás. Z pohledu starosty velmi ostře 
vidím, kdo obstál v této zkoušce a 
kdo ne. Velmi ostře vidím už řadu 
dní, jak se na nás na všechny valí 
mediální masáž, která se tímto snaží 
přebít do očí bijící neschopnost. 
 Aparát, který je 
placený z daní našich 
občanů, se zřejmě 
domnívá, že šíření 
koronaviru se nejlépe 
zastaví posíláním stovek 
e-mailů na adresu 
starosty, různých příkazů 
a zákazů, co se nesmí a 
co se musí… 
 Nevím proč, ale 
já bych spíše uvítal 
alespoň jednu roušku a 
trochu dezinfekce pro 
každého občana. 
 Ani ve snu by 
mne nenapadlo, že nám 
stát zkolabuje na takové 
drobnosti, jako je 
rouška, jejíž výrobní 
náklady jsou pár korun. 
 Kdo nám určitě 
neselhal, tak to jsou 

občané (nejen) naší obce, kteří 
pochopili, že si musí pomoct sami a 
roušku si ušili. Našli se mnozí, kteří 
ušili roušku nejen pro sebe, ale i pro 
příbuzné, sousedy, nebo nabídli 
prostřednictvím obecního úřadu 
pomoc i úplně neznámým lidem. 
 Proto bych chtěl na tomto 
místě poděkovat paní Věře Kilián 
Jančurové, Věře Laitnerové, MUDr. 
Jiřině Hesové Němečkové, Věře 
Kantorové, Marcele Zimmer-
mannové, manželce Věře Nekulové, 
Ludmile Plačkové, Bc. Evě 
Kocmánkové, Ing. Radmile Veselé a 

všem dalším, kteří se aktivně 
přičinili. 
 Tato doba KORONAVIROVÁ 
dříve, či později pomine. 
 Přeji si, aby vzájemná 
solidarita, ochota nezištně si 
pomáhat, nám všem vydržela co 
nejdéle. 
 
 Ještě jednou děkuji. 
 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 
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____________________ 

SILVESTR 2019 

 
Na přelomu roku se konala, poprvé 
od znovuotevření víceúčelového 
zařízení, silvestrovská zábava. 
 
  V ceně vstupného měli 
všichni, kteří se přišli pobavit, 
občerstvení v podobě jednohubek, 
lahvičku sektu na přípitek a 
ohňostroj, který vypukl chvíli po 
půlnoci. 
 
 K tanci a poslechu hráli naši 
rodilí občané Josef a Rosťa 
Květoňovi, čili CAULIFLOWERBAND. 
Za skvělou zábavu, kterou vytvářeli 
po celý večer, jim patří velké díky. 
Bylo to pěkné rozloučení se starým 
rokem. 
 
 Velké poděkování patří 
všem, kteří se na přípravě a realizaci 
tohoto večera podíleli. Zdeňka 
Zálešáková, Petra Kunertová,  Eva 
Worbisová s babičkou, tetami a 
sestřenicemi se postaraly o výrobu 
jednohubek, paní Jana Nezvalová, 
Blanka Dufková zase o šatnu a prodej 
vstupenek. Za barem obsluhovali Jan 
Navrkal a Jan Štáva, kteří také měli 
„na svědomí“ zdárné odpálení 
ohňostroje. 
 

PW 
 
 
 

 

____________________ 

Silvestrovský 

traktor 

 
Na Silvestra se dopoledne před 
desátou hodinou opět začala 
zaplňovat náves traktory různých 
značek a stáří. 
 
 Účastníci akce i návštěvníci 
nakonec mohli obdivovat 19 strojů, 
které se pak na povel vydaly na 
„spanilou jízdu“ ulicemi obce. 
 
 Děkujeme všem nadšencům, 
kteří organizují tuto nevšední, ale již 
tradiční, podívanou. 

ZN  
 
 

 

____________________ 

Veřejná schůze 

 
Ve středu 29. 1. 2020 se v sále 
kulturního domu konala veřejná 
schůze.  
 Starosta přítomné občany 
seznámil s plněním plánu investic a 
oprav v roce 2019.  
 Dále informoval o 
investicích, opravách a dalších 
plánovaných akcích na rok 2020. 
Občané měli možnost se také 
seznámit s projektovou 
dokumentací na tyto akce: 
- výstavba chodníků v "Bantické" 
ulici 
- zateplení fasády KD 
- oprava a rozšíření hřbitova 
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 Starosta i přítomný zástupce 
odpadové společnosti FCC pan 
Horák hovořili o tom, jaká lze 
očekávat opatření ve sběru a 
likvidaci separovaného a 
komunálního odpadu. 
 Na všechny vznesené dotazy 
bylo odpovězeno. 

ZN 
 

____________________ 

Obecní ples 2020 

 
18. 1. se konal ve víceúčelovém 
zařízení obecní ples.  
 Lákadlem byla určitě velká 
tombola, jejíž hlavní cenou byl 
tentokrát zahradní gril. Nejen ve 
velké, ale i v malé tombole se 
nabízely zajímavé ceny.  
 K tanci hrála skupina Urgent. 
Nad kabáty v šatně bděla paní Miluše 
Zaspalová. Prodej vstupenek na 
večerní zábavu zabezpečila paní Jana 
Nezvalová a v předprodeji naše 
účetní na obecním úřadě Ing. Radka 
Veselá a paní Žaneta Žiačková.  
 O prodej losů a výdej výher 
se postarali manželé Belešovi, kteří 
společně s manžely Kunertovými, 
Jiřím Moltašem a paní Žanetou 
Žiačkovou předchozího dne ceny 
zatřídili dle seznamů zatřídili. Dorty a 
rolády upekla paní Blanka Dufková.  
 Všem patří velké poděkování 
za pomoc při konání obecní kulturní 
akce. 

PW 
 

____________________ 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

2020 

 
15. 2. odpoledne se konal dětský 
karneval ve víceúčelovém zařízení 
Těšetice. 
Velká návštěvnost dětí, rodičů i 
prarodičů byla odměnou všem, kteří 
akci zajišťovali. Bohatý program 
profesionálně připravila paní 
ředitelka  MŠ Bc. Eva Kocmánková. 
Ta rovněž se svými zaměstnanci a 
rodiči dětí ze školky zabezpečila 

tombolu. Sál krásně nazdobili Jirka 
Moltaš, Tomáš Kunert a Marcela 
Zimmermannová. Hudbu zprostřed-
koval Rosťa Květoň st. Se soutěžemi 
pomáhaly Jitka Růžičková, paní 
Svobodová a Horáková a nápomocná 
byla i děvčata: 
Simona Zimmermannová 
Adriana Vaculová 
Radka Bauchová 
Monika Řezáčová 
Karolína Weishauptová 
Šárka Dabergerová 
Eva Worbisová. 
 Ženy z těšetického spolku se 
postaraly o občerstvení a rozdávání 
odměn dětem. Limonádu pro děti za 
výčepem točili manželé Kunertovi.  
 

 Poděkování patří všem. 
PW 

 

____________________ 

Haló, pane 

Karnevale… 
 
Vydařený karneval pro děti 
v Těšeticích již tradičně uspořádala 
Obec Těšetice ve spolupráci 
s Klubem žen a místní mateřskou 
školou. 
 Ačkoli datum karnevalu 
připadlo na první víkend jarních 
prázdnin, účast dětí byla hojná. Byl 
přichystaný bohatý program, 
občerstvení i drobné dárky a 
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odměny pro děti. Oproti loňským 
rokům jsme se rozhodli zajistit pro 
děti i tombolu. 
 Dovolte mi, abych na tomto 
místě ocenila aktivitu rodičů dětí 
z mateřské školy, kteří velkou měrou 
přispěli k zajištění tomboly, ať 
věcným či peněžitým příspěvkem, 
nebo oslovením sponzorů. Množství 
výher, které se díky nim podařilo 
zajistit, bylo až ohromující. 
Děkujeme! 
 Z výtěžku z prodeje lístků do 
tomboly budeme moci pokrýt 
náklady na celodenní výlet pro děti 
z MŠ. Doufejme tedy, že vzhledem 
k situaci jej budeme moci uskutečnit 
ještě v letošním školním roce. 

EK 
 

____________________ 

Děti z MŠ navštívily 

VIDA centrum 

v Brně 
 
Koncem ledna se děti z naší 
mateřské školy zúčastnily výukového 
programu „Když kámen promluví“ ve 
vědeckém zábavním centru Vida v 
Brně. Velikou výhodou byl fakt, že 
veškeré náklady na tuto akci mohly 
být uhrazeny z projektu 
spolufinancovaném Evropskou unií, 
Šablony II. 
 Cílem bylo objevovat 
kamenný svět všemi smysly. 
Animátoři pro děti připravili velice 
obohacující program v tomto duchu, 
který děti nadchnul.  
 Ve druhé části dne jsme se 
zúčastnili vizuální muzikálové show s 
názvem „Albatros“. Mohli jsme se 
dozvědět, jak se dá vzduch chytit i 
jakou může mít sílu. Zjistili jsme 
rovněž, proč létá raketa, balón, 
vznášedlo a jak vzniká ohňové 
tornádo. 
 K velké lítosti nás všech, 
jsme si s dětmi nestihli pohrát ve 
stálé expozici, která je koncipována 
jako zábavné poznávání a objevování 
z různých oblastí vědy pro děti všech 
věkových kategorií.  

 Až pomine doba nouzového 
stavu, mimořádných opatření a 
všeobecného strachu ze setkávání 
s ostatními lidmi, a vy opět budete 
plánovat výlety pro Vaše děti, 
rozhodně stojí za zvážení návštěva 
expozice Vida centra v Brně.  

EK 
 

____________________ 

Mateřská škola 

 
Vážení, 
 
 jako blesk z čistého nebe 
zastavilo naše pracovní nasazení a 
celou činnost mateřské školy šíření 
viru COVID-19. Mimořádná opatření, 
k nimž se v posledních dnech a 
týdnech přistupuje, razantně zasáhla 
do životů nás všech. Budova 
mateřské školy ztichla. Množství akcí 
plánovaných pro naše děti bylo 
zrušeno, případně přesunuto. Dříve 
avizované adaptační pobyty dětí, 
které dosud nenavštěvují mateřskou 
školu, v doprovodu jednoho 
z rodičů, tak v letošním roce již 
neuskutečníme. Neuskutečníme ani 
plánovaný den otevřených dveří. 
Nemůžeme tak široké veřejnosti ani 
rodičům našich budoucích dětí 
nabídnout nahlédnutí pod 
pokličku naší práce, zažít uvolněnou 
atmosféru při všech činnostech, ani 
nejnovější metody a postupy ve 
vzdělávání dětí, které do naší práce 
aplikujeme, respekt, s jakým 
k dětem přistupujeme… 

 Co ale letos rozhodně 
proběhnout musí, bude zápis dětí do 
mateřské školy. Ten je naplánovaný 
na čtvrtek 7. 5. 2020. Bližší 
informace naleznete již teď na 
https://www.tesetice.cz/materska-
skola/.  Vzhledem k situaci bude 
probíhat pravděpodobně za jiných 
podmínek, než bychom si všichni  

 
přáli. Bohužel, pokyny k zápisům do 
mateřských škol během nouzového 
stavu naší země dosud MŠMT 
nevydalo. Očekávejte tedy, že 
zveřejněné informace budeme 
v nejbližší době doplňovat, 
aktualizovat. 
 Případné otázky rodičů dětí, 
které letos mají v plánu přijít k zápisu 
do Mateřské školy Těšetice, ráda 
zodpovím písemně na e-mailové 
adrese ms.tesetice@tesetice.cz. 
 Přeji Vám všem do těchto 
nelehkých dní hodně sil, dobré 
nálady a zdraví!  Doufejme, že v co 
nejkratší době mateřskou školu opět 
zaplní dětský smích. 

                                                             
Bc. Eva Kocmánková 

ředitelka MŠ Těšetice 
 
 

____________________ 

MASOPUST 2020 

 
22. 2. se v naší obci konal 
masopustní rej. Od rána zvali hasiči 
s maskami za doprovodu muzikantů  
spoluobčany na večerní zábavu. 

https://www.tesetice.cz/materska-skola/
https://www.tesetice.cz/materska-skola/
mailto:ms.tesetice@tesetice.cz
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K tanci i poslechu hrálo duo 
CARMEN.  Hasiči nově připravili 
tombolu plnou chutných cen, na jejíž 
přípravě se podíleli manželé 
Kunertovi spolu s Jiřím Moltašem. 
Sál opět zkrášlili Jirka Moltaš, Tomáš 
Kunert a Marcela Zimmermannová, 
za což jim děkujeme. Rovněž patří 
poděkování všem maskám, které 
chodily po obci a přišly se pobavit 
také na večerní zábavu.  

PW 
 
 

____________________ 

SDH Těšetice 

 
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 
má v roce 2020 stejný počet členů 
jako v roce 2019, a to 32.  
 
Zásahová jednotka SDH Těšetice: 
Velitel I. – Zdeněk Daberger 
Velitel II. – Pavel Worbis 
Strojník I. – Jan Worbis 
Strojník II. – Dominik Večeřa 
Člen – Miloš Blecha 
Člen – Jan Turan 
Člen – Karel Trávníček 
Člen – Jiří Moltaš 
Člen – Tomáš Kunert 
 
Leden: 
 11. 1. 2020 proběhla 
okrsková výroční schůze SDH 

v Oleksovicích v 18 hodin v hasičské 
zbrojnici. 
 18. 1. 2020 jsme se zúčastnili 
obecního plesu v Těšeticích. 
 27. 1. 2020 jsme odvezli sběr 
elektra. 
 31. 1. 2020 se uskutečnila 
schůze ohledně zajištění tradičního 
masopustu. 
 V lednu své 33. narozeniny 
oslavil Tomáš Kunert a 32. 
narozeniny Jan Jelen. K narozeninám 
hasiči přejí hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti do dalších let. 
 
Únor: 
 22. 2. 2020 proběhl tradiční 
masopust po obci a večerní 
masopustní ples s tombolou. 
Občané měli možnost zapůjčení 
masek zdarma v Hostinci „U Vlků“. 
Všem zúčastněným a pořadatelům 
moc děkujeme. Obecní úřad přispěl 
na večerní ples. 
 
Březen: 
 V březnu oslavil náš člen 
Denis Ludvík 20 let, své 50. 
narozeniny oslavil velitel SDH a 
náměstek starosty SDH Pavel Worbis 
a 43. narozeniny oslavil Petr 
Nováček. K narozeninám hasiči přejí 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let. 
 14. 3. 2020 mělo 
proběhnout okresní shromáždění  
 

hasičů v Mikulovicích a 30. 3. 2020 
mělo být školení velitelů a strojníků. 
Bohužel kvůli koronaviru bylo vše 
zrušeno. Náhradní termíny budou 
upřesněny. 
 Oprava mostu pod 
přehradou, která se měla uskutečnit 
od soboty 21.3. bude až do odvolání 
zastavena. 

Josef Bezrouk 
starosta SDH 

 

____________________ 
 

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA 
nové ceny od 1.5.2020 

 
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! 

 
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 
  

 
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 
 
 

http://www.tesetice.cz/
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____________________ 

17. Těšetický košt 

 
Milí čtenáři a vínomilci, 
 
 další, v pořadí již 
17. Těšetický košt, je za námi.  Letos 
proběhl pod taktovkou 
nově vzniklého Spolku 
přátel vína Těšetice, z.s.  
 
 Tradiční akce 
opět potvrdila svou 
oblibu u návštěvníků a 
přilákala 280 hostů. 
 Začátek akce byl 
posunut již na třináctou 
hodinu a umožnil tak 
hostům v klidu si 
popovídat až do 
šestnácté hodiny o 
koštovaných vínech a vinařské 
problematice. 
 
 Od 16 hodin hrála cimbálová 
muzika Veltlínek a od 19,30 
nastoupila dechová kapela 
Dubňanka. Závěr hudebního 
programu zajistil DJ Dušan Binka, 
který návštěvníky hecoval k tanci od 
23,30 do 03,30.   
 
 Překvapením večera byla 
„přepadovka“ pěveckého sboru 
Mužáci z Tasovic, který přijel 
zazpívat a poprvé se zúčastnit 
našeho koštu. 
 
 Těšetický 14ti hodinový 
maratón vína a folklóru skončil 
kolem čtvrté ráno.   

 Koštu se zúčastnilo 88 
vystavovatelů (z toho 
27  těšetických) a představilo 260 
vzorků vín. 
 
 Vína byla hodnocena dne 
5. března pěti šestičlennými 
komisemi. 

 
 Šampionem výstavy se stalo 
víno Rulandské šedé, 
ročník 2019, pozdní sběr, 
hodnocení 1,3 b.,            
producent Leoš Musil, 
Těšetice. 
 
 Ocenění Nejlepší 
těšetické vínko získalo víno 
Pálava, ročník 2019, výběr 
z hroznů,  hodnocení 1,4 b., 
producent Hes Dominik, 
Těšetice.  
 
 Dále bylo uděleno 
65 zlatých medailí. 
 
 Soutěž „Tahání 
koštýře na čas“ se stala 

opět velkou výzvou pro některé 
hosty za podpory jejich kamarádů. 
Nejlepším časem ve finále natažení 
koštýře o objemu 4 litry bylo 9 
sekund Petra Brettschneidera z Dyje. 
 
 Poděkování patří sponzorům 
a partnerům: Obec Těšetice, KOČÍ-

VALÁŠEK s.r.o., Pomona 
Těšetice a.s., R+R 
Reality, Vinařský fond 
ČR, BS VINAŘSKÉ 
POTŘEBY s.r.o., 
SKLENIČKY.CZ, Magic 
Hodonice, s.r.o. a za 
spoustu organizačních 
hodin při přípravách 
Těšetického koštu 
rodinám Leoše Musila a 
Karla Tkadlece. 

 
 

 
 

 
 Děkujeme všem za účast, 
přejeme úspěšný vinařský rok 2020 a 
těšíme se na další ročník dne 
13. 3. 2021. Připomínky a náměty  
pro další ročník můžete zaslat na 
tesetickykost@seznam.cz. 
 

Spolek přátel vína Těšetice, z.s. 
 

mailto:tesetickykost@seznam.cz
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____________________ 

DARTS @ BEER 

TĚŠETICE 

 
Vážení spoluobčané  
a čtenáři tohoto Zpravodaje,  
 
 v prvním čtvrtletním vydání 
těšetického informačního plátku 
v tomto roce Vám představíme další 
spolek, který v naší obci vznikl.  
 Jedná se o družstvo šipkařů, 
které vzniklo na podzim v roce 2018. 
Náš tým vám ale představujeme až 
nyní, neboť v únoru 2020 skončil 1. 
oficiální ročník Šipkařské ligy vesnic  
okresu Znojmo.  

 
 V sezoně 2018/2019 se 
konal „nultý“ ročník, kde se účastnila 
pouze zakládající mužstva: ŠK „26“ 
Lechovice, Darts@Beer Těšetice a 
DC Rafani Hodonice. V tomto 
ročníku nešlo o konečné pořadí, ale 
o pokus založit oficiální soutěž pro 
nadšence tohoto sportu a tzv. 
„vychytat mouchy“ a doladit 
organizační věci a pravidla.  
 V nultém ročníku zvítězili 
hodoničtí, naši šipkaři byli druzí a 
třetí skončili lechovičtí.  
 Do 1. ročníku ŠLV se kromě 
zakládajících mužstev přihlásilo nově 
mužstvo Démoni Práče, další dvě 
obce s přihláškou zatím počkaly, 
neboť nedokázaly zaručit, že by 
soutěž regulérně odehrály, včetně 
organizačních povinností.  Liga se 
hraje od listopadu do února. Naším  

 

domácím „hřištěm“ je Hostinec u 
Vlků, kde je v sále nainstalován hrací 
šipkový automat, který je volně 
přístupný všem zájemcům o tento 
sport.  
 Budeme jen rádi, když se 
v naší obci najdou další příznivci  

 
tohoto 

„hospodského“ 
sportu, kteří by 
se chtěli připojit 
a do budoucna 
by bylo hezké 
udělat i druhé 
družstvo, aby si 
všichni zahráli 
více mistrov-
ských utkání. Na 
dresech máme 
mj. logo obce a 
také našeho 
sponzora, Jiřího 
Jemelky, který 
nás podporuje 
pod názvem 
Hostinec u Vlků.  

 
 

 
            Závěrem přejeme všem 
občanům pevné zdraví v těchto 
těžkých chvílích, kdy nás sužuje nový 
druh virové infekce.  

 
VT 

                                      Souhrn utkání sezóny 2019/2020 

 Démoni Práče - DC Rafani Hodonice   3:13 

ŠK „ 26“ Lechovice  - Darts @ Beer Těšetice 11:5 

Darts @ Beer Těšetice - Démoni Práče 11:5 

ŠK „ 26“ Lechovice - DC Rafani Hodonice   4:12 

Démoni Práče - ŠK „ 26“ Lechovice   9:7 

DC Rafani Hodonice - Darts @ Beer Těšetice 14:2 

DC Rafani Hodonice - Démoni Práče 14:2 

Darts @ Beer Těšetice - ŠK „ 26“ Lechovice   9:7 

Démoni Práče - Darts @ Beer Těšetice   8:9 r 

DC Rafani Hodonice - ŠK „ 26“ Lechovice 10:6 

ŠK „ 26“ Lechovice - Démoni Práče 10:6 

Darts @ Beer Těšetice - DC Rafani Hodonice   3:13 
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____________________ 

Tříkrálová sbírka 

 
V sobotu 11. ledna proběhla v naší 
obci Tříkrálová sbírka. Koledníci 
obcházeli domácnosti a do 
zapečetěných kasiček celkem vybrali 
17.141,- Kč na pomoc potřebným. 
Charita Znojmo děkuje všem 
dárcům. 

ZN 
 

____________________ 

Vánoční koncert 

 
V tradiční termín, tj. 27. prosince 
2019, se uskutečnil v těšetickém 
kostele vánoční koncert Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka.  
 Tak jako vždy i tentokrát 
přišlo na 150 místních i přespolních 
posluchačů si poslechnout a také 
zazpívat vánoční koledy.  
 Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použitý na opravu 
starých dveří ve věži a na půdu 
kostela. 

ZN 

____________________ 

Koryto potoka 

 
Bez ohledu na počasí a jiné potíže 
pokračují práce na úpravě koryta 
potoka Únanovka plynule.  
 Práce výrazně pokročily a 
můžeme očekávat, že firma 
BEGASTAV dokončí dílo dokonce 
před plánovaným termínem. 

ZN 
 

____________________ 

Most 

pod přehradou 

 
K vodojemu v lese, ze kterého je 
napájený obecní vodovod, vede 
pouze jedna cesta se zpevněným 
povrchem.  
 Bohužel na této cestě je 
most, který nemá „svého pána“. 
Proto postupně zchátral.  
 Jediné oficiální řešení, které 
provedl správce cyklostezky, jsou 
značky s upozorněním – MOST 
V HAVARIJNÍM STAVU. 

 Ale tuto dlouholetou 
neřešitelnou situaci se snad podaří 
alespoň částečně vyřešit. Pan Michal 
Bezega daroval na opravu mostovky 
silné železné plechy v hodnotě 
35.000,- Kč, které naši hasiči přivaří 
k nosné konstrukci mostu. 
Zaměstnanci obce již odstranili 
ztrouchnivělé zbytky dřevěné 
mostovky. 
 Děkujeme panu Bezegovi za 
poskytnutý materiál a SDH Těšetice 
za nezištnou pomoc. 

ZN 
  

____________________ 

Schodiště 

u bytovek 

 
Před bytovkou č.p. 123 je konečně 
nové schodiště. Staré schodiště bylo 
schůdné jen s nejvyšší opatrností a 
boční stěna byla již z větší části 
spadená. 
 Také v této části obce se teď 
mohou občané pohybovat opět 
bezpečněji. 
 Opravu provedla firma 
Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o. 

ZN 
 

____________________ 

Chodníky 

na "Bantické" ulici 
 
Vítězem výběrového řízení na 
výstavbu nového chodníku 
v "Bantické" ulici se stala společnost 
Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. Tato 
firma nejen že nabídla nejnižší cenu, 
ale je také výrazně rychlejší a odvádí 
kvalitnější práci než to, co mohli 
občané pozorovat v roce 2018 při 
budování průtahu obcí. 
 Během února a března práce 
velmi pokročily a chodci se již nyní 
mohou pohybovat v "Bantické" ulici 
výrazně bezpečněji. 
 Také u této stavby 
očekáváme, že práce budou 
dokončeny před stanoveným 
termínem. 

ZN 
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____________________ 

Cesta za ČOV 

 
Díky vstřícnosti JUDr. Kyjovského, 
který je majitelem pozemků, se 
podařilo obci znovu obnovit cestu na 
konci polní cesty za ČOV.  
 Zaměstnanci obce vyčistili 
trasu cesty od náletových dřevin a 
pan René Votava vytrhal pařízky a 
provedl hrubé terénní úpravy. 
 Nyní mohou občané 
pohodlně dojít pěšky, nebo na kole 
na této oblíbené trase až 
k bantickému rybníku. 
 Také děkujeme bantickému 
starostovi Ing. Josefu Šprenclovi za 
pochopení a součinnost. 

ZN 
 

____________________ 

Nový web obce  

v provozu 

 
Začátkem ledna t.r. byly uvedeny do 
provozu nové webové stránky obce 
www.tesetice.cz .  
 Nový je nejen design, ale i 
přehlednost a rychlost  vyhledávání 
informací . 

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 

_________________ 

Pohár vítěze II. 
 
V minulém vydání zpravodaje 
jsme požádali čtenáře o 
informaci k poháru vítěze 
cyklistických závodů z roku 
1948, které se konaly v naší 
obci. 
  
 Vítězem těchto závodů se 
tenkrát stal pan Dechet, 
známý řezník a uzenář ze 
Znojma. Pohár nejrychlejšímu 
závodníkovi osobně předávala 
paní Emilie Worbisová. 
  
 Děkujeme za poskytnutou 
informaci. 

ZN 
 
 

____________________ 

Velkoobjemový 

odpad 

 
Svoz velkoobjemového odpadu 
proběhne ve dnech 17. - 20. dubna. 
Před obecní úřad budou přistaveny 
3 velké kontejnery s obsahem 30 m3, 
a to v pátek 17.  4.  2019. 

PW 
 
 
 

http://www.tesetice.cz/
mailto:administrativa@tesetice.cz


 
10 

 

____________________ 

Nebezpečný 

odpad 
 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu proběhne v sobotu 
16. 5. 2020 v čase 9:00 – 10:00 hod. 
před obecním úřadem. Odpad 
budou od občanů přebírat pracovníci 
FCC.  

PW 
 

____________________ 

Skladovací plocha 

 
Obec si pronajala od JUDr. 
Kyjovského za velmi výhodných 
podmínek zpevněnou plochu u 
panelové cesty. 
 
 Začátkem roku byla 
provedena oprava plotu a zakrytí 
zelenou textilií.  
 
 Plocha bude sloužit jako 
skladovací prostor pro potřeby obce 
a místních hasičů. 

ZN 
 
 
 
 
 
  

____________________ 

Větve 

ke štěpkování 
 
Občané, kteří z jakéhokoliv důvodu 
nemají možnost zpracovat nebo  
spálit větve ze stromů a keřů na 
svých zahradách, je můžou odvézt na 
skladovací plochu obce vedle 
Kapilanu. 
 
 Termín si můžete domluvit 
na OÚ nebo přímo s vedoucím úseku 
údržby panem Kunertem, který vám 
odemkne bránu. 
 
 Až bude navezeno 
dostatečné množství větví, obec 
zařídí štěpkování. Vzniklý materiál si  
 

 

 
pak mohou zájemci odvézt 
k vytápění domů nebo jako 
mulčovací materiál. 

 
ZN 

 

____________________ 

Demolice 

 
Na pozemku obce pod hřbitovem se 
nachází „černá“ stavba, která je sice 
zapsaná v Katastru nemovitostí, ale 
nemá majitele. 
 
 Tato anomálie bude 
odstraněna v souladu s nařízením 
Stavebního úřadu v Prosiměřicích. 

 
ZN 
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____________________ 

Pejskaři 
 
Žádáme majitele psů, aby při venčení 
na veřejných prostranstvích uklízeli 
po svých mazlíčcích exkrementy. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pro tyto účely jsou po celé 
obci u většiny odpadkových košů 
umístěny držáky se sáčky na psí 
exkrementy. 
 
 Děkujeme za pochopení. 

ZN 
 
 

____________________ 

Lavičky 

 
Obec Těšetice na své náklady 
pořídila 12 nových stabilních laviček 
u fotbalového hřiště. Jedná se o 
vhodné typy, které by měly 
zvládnout nápor fanoušků domácích 
i hostujícího týmu. 
 
 Přesné umístění bylo 
provedeno po projednání se zástupci 
TJ Těšetice. 

 

 
 Dále z podnětu občanů byly 
umístěny 3 lavičky do parčíku před 
budovou bývalého Kapilanu v centru 
obce.  

ZN 
 
 
 
 

____________________ 

Zateplení fasády 

KD 

 
Letos to už bude čtvrt století, co naše 
obec při požáru přišla o široko daleko 
známou dominantu a kulturní stánek 
na návsi.  

 
 
 Přestože již máme v provozu 
větší část vnitřních prostor 
víceúčelového zařízení – kulturního 
domu, zvenku vypadá tato budova 
stále jako hrubá stavba.  
 
 V letošním roce plánujeme 
zateplení fasády celé budovy (mimo 
část s byty), odvedení a zatrubnění 
dešťové vody, chodníky a schodiště 
okolo. 
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 Z předložených nabídek ve 
výběrovém řízení byla nejvýhodnější 
ta od firmy ATLANTA a.s. Podle 
smlouvy o dílo budou tyto práce 
hotovy do konce října. 

ZN 
 

____________________ 

Výsadba 

stromořadí u polní 

cesty – II. etapa 

 
Podél polní cesty nad areálem firmy 
O.K. Štefka a synové, s.r.o. provede 
Povodí Moravy, s.p. v těchto dnech 
výsadbu zbývajících 48 ks stromů. 
Jámy jsou již vyhrabány. 
 
 Po dohodě s ředitelem firmy 
POMONA Těšetice a.s. panem Bc. Ivo 
Pokorným provede obec Těšetice 
obnovu dvou polních cest, které jsou 
nyní rozorány. Tyto cesty budou 
zatravněny a dle projektu krajinného 
architekta budou také podél těchto 
cest vysazeny vhodné dřeviny. 

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 / pes / rok, 
2. a další pes 150 Kč / pes / rok 
 
 Podrobnější informace jsou 
k dispozici na vývěsce OÚ a na 
www.tesetice.cz . 

ZN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________ 

Covid - 19 

 

 
 
Žádáme občany, aby dodržovali 
nařízení ústředních orgánů státní 
moci ve věci omezení šíření 
koronavirové epidemie, a to 
zejména: 
 

>  nošení roušek na veřejnosti  < 
 

>  pravidelné mytí rukou  < 
 
 
 Pokud se někomu nedostává 
pomoci od příbuzných a známých, 
může se s důvěrou obrátit na obecní 
úřad. 

ZN 
 
 

____________________ 

Na závěr 
 
…a nezapomeňte, že ať se děje 
cokoliv, život musí jít dál.  
 
 Máme tu Velikonoce.  
  
Udělejme si každý alespoň trochu 
radosti doma a mějme optimistickou 
mysl. 

ZN 
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