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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
rok 2020 se chýlí ke konci. Když se 
ohlédneme zpět, tak můžeme 
obecně říct, že to byl rok velmi 
turbulentní. Ale z celkového pohledu 
pro naši obec nad očekávání velmi 
úspěšný. 
 
 Podařilo se vykonat velký 
kus práce. A to není jen tak samo 
sebou. Jsem velmi rád, že většina 
zastupitelů a občanů chce, aby se 
naše obec rozvíjela. Všem bych za to 
chtěl upřímně poděkovat. 
 
 Na druhou stranu musíme 
být také velmi obezřetní v dalších 
krocích. Stačí několik rozhodnutí 
parlamentu nebo vlády a dopady na 
daňové příjmy obcí a krajů můžou 
být docela fatální. 
 Přesto hledím do dalšího 
roku s optimismem. 
  
 Všem občanům děkuji za 
podporu a pomoc při práci pro obec 
a přeji všem pohodové Vánoce a 
šťastný nový rok 2021. 
 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

 

______________ 

Rozsvěcení 

vánočního 

stromu 

 
Rozsvěcení vánočního 
stromu 29.11. letos 
proběhlo bez přímé účasti 
dětí z mateřské školy, 
jejich rodičů, pana faráře, 
ostatních obyvatel obce i 
vánočního jarmarku.  
 
 V menší podobě 
proběhl program v 
místním rozhlase a 
zvukový záznam 
zpívajících dětí a promluvy 
pana faráře si můžete také 
pustit v aktualitách na 
www.tesetice.cz .  
 
 I v tomto případě 
se budeme těšit, že v 
novém roce bude 
rozsvěcení vánočního 
stromu a začátek 
adventního období 
veselejší a pestré tak, jak jsme byli v 
minulých letech zvyklí. 

 
Pavel Worbis 

místostarosta obce 
 
 
 

 
PS: Na další straně >>> fotografie 3 
hlavních aktérů vánočního stromu 
>> pan Zdeněk Kraizel – před jehož 
domem strom vyrostl, pan Václav 
Štefka – zajišťoval manipulaci se 
stromem svým jeřábem a Zdeněk 
Daberger – uříznutí a úprava stromu. 
 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 
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____________________ 

Dýňová stezka 

 
23. 10. se měla konat dýňová stezka, 
ostatně jako každý rok. 
Epidemiologická situace a následné 
vládní opatření však rozhodly jinak.  
 Doufám, že všichni virová 
onemocnění ve zdraví přečkáme a 
příští rok se s dětmi opět při dýňové 
stezce setkáme.  

PW 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

____________________ 

Plánované kulturní 

akce 
 
Vánoční koncert v těšetickém 
kostele se letos konat nebude. Jako 
náhradní kulturní zážitek bychom 
koncert cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka zprostředkovali alespoň 
přes místní rozhlas 27. 12. v 18 
hodin. 
 
Silvestr 
Již v minulém čísle obecního 
zpravodaje jsme psali o zřejmém 
nekonání silvestrovské zábavy. Nyní 
je to jisté. Proto bychom chtěli 
uspořádat na návsi ohňostroj v 
blízkosti vánočního stromu s 
možností ohřát se u ohně v koších. 
 
Obecní ples 
30. 1. 2021 se měl konat obecní ples, 
ale z důvodu nekončící 
epidemiologické situace se též 
neuskuteční. 
 
Na 6. 2. je plánován dětský karneval. 
 
13. 2. by se měl konat masopustní 
rej masek po obci s večerní zábavou. 

PW 

____________________ 

Kácení máje 

 
7. 11. v dopoledních hodinách 
proběhlo kácení máje. Řezání se 
zkušeně chopil velitel hasičů Zdeněk 
Daberger, nápomocni byli René 
Votava ml., Jan Worbis, Pavel Worbis 
ml.   

 PW 
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____________________ 

Jubilanti 
 
V období vládních koronavirových 
opatření jsme v měsících říjen až 
prosinec popřáli jubilantům (bez 
návštěvy v domácnosti) a předali 
balíček: 
 
- Karel Zvěřina 

- Květoslava Geržová 

- Radoslav Strmiska 

- Jarmila Škrdlová  
 

PW 
 
 

____________________ 

Spolek traktoristů 

 
Spolek traktoristů by vás chtěl 
pozvat na tradiční Silvestrovskou 
vyjížďku, která se bude konat ve 
čtvrtek 31. 12. 2020 v 10:00 hodin na 
parkovišti u KD.  
 
 Všem spoluobčanům 
přejeme krásné prožití Vánoc a 
hezký vstup do roku 2021. 

VT 

____________________ 

COOP Jednota 

prodejna Těšetice 

 
Prodejní doba o Vánocích: 
 
 
21. - 23. 12. 2020  
- standardní prodejní doba beze 
změny 
 
Štědrý den 
 - prodej 6,00 - 10,00 hod. 
 
25. - 27.12.2020 
 - zavřeno 
 
28. - 30.12.2020 
 - standardní prodejní doba beze 
změny 
 
Silvestr 
 - prodej 6,00 - 10,00 hod. 
 
Nový rok 
 - zavřeno 
 
od 2.1.2020 
 - standardní prodejní doba 
 
 
 
 
 

 

Jednota Moravský Krumlov přeje 
svým členům a zákazníkům příjemné 
prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví, štěstí a osobních i pracovních 
úspěchů v roce 2021.  
 
Těšíme se na Vás 

Vaše prodavačky 
 

____________________ 

Hostinec u Vlků 

 
OTEVÍRACÍ DOBA V PROSINCI: 
 
Pondělí - Neděle  16:00-20:00 
24.12.    10:00-15:00 
25.12.    ZAVŘENO  
1.1.    ZAVŘENO  

Zavírací doba se může měnit dle 
nařízení vlády. 
 
Jako novinku ke zpříjemnění chvil u 
nás jsme připravili kulečníkový stůl.  
 
Těšíme se na Vás v HOSTINCI U 
VLKŮ. 
 
PŘEJEME VÁM KLIDNÉ, VE ZDRAVÍ 
PROŽITÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A 
MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2021. 
 
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň.  
 

Kolektiv HOSTINCE U VLKŮ  
 

____________________ 

Zimní údržba 

 
                 I letošní zimu uklízí 
zaměstnanci obce sníh z chodníků a 
pokud je potřeba, tak i ze silnic ve 
vedlejších ulicích.  
 Jsme domluveni s vedením 
Pomony Těšetice a.s. na výpomoci 
při odstraňování sněhu i sypání 
pískem ve vedlejších ulicích. 
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 Údržbu vozovky na "Hlavní a 
Bantické" ulici zajišťuje Správa a 
údržba silnic Jihomoravského kraje. 
 

PW 
 

____________________ 

SDH Těšetice 

 
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 
má stále 32 členů. 
 
Říjen: 
10. října proběhl sběr nebezpečného 
odpadu. 
26. října hasiči společně s obecním 
úřadem položili nový asfaltový 
povrch na mostku pod přehradou. 
V říjnu své narozeniny oslavili: Pavel 
Worbis ml., Jan Turan a Martin 
Vavák. 
 
Listopad: 
21. listopadu proběhlo u domu pana 
Zdeňka Kraizela pokácení stromu, 
který byl následně převezen na 
náves před kulturní dům jako 
vánoční strom. Této akce se 
zúčastnili: Petr Votava (zapůjčení 
traktoru), Josef Bezrouk, Zdeněk 
Daberger, Rudolf Kocmánek, Petr 
Nováček, Tomáš Kunert a Jiří Moltaš.  
V listopadu narozeniny oslavili: Jiří 
Moltaš, Ondřej Machovec, Vít 
Worbis, Rudolf Kocmánek, Josef 
Bezrouk a Ladislav Laitner. 
 
K narozeninám hasiči přejí hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let. 

Prosinec: 
9. prosince se uskutečnil odvoz 
elektroodpadu.  
13. prosince proběhla schůze okrsku 
ve Vítonicích, kde se projednávaly 
výroční valné hromady. 
 
 Sbor dobrovolných hasičů 
Těšetice přeje všem občanům krásné 
prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2021 hodně štěstí, 
sousedského porozumění a hlavně 
zdraví. 
 

Josef Bezrouk 
starosta SDH Těšetice 

 

____________________ 

Mateřská škola 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte, abych Vás v krátkosti 
seznámila s činností mateřské školy. 
Vzhledem k epidemiologické situaci 
jsme v tomto školním roce nemohli 
uskutečnit žádnou z mnoha dosud 
naplánovaných akcí. 
 
 Avšak o to více jsme se s 
kolegyněmi snažily obohatit dětem 
běžnou vzdělávací nabídku v rámci 
činností v MŠ.   
 
 Konec roku a příprava na 
nejkrásnější období v roce jsou v 
mateřské škole vždy spjaty s 
přípravou vystoupení u příležitosti 
rozsvěcení vánočního stromu a 
besídky pro rodiče s příchodem 

Mikuláše. V letošním roce jsme, 
bohužel, ani jedno nemohli 
uskutečnit. Protože jsme děti, 
rodiče, ani Vás, občany, nechtěli 
ochudit o tento zážitek, předtočili 
jsme krátké pásmo a první adventní 
neděli mohli občané Těšetic slyšet 
naše děti zpívat a recitovat přímo z 
místního rozhlasu, bezprostředně po 
rozsvícení obecního vánočního 
stromu.  
 

 
 
 Při plánování návštěvy 
Mikuláše a jeho družiny jsme rovněž 
byli omezeni epidemiologickými 
opatřeními. Vzhledem k tomu, že 
vstup do MŠ je cizím osobám 
zakázán, rolí anděla, čerta a 
Mikuláše se zhostili samotní 
zaměstnanci mateřské školy. Obci 
Těšetice děkujeme za zajištění 
bohatých balíčků pro naše děti. K 
této příležitosti jsme rovněž na 
náklady obce mohli zakoupit pěkné 
kostýmy, které budou i v příštích 
letech využívány jak při akcích 
mateřské školy, tak při akcích 
organizovaných obcí, případně 
některou z místních organizací. 
 
 Pro všechny, koho zajímá 
naše práce a činnost mateřské školy 
za uplynulé období, jsem vytvořila 
krátké video, které je umístěno na 
webu obce Těšetice. Jde o sestřih 
fotografií doplněný o výše zmíněný 
záznam vystoupení našich dětí. O 
činnosti MŠ má mnohem větší 
výpovědní hodnotu než všechna 
slova zde napsaná. 
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 V závěru bych Vám jménem 
všech zaměstnanců MŠ Těšetice 
ráda popřála pohodové Vánoce, pod 
stromečkem mnoho radosti a štěstí v 
očích Vašich nejbližších a do nového 
roku co nejvíce „normálních“ dní, 
které budeme moci prožít bez 
jakýchkoli omezení… 

                                                                                                        
Eva Kocmánková, ředitelka  

MŠ Těšetice 
 

 

____________________ 

Farnost 
 
Můj prosiměřický soused, 
vietnamský obchodník pan Tu, mi 
nedávno řekl: „V Těšeticích pěkný 
kostel, tady ne tak pěkný.“ Vysvětlil 
jsem mu, že kostel v Těšeticích   
prošel před deseti lety celkovou 
rekonstrukcí a že kostel v 
Prosiměřicích tato celková 
rekonstrukce teprve čeká. Do roku 
2026 by se však měla uskutečnit, 
protože v tomto roce bude 
prosiměřický kostel i fara slavit 
výročí 800 let od svého založení. 
Stejně jako město Znojmo, v jehož 
zakládací listině se právě i o 
Prosiměřicích píše. A tak brigádnické 
přípravy této opravy jsou jednou z 
věcí, kterou v podzimním čase naše 
farnosti tak trochu žily.  
 
 Ani bohoslužebný život v 
našich farnostech úplně „nezhasl“. 
Kostely jsou na tom o stupínek lépe 
než restaurace a hospody – ty se 
zavírají při stupni 4 – kostely až při 
stupni 5 a to ještě s mnohými 
výjimkami. A tak jsme na podzim 
zažili slavnost prvního svatého 
přijímání, která byla letos v Práčích. 
Zažili jsme také nádhernou týdenní 
autobusovou pouť po poutních 
místech Čech a Moravy a také dvě 
nádherné bohoslužby: mši při 
svíčkách spojenou se žehnáním 
adventních věnců a mikulášskou mši 
pro děti. 
 
 

Když nemůžeme do divadla ani divadlo do mateřské školy, vystačíme 

s i s kartonovou krabicí a loutkami, které si vyrobily samy děti. 

 

Děti plní úkoly při cestě po stopách dráčka Foukáčka. 
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 Mezi hlavní křesťanské 
ctnosti patří vedle víry a lásky také 
naděje. A tak právě s touto nadějí 
momentálně připravujeme oslavu 
Vánoc. Podobně jako při zmíněné 
adventní bohoslužbě zahrála naše 
paní varhanice a také mladí, bude 
tak i při půlnoční, která bude letos v 
Těšeticích „ta pravá“: na Štědrý den 
ve 24 hod. Vilík Jelen vás na ni pozve 
troubením z věže. S paní varhanicí 
Vytáčkovou si zazpíváme koledy ze 
starých kancionálů a mladí připraví 
několik koled s moderním 
doprovodem. No a Bůh nezapomene 
přispěchat, aby nám udělil své 
požehnání a vlil nám znovu do srdcí 
lásku, pokoj a radost. Tak je opravdu 
na co se těšit a je co s nadějí 
očekávat. S dětmi můžete navštívit 
„dětskou půlnoční“, která bude v 
Práčích v 16 hod. 
 
 Kromě štědrovečerní 
bohoslužby bude v Těšeticích mše 
svatá ve vánočním čase také na Nový 
rok a v neděli 3. ledna – vždy v 11 
hod. a pro betlémské světlo si 
můžete přijít ke kostelu na Štědrý 
den ve 13:30 hod. 
 
 Už jako malý jsem někdy 
slyšel, že před psem nesmíte dát 
najevo, že se ho bojíte. Jinak vás 
kousne. Připomínám si to pokaždé, 
když přelézám branku, abych 
navštívil pana Kryštofa: pes Nik 
štěká, co mu hlasivky stačí, pouští 
děs a hrůzu … a já jdu, abych zazvonil 
u dveří. Z druhé strany je ale také 
psáno v Písmu svatém, že kdo se 
vystavuje nebezpečí, tak v nebezpečí 
zahyne. Pro sebe si tato dvě naučení 
vykládám tím způsobem, že je třeba 
se v situacích budících strach 
nenechat strachem úplně znehybnit, 
ale s určitou mírou obezřetnosti a 
opatrnosti tvůrčím způsobem 
statečně jednat. 
 
Přeji všem požehnané Vánoce.  
 

Váš farář Jindřich Čoupek 
 
 

____________________ 

Těšetický košt 

2021 
 
Vážení milovníci vína a přátelé 
Těšetického koštu, 
 
vinohradnický rok 2020 je za námi, 
hrozny jsou sklizeny a víno je ve 
sklepě. Nyní je již pouze na vinaři a 
přírodě, zda se víno nového ročníku 
podaří. Všem vinařům přeji skvělá 
vína a spokojené konzumenty ve 
sklípcích. 
 
 Dovolte mi, abych vás touto 
cestou pozval na již 18. ročník 
Těšetického koštu - místní výstavy 
vín, který se uskuteční v sobotu 
13.3.2021 od 13,00 hodin. 
 
 Můžete se opět těšit na 
oblíbené části programu jako je 
„tahání koštýře na čas“ nebo 
„večerní taneční párty s DJ Binkou“. 
A protože jsme si dali předsevzetí, že 
každý košt bude „trochu jiný“, bude 
nově hlavním hudebním programem 
večera FOLK-ROCKOVÁ kapela 
LeeBanda z Jedovnice – finálová 
kapela ePORTY2020. 
 
 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. 
 
PS:  
Pevně věřím, že nás bude stejně jako 
v letošním roce doprovázet štěstí a 
vyhneme se v březnu 2021 
jakýmkoliv omezením. Osobní 
setkání přátel u sklenky dobrého 
vína totiž nelze nahradit.  
 
Těšíme se na vaši návštěvu! 
 

Za Spolek přátel vína 
Leoš Musil 

 
 
 
 

____________________ 

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 2020/2021, která se od 
posledního zpravodaje odehrála.   
 V sobotu 3. října jsme na 
našem hřišti přivítali vedoucí 
mužstvo tabulky, oblekovický tým FK 
Znojmo C. Soupeř, složený ze 
zkušených hráčů, přijel do Těšetic 
značně posílen a omlazen. Hosté náš 
tým přehrávali kombinačně. Když se 
dostali do zakončení, tak jejich 
pokusy zlikvidoval náš brankář 
Martin Trávníček, jednou mu 
pomohl na brankové čáře stojící 
obránce, Miroslav Vyklický. Branku 
znojemští vstřelili v 50. minutě a 
nakonec to byla branka vítězná. 
Dvaadvacet minut před koncem 
mohl vyrovnat Libor Katolický, ale 
jeho střelu pod břevno vyškrábl 
brankář na roh. I přes těsnou prohru 
a následné srovnání sil mezi oběma 
šestnáctkami si naši fotbalisté 
vysloužili od hostů uznání za 
vyrovnaný výkon.  
 Následující týden jsme jeli do 
Grešlového Mýta posíleni o pocit z 
dobrého výkonu s vedoucím týmem 
a nikdo nemohl ani v nejmenším 
tušit, co nás mělo v příštím kole 
čekat.  K utkání nemohli odcestovat 
(zranění Juřátek, Theimer a Řezáč, 
nemocný gólman M. Trávníček a 
kvůli pracovním povinnostem Mach, 
Voborný a Syrový). Na špatném a 
těžkém terénu jsme ani zdaleka 
nenapodobili dobrý výkon z 
minulého kola a domácím jsme do 
13. minuty dovolili dvakrát skórovat. 
Šance, i ty gólové, které jsme si v 
první půli vypracovali, ale zůstaly 
nevyužity. Ve druhé půli domácí z 
vymyšlené penalty zvýšili a snížit se 
nám podařilo až před koncem po 
brance Katolického na konečných  
 



 
7 

 

 
3:1. Za předvedenou hru jsme po 
zásluze odjeli bez bodu.  
 Tento zápas byl nakonec i 
poslední v podzimní části, neboť obě 
domácí utkání s Dyjí B a 
Olbramkostelem byly kvůli vládním 
opatřením zrušeny a OFS Znojmo je 
přesunul na začátek jarní části. Bylo 
by ideální napravit příliš 
nepovedenou půlsezonu s místními 
fotbalisty, hrajícími v jiných klubech. 
Problém je ale v tom, že nechtějí hrát 
na jednom z nejhorších hřišť na 
okrese, bez závlahy. Naznačili, že v 
případě zlepšení hrací plochy, která 
není v naší správě, by rádi kopali za 
naše mužstvo, i za cenu nižší 
soutěže.  Vzhledem k zákazu 
trénování se nyní každý připravuje 
individuálně a snad situace dovolí, 
aby se v lednu opět mohli naši 
fotbalisté společně scházet na zimní 
přípravě. 
 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 
svátku a úspěšný vstup do roku 
2021!!! 

VT 
 

Tabulka po nedohrané podzimní 

části tabulky 

____________________ 

Šipkařské družstvo 
 
Vážení spoluobčané,  
 
naše šipkařské družstvo kvůli 
vládním opatřením (zavření hospod 
a dalších restauračních zařízení) v 
podzimní části bohužel neodehrálo 
žádné utkání. V době po 
znovuotevření těchto podniků se s 
vedením soutěže jednalo, kdy a za 
jakých podmínek nový ročník začne.  
 

 
 Kromě našeho týmu se do 
soutěže přihlásila tato mužstva: 
Lechovice, Hodonice, Konice, 
Oleksovice, Práče a Rebelové (bývalí 
hráči Lechovic). Našim hracím 
místem zůstává Hostinec u Vlků, kam 
byl nainstalován druhý hrací 
automat. Oba automaty jsou kromě 
mistrovských utkání a ohlášených 
tréninků volně přístupné veřejnosti a 
opět zmiňujeme, že budeme rádi, 
když se mezi vámi najde někdo, kdo 
by rád rozšířil naše řady a přidal se k 
našemu týmu.  

 
 
 Na závěr chceme popřát 
všem příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšný vstup do roku 
2021, který bude snad mnohem 
lepší než rok letošní. 

 
Václav Tkadlec 
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____________________ 

Výstavba bytů 

 
Společnost Roman Arbeiter, 
stavební huť s.r.o. zahajuje v lednu 
2021 dokončení osmi bytových 
jednotek "Na návsi".  
 

 
 Jedná se o dostavbu 
dvoupodlažního domu (1.NP-
přízemí, 2.NP-podkroví) s platným 
stavebním povolením. V 1.NP je 
plánovaná kapacita 3 bytových 
jednotek v dispozici 2+kk o velikosti 
cca 45 m2, v 2.NP je počítáno s 5 
bytovými jednotkami v dispozici 
1+kk o velikosti cca 30 m2.   
 
 Ke každé bytové jednotce 
plánujeme sklepní kóji o velikosti cca 
6 m2.  
 
 Bonusem pro budoucí 
vlastníky bude vytápění domu-bytů 
pomocí centrálního tepelného 
čerpadla, což přinese významné 
úspory budoucích provozních 
nákladů.  
 
 Kontakty pro bližší 
informace naleznete na  
www.ra-sh.cz , stránky pak můžete 
sledovat v průběhu ledna 2021, kdy 
zde hodláme spustit webovou 
prezentaci projektu.     
 
Termíny:  
> možnost rezervace  02/2021  
> zahájení prodeje  02-03/2021  
> kolaudace   06/2021  
> k nastěhování  07/2021 
  
 
 

 
 Přes 25 let zkušeností naší 
společnosti je zárukou kvalitně 
odvedené práce s vysokou užitnou 
hodnotou.  
 
 Těším se na případnou 
spolupráci.  
 

Roman Arbeiter 
jednatel společnosti 

tel.: 602 526 367 
 

 
____________________ 
 

 
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! 

 
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 
  

  
> 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 

 

____________________ 

Domácí násilí 
 
Bohužel i v naší obci se můžou 
vyskytnout nebo již vyskytly případy 
domácího násilí, a to jak ve formě 
fyzické, psychické, sociální, 
ekonomické anebo sexuální. 
 Obvykle to probíhá od 
vystupňování napětí, přes akt násilí 
po fázi klidu a pak se to znovu 
opakuje. 

 
 

Oblastní 
charita 
Znojmo 
může 

pomoci: 
 
 

> poskytuje praktické rady k řešení 
situace 
> pomůže promyslet si individuální 
bezpečností plán 
> poskytuje sociální poradenství 
v oblasti bydlení, dávek, rodinného 
práva a další odborné pomoci 
 
Služba je poskytována anonymně a 
bezplatně. 
 
KRIZOVÁ POMOC ZNOJMO 
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 
tel.: 736 529 292 
 
e-mail: 
krizovapomoc@znojmo.charita.cz 
 
web: www.znojmo.charita.cz 
 

http://www.ra-sh.cz/
http://www.tesetice.cz/
mailto:krizovapomoc@znojmo.charita.cz
http://www.znojmo.charita.cz/
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SPORTOVNÍ AREÁL 

  

 
 
Antukové kurty  
 
během zimních měsíců uzavřeny 
 
 
Pronájem budovy 
 
cena 100,- Kč / den.  
 
 
Místní spolky  
a neziskové organizace   
– nájem ZDARMA 
 
 
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 
 
 

____________________ 

Ohlédnutí  

za rokem 2020 
 
V bodech vám přinášíme přehled 
hlavních momentů v rozvoji naší 
obce v letošním roce: 
 
- výsadba 48 stromů třešní, hrušní, 
lip a javorů okolo polní cesty nad 
areálem pana Štefky 
 
- obnova dvou polních cest (nad 
panelovou cestou a nedaleko větrné 
elektrárny) + výsadba 102 stromů 
třešní ptáčnic, javorů babyka a dubů 
zimních 
 
- výsadba 15 stromů katalpa 
trubačolistá u bývalé páskárny  
(na rohu Bantické ulice) 
 
- výsadba 450 malých stromků lípy 
srdčité podél polní cesty na 
Královské (kolem golfového hřiště) 
 
- propojení polní cesty za ČOV 
k bantickému rybníku 
 
- nové lavičky u fotbalového hřiště, 
v parčíku u Kapilanu a u bývalého 
školního hřiště pod kostelem 
 
- malé fotbalové branky na hřišti 
pod kostelem 
 
- úprava koryta potoka Únanovka 
 
- nový chodník v Bantické ulici 
 
- fasáda kulturního domu vč. úpravy 
okolí 

 
 

 
- zahájení realizace nového 
obecního úřadu 
 
- zázemí pro pracovníky úseku 
údržby 
 
- zastřešení dvoru u obecní dílny 
 
- skladovací plocha pro potřeby 
obce u Kapilanu vč. opravy oplocení 
 
- oprava schodiště u bytovek 
 
- rekonstrukce WC na ubytovně 
 
- oprava a rozšíření hřbitova včetně 
nového kolumbária 
 
- prodej stavebních míst a podpora 
individuální výstavby RD 
 
- odstranění černé stavby pod 
hřbitovem 
 
- oprava mostu pod přehradou 
 
- zachování provozu obecní jídelny a 
ubytovny při udržení kladného 
hospodářského výsledku 
 
- podpora místních spolků (vinaři, 
hasiči, fotbalisté)  
a tradičních akcí (obecní ples, 
masopust, košt, posvícení, rozsvícení 
vánočního stromu) 
 
- nové webové stránky obce 
 
- podpora mateřské školy 
 
- splácení dlouhodobých úvěrů 
 
- zajištění funkčního obecního úřadu 
a ostatních nezbytných služeb obce 
 
- zajištění dostatečných finančních 
prostředků na vše výše uvedené… 
 
 
 
 
…a pokud jsem na něco zapomněl, 
tak se omlouvám. 

ZN 
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____________________ 

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 
 
 
 
 
 

 
 

 

____________________ 

Dotace 
 
V závěru roku byla naší obci 
vyplacena individuální dotace na 
zateplení fasády kulturního domu 
Jihomoravským krajem a na obnovu 
polních cest s výsadbou stromořadí 
Ministerstvem životního prostředí. 
 
Děkujeme za podporu dobré věci. 

ZN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

____________________ 

Na závěr 
 
… a víte, že PF, slangově Péefko – je 
odvozeno z francouzského Pour 
féliciter – „pro poblahopřání“? 
 
 Je to kartička, nebo e-mail 
s přáním do nového roku, tzv. 
novoročenka. Zkratka PF je 
používána pouze v České republice a 
taky na Slovensku, nikde jinde se s 
touto zkratkou na novoročenkách 
nesetkáte.  
 
 Ve Francii se toto slovní 
spojení pro novoroční přání v 
současnosti nepoužívá. 

ZN 
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