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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
 jsme v polovině roku 2021, 
začínají prázdniny, čas dovolených a 
také je to obvyklý termín pro nové 
číslo obecního zpravodaje, který 
právě čtete. 
 Přinášíme Vám řadu nových 
a aktuálních informací o dění v naší 
obci, o společenském životě, který se 
opět rozproudil a vrací se do 
normálu. 
 Byly dokončeny stavební 
práce na novém obecním úřadě, 
máme zkolaudováno a postupně 
řešíme vybavení a stěhování OÚ. 
 Obec opět hledá novou 
ředitelku do školky a doufáme, že 
tentokrát naposledy...  
 V obecní jídelně byly zjištěny 
nemilé záležitosti kolem potravin a 
financí. Byla přijata taková opatření, 
aby se to již neopakovalo. 
 Dovoluji si pozvat občany na 
veřejné projednávání sporu o obecní 
cestu na parc.č. 363/3 u Okresního 
soudu ve Znojmě. Další jednání se 
uskuteční ve středu 11. 8. 2021. 
V soudní síni je dostatek míst 
k sezení a funkční klimatizace. Lze 
očekávat, že to opět bude zajímavá a 
dobrá zkušenost. 
 Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem občanům, kteří 
dlouhodobě a nezištně pomáhají 
udržovat a zvelebovat veřejná 

prostranství – sekají trávu, sází 
květiny, keře či stromy nejen kolem 
svého domu, zametají chodník nebo 
odhrnou sníh, pokud možno 
nenechávají před domem 
dlouhodobě složený jakýkoliv 
materiál... Prostě chtějí, aby naše 
obec byla hezká a dělají to rádi a bez 
postranních úmyslů. 
 Také bych chtěl poděkovat 
našim hasičům, kteří zasahovali při 
likvidaci požáru za čistírnou 
odpadních vod nebo při lokální 
povodni v horní části obce. Hlavně 
bych jim chtěl poděkovat za aktivní 
dobrovolnickou pomoc v obci 
Mikulčice při likvidaci následků 
tornáda, které se prohnalo jižní 
Moravou dne 24. 6. 2021. 
 
 Všem občanům a čtenářům 
přeji hezké a pohodové léto. 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

____________________ 

Sobotní pouťové 

odpoledne  

29. 5. 2021 

 
 Letošní pouť jsme se 
rozhodli uspořádat trochu jinak, než 
bylo v minulosti zvykem. Již od 
čtvrtka 27. 5. začaly první přípravy na 
sobotní pouťové odpoledne. Na 
náves se rozmístily zákazové značky, 
aby mohla rodina Kotůlkova přivézt 
před mateřskou školku a parkoviště 
před kulturním domem kolotoč s 
houpačkami a střelnicí. V pátek 
odpoledne pokračovaly přípravy na 
parkovišti, kde se stavěl obecní stan, 
párty stany a roznášely se pivní sety, 
aby se návštěvníci měli kam posadit 
a schovat před sluncem, větrem či 
deštěm.  
 V sobotu vybavil svými 
výbornými víny jeden z 
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přichystaných párty stanů pan Leoš 
Musil a spolu s usměvavou 
manželkou tato vína prodávali. 
Vedle něj si mohli návštěvníci koupit 
od pana Pavla Meduny vlastnoručně 
vyráběné hamburgery. V baru 
kulturního domu se 
bylo možné občerstvit 
točeným pivem a 
limonádou. O obsluhu 
se postarali: Jan 
Navrkal, Pavel Worbis 
ml. a Karolína 
Kremláčková.  
 Pro nejmenší 
děti zapůjčili skákací 
hrad těšetičtí 
fotbalisté. K poslechu 
a tanci vyhrávala 
kapela Trenďanka se 
dvěma zpěvačkami 
pod vedením 
kapelníka Erika 
Franka.  
 Začátek byl 
naplánován od 14.00 
hodin. Ti, co se přišli 
podívat, určitě 
nelitovali, protože 
měli po dlouhé době 
možnost se konečně 
pobavit a jen tak 
obyčejně potkat.  
 Všichni, kdo 
měli zájem, si mohli 
prohlédnou prostory 
nového obecního 
úřadu. Mnoho lidí 
také tak učinilo. 
Provázeli je Vincent 
Beleš a Vilém Jelen. 
 
 Všem, kteří se na přípravě a 
realizaci podíleli, mockrát děkujeme! 

                                                                                                
Pavel Worbis  

místostarosta obce 
 

____________________ 

Nový obecní úřad 

>> dříve a nyní … 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

Pálení čarodějnic 

 
 V odpoledních hodinách 24. 
4. začali hasiči stavět táborák. Letos 
trochu netradičně, formou 
navrstvené hromady dřeva. Počasí 
jim přálo, a tak mohli začít převážet 
nahromaděné dřevo za koupalištěm, 
které se sem navezlo během 
posledních let. Bylo ho tam tolik, že 
stačilo jak na tuto akci, tak i na 
táborák k výročí osvobození. Pálení 
čarodějnic se uskutečnilo v pátek 
30. dubna ve večerních hodinách. 
I když bylo v tento večer ještě dost 
chladno, našli se lidé, kteří se rádi 
přišli na tuto tradiční událost podívat 
a popovídat si. 
 Se stavěním pomáhali 
Ladislav Večeřa st., Daberger 
Zdeněk, Nováček Petr, Zvěřina 
Dominik, Worbis Jan, Kunert Tomáš, 
Worbis Pavel ml., Polický David, 
Worbis Pavel st. 
 
Všem mockrát děkuji. 

PW 
 

____________________ 

Táborák k výročí 

osvobození 
 
 Ve čtvrtek 6. 5. se sešli hasiči, 
fotbalisté i další dobrovolníci, aby 
společnými silami připravili táborák 
a malé ohniště na pátek 7. 5., tj. 
předvečer výročí osvobození naší 
vlasti. 
 V tento den se u nás v obci 
obvykle koná lampiónový průvod 
dětí procházející vesnicí a směřující 
do sportovního areálu. Zde je 
zakončený táborákem a opékáním 
buřtů.  
 Letos se kvůli přetrvávajícím 
epidemiologickým opatřením 
průvod dětí nekonal, avšak opékání 
si někteří nenechali ujít a 
pochvalovali si netradiční způsob 
opékání nad ohýnem hořícím 
středem špalku, který připravil hasič 
David Polický. Další, kteří přiložili  
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ruku k dílu, byli: Ladislav Večeřa st., 
Ladislav Večeřa ml., Ladislav Večeřa 
nejml., Václav Tkadlec, Zdeněk 
Daberger, Jan Worbis, Josef Jelen, 
Pavel Worbis ml., Pavel Worbis st.  
 
Díky všem! 

PW 
 
 

 

 

____________________ 

Hledá se ředitelka 

(…už zase) 

 
 Dne 27. 4. 2021 doručila 
na obecní úřad Bc. Eva Kocmánková 
oznámení, že se k 1. 7. 2021 vzdává 
funkce ředitelky místní mateřské 

školy. Na této pozici působila necelé 
3 roky. 
 Sluší se poděkovat za 
příkladnou práci s dětmi v MŠ, za 
příspěvky do obecního zpravodaje a 
jiné aktivity pro obec. 

 
 Nyní probíhá výběrové 
řízení na novou paní ředitelku MŠ. 
Aktuálně je řízením MŠ pověřená 
paní učitelka Marie Horáková. 
 O výsledku výběrového 
řízení budeme občany informovat. 
 

ZN 
 

____________________ 

Výsadba zeleně 

v obci Těšetice 
 
Vážení občané Těšetic, 
 
 navazuji na článek z 
minulého zpravodaje o jarní výsadbě 
zeleně. 
 Plánovaná výsadba 
okrasných keřů mezi stromky 
„Kataply velkolisté“ u bývalé 
páskárny se s úspěchem zadařila. 
Bylo vysázeno celkem 120 keřů 
různých typů a variant, aby skladba 
byla pestrá a zajímavá v každém 
ročním období. 
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 Nyní probíhá pravidelná 
zálivka a doufám, že se vše zdárně 
ujme. Pro zachování vlhkosti a proti 
vzrůstu plevelů proběhla výsadba do 
netkané textilie a nyní aktuálně 

zaměstnanci obce rozvážejí hrubou 
štěpku ke keřům. 
 Dále u potoka, kde je nově 
provedená rekonstrukce 
kamenného břehu, byla realizována 
výsadba okrasných vrbiček i vrby 
hlavaté. Rád bych zde vyjádřil 

poděkování za malý příspěvek k 
výsadbě paní Laitnerové, která 
přinesla na obecní úřad několik 
zakořeněných sazenic kočiček – vrby 
„jívy“, která kvete brzy na jaře a je to 
první významná potrava pro včelky. 
 Na žádost a upozornění 
všímavých občanů jsem také osobně 
provedl úpravu vzrostlejších stromů 
borovic vedle domu pana Leoše 
Musila směrem do takzvané 
„Růžové“ ulice. 
 A závěrem informace o 
společném úsilí se starostou obce. 
Snažíme se pohledově zvelebit 

oplocené zábradlí bývalého 
plaveckého bazénu. Po celé délce 
jsme zaseli hrachor vonný, jež v 
osmdesátých až devadesátých letech 
minulého století barevně zdobil 

záhumenky družstevníků, kteří 
hrachor pěstovali na semeno k 
prodeji. Vyseto bylo několik druhů 
barevných variant a pokud se zadaří, 
může hrachor vyrůst a kvést jako 
jednolitá stěna až do výše 160 cm. 
 
Přeji všem hezké léto.  

Vincent Beleš 

____________________ 

Dětský den 
 
 Na 5. června 14.00 hodin byl 
naplánován dětský den ve 
sportovním areálu. Jsme rádi, že se 
po roční přestávce mohl uskutečnit.  

 Pomáhali při něm naši 
dobrovolní hasiči a fotbalisté z TJ 
Těšetice.  Společnými silami jsme 
postavili obecní stan, roznosili 
obecní pivní sety a lavice se stoly z 
hospody na hřišti a připravili soutěže 
pro děti.  
 Byl hezký sluneční den a 
všem návštěvníkům dětského dne 
pomáhaly zahánět žízeň ve 
venkovním výčepu paní Antonie 
Smrčková a Štěpánka Masarovičová. 
Velký sud limonády darovala dětem 
paní Marcela Míková.  
 Děti si mohly vyzvednout 
špekáčky určené pro ně zdarma. 
Měly na výběr: sníst si je přímo v 
areálu, nebo odnést s sebou domů, a 
to buď tepelně neopracované či 
čerstvě uzené z udírny, kterou 
obsluhoval Jiří Moltaš ml., Adriana 
Vaculová a Jakub Olšanský. 
Návštěvníci si také mohli zakoupit 
uzenou cigáru.  
 Děti měly možnost nechat si 
namalovat obrázek na obličej od 
Karolíny Kremláčkové. O hudbu a 
výběr písniček se postaral Jan 
Worbis. Ten zároveň spolu s Petrem 
Nováčkem dohlíželi v prostorách 
koupaliště na bezpečnou střelbu ze 
vzduchovek, kterou si děti mohly 
vyzkoušet jako jednu ze soutěžních 
disciplín.  Dalšími soutěžemi 
byly například: chůze na chůdách 
nebo ve velkých holínkách, kopání na 
branku, slalom s míčem mezi  
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kuželkami, střílení šípy z luku, 
skákání v pytli. Za každou z nich byly 
děti odměněny sladkostí nebo 
drobným dárkem. Nad soutěžemi 
bděli: Miroslav Vyklický, Antonie 
Menclová, Eliška Balážová, Nela 
Rychlíková, Adéla Trochtová, Eva 
Worbisová, Daniela Řezáčová, 
Simona Žiačková, Lenka Pavlíčková, 
Josef Pavlíček, Jitka Pavlíčková, Jana 
Pavlíčková. Na koni vozila děti paní 
Robličková.  
 
 K prohlédnutí byl dopravní 
automobil hasičů Těšetic a také dva 
vozíky s požárními stříkačkami PS8, z 
nichž ta starší je z roku 1946. Zájemci 
si také mohli zastříkat z proudnic. 
Techniku dobrovolných hasičů 
zajišťoval velitel Zdenek Daberger, 
Ivo Balík a Pavel Worbis ml.  
 
 Na konec soutěží se mohly 
děti přetahovat za pomoci lana o 
různé ceny. Po té bylo ještě losováno 
o hry ,,TWISTER“, které dětem 
dovezli manželé Bilkovi.  
 
 Celé odpoledne se všichni 
návštěvníci dětského dne těšili, až  

 
přijedou hasiči z Miroslavi a vyrobí 
na závěr dětského dne hasicí pěnu, 
aby v ní mohli skotačit.  
 
 Všem, kteří se na tomto 
dětském dni podíleli, moc děkujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
PW 

 

____________________ 

Plánované akce 

 

24. července od 11:30 hodin na 
fotbalovém hřišti v Těšeticích se 
bude konat memoriál Jaroslava 
Prokeše ve fotbale. 
 
31. července se ve sportovním 
areálu uskuteční další ročník 
Traktoriády. 
 

18. září se bude konat tradiční 
posvícení. Přes den bude s 
chasou vyhrávat po obci kapela 
Galánka, taktéž i odpoledne pod 
májou. Večer bude hrát dle 
počasí  před kulturní domem 
nebo uvnitř KD skupina  

 
HABAKUK. Pozvané jsou i 
kolotoče. 

PW 
 

____________________ 

Jubilanti 
 
 Všem našim jubilantům 
přejeme, obzvlášť v této době, 
hodně zdraví, klidu a pohody. 
 
V měsících dubnu, květnu a červnu 
jsme blahopřáli: 
 
paní Jiřině Jelínkové 
panu Karlu Bobkovi 
panu Zdeňku Nekulovi 
panu Miroslavu Dufkovi 
paní Marii Kryštofové 
paní Františce Pilátové 
panu Jaroslavu Míkovi 
paní Růženě Peroutkové 
panu Zdeňku Plačkovi 
paní Marii Rožnovské 
panu Stanislavu Otáhalovi 
 

PW 
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____________________ 

P. Ignác Hanuš 

a jeho nástupci 
 
Milí spoluobčané,  
 
 letos si připomínáme 200 let 
od roku 1821, kdy byly Těšetice 
zřízeny jako samostatná farnost. Do 
tohoto roku byly Těšetice součástí 
farnosti Prosiměřice.  
 Obrátili jsme se na archiv 
brněnské diecéze, který sídlí v 
Rajhradě, s prosbou o nějaké 
informace z historie farnosti. Mimo 
jiné nám zaslali krátký životopis 
P. Ignáce Hanuše, který v Těšeticích 
na faře prožil 24 let svého života, a 
jehož hrob se nachází na těšetickém 
hřbitově.  
 P. Ignác se narodil 9. 11. 
1873 v Měníně (obec nedaleko od 
Brna směrem na jihovýchod). Na 
kněze byl vysvěcen v Brně 26. 7. 
1897 ještě jako třiadvacetiletý mladý 
muž. Jeho prvním kněžským 
působištěm byly farnosti na 
Vysočině: nejprve na měsíc Sněžné a 
potom na tři roky Nové Město na 
Moravě.  
 Od mládí měl problémy s 
plícemi, ze kterých se možná právě v 
drsném vysočinském kraji vyvinula 
tuberkulóza. Byl proto poslán na 
odpočinek a léčení, při kterém 
během čtyř let navštívil Haasberg v 
Německu, Gries v Rakousku, italské 
Merano, Luhačovice, Haasberg ve 
Slovinsku (zde byl zámeckým 
kaplanem u knížete Windischgrätze) 
a Koclířov u Svitav (zde byl kaplanem 
u školských sester).  
 Po tomto prvním léčení 
vystřídal během tří let kaplanská 
místa v Oleksovicích u svého strýce, 
v Pravlově a v Medlově.  
 V letech 1907 - 1910 se léčil 
v rekonvalescenčním domě u 
milosrdných bratří ve Vídni-
Hütteldorfu jako kněz konventu. Po 
krátkém navazujícím léčebném 
pobytu v Kučerově přišel 1. 11. 1910 
do Těšetic, kde prožil zbytek svého 
života až do své smrti, která jej 
zastihla 12. 12. 1934.  

 Stal se také konzistorním 
radou, což znamená, že patřil ke 
kněžím, poradcům biskupa.  
 P. Ignác Hanuš se dožil 61 let. 
Jako kněz působil 37 let na celkem 15 
místech.  
 Po P. Ignácovi spravoval 
farnost v létech 1934 – 1939 
P. Frantiček Šrom z Práčí. Během let 
válečných sloužili v Těšeticích 
duchovní správci P. Josef Koch a P. 
Václav Grun. Od 1. 8. 1946 až do své 
smrti 28. 9. 1981 byl duchovním 
správcem farnosti P. Bohumil Kuba z 
Prosiměřic. Po něm z Prosiměřic 
dojížděl do farnosti P. Josef Čermák 
a P. Josef Kohoutek, pak P. Rudolf 
Zbožínek ze Žerotic a P. František 
Caha z Hostěradic. V létech 2000 -
2005 spravoval farnost P. Petr 
Rossler z Prosiměřic a v roce 2005 se 
farnost stala součástí farního týmu v 
Příměticích a stará se o ni dosud 
P. Jindřich Čoupek. 

 
JČ 

Poznámka redakce: 
Těšetická fara stávala na místě 
současného RD č.p. 145. 
 

____________________ 

Život ve farnosti 
 
 Od posledního vydání 
Zpravodaje jsme v Těšeticích zažili 
velice pěknou vigilii slavnosti Seslání 
Ducha svatého. Tato slavnost je 

třetím nejhlavnějším křesťanským 
svátkem.  
 Velké křesťanské slavnosti 
mají svou přípravnou dobu: Vánoce 
předchází advent a Velikonoce 
následují po době postní. Svátky 
svatodušní předchází devítidenní 
doba přípravy tzv. novéna.  
 Tyto velké slavnosti mají 
také navazující tzv. druhý svátek: o 
Vánocích je to svátek sv. Štěpána a o 
Velikonocích velikonoční pondělí. V 
Církvi slavíme i pondělí svatodušní, 
které je v některých zemích – např. v 
sousedním Rakousku – volným 
dnem.  
 Velké křesťanské slavnosti 
mají také slavnostní večerní nebo 
noční bohoslužbu, která je předchází 
a říká se jí vigilie (bdění). Vánoční 
vigilií je půlnoční mše, o Velikonocích 
je vigilie Bílé soboty a slaví se také 
vigilie svatodušní: mše svatá 
rozšířená o některé čtení z Písma  
svatého a o zpěvy, které bohoslužbě 
dávají velice podmanivou atmosféru. 
Pro naši těšetickou vigilii je krásně 
nacvičili mladí z našich farností.  
 Bohoslužbou jsme oslavili 
také těšetickou pouť, která je 
slavností titulu kostela. Ten je u nás 
v Těšeticích zasvěcen Nejsvětější 
Trojici.  
 Nyní se již připravujeme s 
dětmi na slavnost prvního svatého 
přijímání, která bude v Těšeticích v 
neděli 27. 6. v 11 hod.                               

 
Váš farář Jindřich                                                                                             
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____________________ 

Hasiči Těšetice 

 
 Po roční přestávce jsme se 
letošní rok opět mohli zapojit do 
stavby táboráků na čarodějnice a na 
výročí osvobození. Po dohodě s 
obecním úřadem jsme k tomu využili 
dřevo, které se nacházelo za 
koupalištěm a bylo sem navezeno z 
různých míst obce. Zapálení 
táboráku s čarodějnicí, 30. dubna, se 
muselo obejít bez občerstvení, které 
jsme měli v minulosti na starost. 
Stejně tomu bylo i následující týden 
na výročí osvobození. 
 31. března se naše zásahová 
jednotka zúčastnila likvidace požáru 
za čističkou odpadních vod. Hořela 
zde tráva s klestím a větvemi. 
Pomohli jsme s řízením dopravy na 
hlavní silnici, aby věděly další 
přijíždějící zásahové jednotky s 
cisternami ze Znojma, Suchohrdel a 
Prosiměřic, kam mají odbočit. Pro 
cizí hasiče bývá obtížné při příjezdu 
najít správnou cestu k požáru, když 
nehoří v místě, které má číslo 
popisné. 
 V pátek odpoledne 11. 6. po 
lokální bouřce, kdy v sadech 
POMONY napadla v některých 
místech vrstva krup s přívalovým 
deštěm, byla naše zásahová 
jednotka opět povolána k technické 
pomoci u Rynku na začátku obce. 
Došlo k zaplavení parkoviště, voda s 
nečistotami ze sadu tekla po silnici a 
dále pokračovala z kopce po hlavní 
silnici v obci až po křižovatku s 
Bantickou ulicí. Postupně se v této 
části ulice zanesly vpustě do kanálu 
nečistotami z polí, a proto se voda 
dostala tak daleko. Tyto vpustě jsme 
vyčistili. (Později, již po zásahu, 
naplavené nečistoty uklidili z hlavní 
silnice brigádníci z Pomony.  
Zaměstnanec obce, Tomáš Kunert, 
tyto nánosy odvezl na vozíku za 
traktůrkem). Zaměstnanci Pomony 
svým manipulátorem uklidili vrstvy 
bláta a nečistot z polí u Rynku. Naše 
jednotka pak spolu s jednotkami ze 
Suchohrdel a Znojma za pomoci 
dvou proudů postupně umyla zbytek  

 

 
 bláta z parkoviště a příjezdové cesty 
u Rynku. 

Josef Bezrouk  
a Pavel Worbis 

 

____________________ 
 

Nabídka služeb obce 
 

JÍDELNA 
nové ceny od 1.7.2020 

Obědy  
> 75,- 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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____________________ 

Traktoriáda 2021 

 
 Letošní již 4. ročník 
těšetického traktoru se bude konat 

  
ve sportovním areálu poslední den v 
červenci, 31. 7. 2021 od 13:00.  
 Všechny příznivce tímto 
srdečně zveme. 

VT 

____________________ 
 
 

____________________ 

TJ Těšetice 

 
Vážení spoluobčané  
a čtenáři tohoto zpravodaje,  
 
 ve druhém čtvrtletním 
vydání těšetického infor-mačního 
plátku v tomto roce Vám místní 
fotbalový klub shrne všechny nové 
události, které se staly od ledna 
letošního roku. 
 Stejně, jako v loňské sezoně, 
i ta letošní zůstala nedo-hrána. Naši 
fotbalisté obsadili konečné 8. místo, 
se záporným skóre 14:17. V polovině 
května, po rozvolnění sportovních 
aktivit amatérů, se začali scházet k 
tréninkům. Na vlastní žádost pozici 
jednoho z koučů opustil Radek 
Černý, který kvůli časovému vytížení 
v zaměstnání pokračuje jako řadový 
hráč. Jeho pozice byla nabídnuta 
Kamilu Syrovému, který měl zatím na 
starost první tréninky a vypadá to, že 
doplní Karla Dundu v trenérském 
duu. Na tréninky se schází po dlouhé 
pauze pokaždé alespoň deset hráčů 
a těší se z pohybu a věcí, které jsou 
okořeněny novými cvičebními prvky. 
 V době uzávěrky zpravodaje 
měli naši fotbalisté odehráno jedno 
přípravné utkání v Čejkovicích, kde 

jsme remizovali 1:1. Naši branku 
vstřelil Voborný, domácím se 
podařilo vyrovnat v závěru zápasu 
Hýblerem. 13. června se hrálo utkání 
proti Lesonicím (po uzávěrce) a 20. 
června zajíždí naši hráči k 
přátelskému zápasu do Slupi. Po 
tomto střetnutí bude krátká pauza 
od přípravných mačů.  
 Předposlední červencovou 
sobotu, tedy 24. 7. 2021 od 11:30, se 
bude konat již 16. ročník tradičního 
Memoriálu Jaroslava Prokeše. Letos 
se na turnaji můžete těšit na tato 
mužstva: TJ Těšetice, TJ Bantice, 
Wolf Team (výběr Davida Vlka) a TJ 
Prosiměřice B. Na tuto akci vás 
srdečně zveme. 
 Více zpráv o týmu,  souhrny 
utkání mužů a další informace si 
můžete přečíst na našem webu 
www.tjtesetice.cz nebo na faceboo-
ku 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 podzimních bojích 
nové sezóny.  
 Všem přejeme krásné 
prázdniny a příjemné prožití 
dovolených. 

 
Václav Tkadlec 

 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
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____________________ 

Třídit se vyplatí… 

 
 Občané naší obce v roce 
2020 celkem vyřídili a dali do 
označených kontejnerů na papír, 
plast, sklo, kov, kuchyňský olej, které 
jsou rozmístěné po obci, více než 
celkových 117 tun odpadu, který byl 
předán k dalšímu využití.  

 
 Obec Těšetice za tento 
tříděný odpad obdržela celkem 
181.876,50 Kč.  
 Díky tomu nemusíme (zatím) 
zvedat poplatky za komunální 
odpad. 

ZN 
 

____________________ 

Odvoz 

velkoobjemového 

odpadu 

 
 Od 9. 4. do 11. 4. proběhl 
jarní svoz velkoobjemového odpadu. 
Byly přistaveny 3 velkoobjemové 
kontejnery, které se naplnily 
nepotřebným materiálem z 
domácností. Někteří občané se ptali, 
zda bude svoz velkoobjemového 
odpadu i na podzim. Mám pro ně 
dobrou zprávu. Domluvili jsme se, že 
v říjnu by byly na víkend přistaveny 
2 velkoobjemové kontejnery. 
Přesné datum bude oznámeno. 
 

PW 
 

 
 

____________________ 

Nebezpečný 

odpad 
 
 24. 4. proběhl odvoz 
nebezpečného odpadu. Občané od 9 
hodin postupně přiváželi 
pneumatiky, barvy a další odpad 
patřící do kategorie nebezpečných 
odpadů, včetně elektropřístrojů, 
které si odebrali hasiči do svého 
skladu a uložili k hromadnému 
odvozu. 
 
 Děkujeme, že třídíte odpad a 
šetříte tak naši přírodu. 

PW 
 

____________________ 

Spor o cestu  
 
 Jak jsme již informovali 
v podzimním zpravodaji, majitelé 
domu č.p. 54 prostřednictvím své 

advokátky podali 
na obec Těšetice 
žalobu k 
Okresnímu soudu 
ve Znojmě ve věci 
sporu o obecní 
cestu na parcele 
číslo 363/3. 

 Obec Těšetice v soudním 
sporu zastupuje známý znojemský 
advokát JUDr. Ivan Ivaniškin. 
 První jednání u Okresního 
soudu ve Znojmě se uskutečnilo 
23. 6. 2021. 
 
 Druhé jednání se uskuteční 
rovněž u Okresního soudu ve Znojmě 
dne 11. 8. 2021 ve 12:30 hod. 
v soudní síni dveře č. 125 (II. patro). 
Jednání je veřejné, občané se mohou 
zúčastnit a na vlastní oči vidět a na 
vlastní uši slyšet argumenty obou 
stran. Lze předpokládat, že budou 
předvoláni svědci, kteří budou před 
soudem vypovídat. 

ZN 
 

 

____________________ 

Obnova polních 

cest a výsadba 

alejí 
 
 V souladu se schváleným 
usnesením zastupitelstva pokračuje 
obec Těšetice v obnově polních cest 
a výsadbě veřejné zeleně. 
 Vloni na podzim a letos na 
jaře byly obnoveny 4 polní cesty a 
podél nich byly vysazeny 
jednostranné aleje. 
 Od roku 2007, kdy jsme 
zahájili postupnou výsadbu veřejné 
zeleně, bylo v intravilánu i 
extravilánu obce Těšetice vysazeno 
podél cest již 15 alejí. 

 
 Letos na podzim 
připravujeme obnovu ještě jedné 
polní cesty na parcele č. 3312, podél 
které vysadíme slivoně renklóda. 
 O termínu brigády na 
výsadbu této aleje budeme předem 
informovat. 
 Občané již nebudou jen 
vzpomínat, že tu dlouhá léta byla 
cesta, po které chodili a jezdili.  

ZN 
 



 
10 

 

____________________ 

Zásilkovna 

zprovoznila Z-BOX 

 
 Na návsi byl již nainstalován 
a zprovozněn Z-BOX. Návod 
k obsluze najdete také na webu 
obce, nebo na 
vývěsce před 
OÚ. Tuto službu 
Zásilkovny 
začali občané 
ihned využívat. 
Dokonce byla 
před Z-BOXem 
viděna i krátká 
fronta na 
vyzvednutí 
balíku. 

ZN 

____________________ 

Pomoc Mikulčicím 

postižených 

tornádem 

 
 V neděli 27. 6. ráno odjeli 
těšetičtí hasiči do obcí postižených 
tornádem.  
 Pomáhali především 
obyvatelům Mikulčic s úklidem 
trosek. Jeli hasičským Transitem a na 
vozíku za ním si vezli lopaty, košťata 
a další potřebné vybavení.  
 Mladí muži nemohli déle 
čekat a vyslyšeli volání o pomoc od 
lidí z postižené oblasti. Jsme rádi, že 
i z naší obce byla nabídnuta 
pomocná ruka.  
 Této mise se zúčastnili: 
Jan Worbis 
Ivo Balík 
Jiří Moltaš 
David Polický 
Dominik Zvěřina 
Pavel Worbis ml. 

PW 

____________________ 

Dar obce Těšetice  
 
 Obec Těšetice darovala 
částku 20.000,- Kč na odstraňování 
následků tornáda, které se prohnalo 
jižní Moravou a napáchalo extrémní 
škody.  
 Finanční dar putuje na účet 
Jihomoravského kraje, který 
koordinuje rychlou a účinnou 
finanční a materiální pomoc ve všech 
postižených obcích. 

ZN 
 
 
 
 

 
 

____________________ 

Povodeň u Rynku 

 
 …fotografie pořízené dne 
11. června 2021 ze zásahu hasičů 
obce Těšetice, Suchohrdly a ze 
Znojma. 
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