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Slovo starosty  
 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
blíží se nám Vánoce, konec roku 
2021 a začátek nového 2022. 
Obvykle to bývá čas k ohlédnutí za 
uplynulým rokem, ale 
vzhledem k okolnostem a 
vládním povinnostem si 
dovolím malé ohlédnutí 
také za celým volebním 
obdobím. 
 Nebudu 
vypočítávat jednotlivé 
akce, splněné body 
z volebního programu, ani 
to, co se podařilo 
uskutečnit nad plán. 
 Tak, jak se povedlo v období 
2007 – 2014 napravit rozvrat obce 
v oblasti finanční, podařilo se 

napravit obec také v oblasti 
veřejného majetku. Naše obec se 
stala vzorem pro řadu jiných obcí.  
 V období 2018 – 2021 bylo 
nutné kromě zvelebování obce také 
napravit personální rozvrat, ke 
kterému došlo na OÚ, ale také v MŠ.  
 Něco rozbít lze velice snadno 

a rychle, a to nejen u nás 
v Těšeticích. Uvést věci do pořádku a 
posunout se vpřed stojí však 
podstatně více energie i času. Toto si 

plně 
uvědomuji, a 
proto určitě 

nechci 
opakovat 

situaci 
z minulého 

období, kdy 
jsem se 
stáhl. Proto 

budu 
pomáhat 
novému 

starostovi 
nejen do 

konce 

tohoto volebního období, ale také 
v tom příštím. 
 Abych předešel různým 
spekulacím, předem oznamuji, že 
pro další volební období budu 
kandidovat jako lídr v komunálních 
volbách 2022 a s Pavlem Worbisem 
budeme tvořit tandem i nadále. 

 
 Všem přeji hezké a 
požehnané Vánoce. 
 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

 

____________________ 

Zasněžené 

Těšetice 2021 

 
Sněhová nadílka v Těšeticích… 
                                                                                        
foto:  
Pavel Worbis, místostarosta obce 
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____________________ 

Jak jde čas v naší 

mateřské škole 

 
Vážení čtenáři zpravodaje,  
 
 ráda bych Vás seznámila s 
tím, co jsme společně prožili. 
Během měsíce října jsme uspořádali 
podzimní setkání s rodiči i dětmi, kde 
si rodiče s dětmi společně vyzkoušeli 
práci s přírodninami a vytvořili tak 
opravdu krásné výrobky a dekorace, 
které posloužily jako podzimní 
výzdoba nejen v prostorách MŠ, ale i 
před obecním úřadem. Touto cestou 
ještě jednou děkuji rodičům za účast 
a krásné nápadité výrobky. 
 
 Měsíc listopad byl zasvěcen 
vystoupení u vánočního stromečku. 
Děti se těšily a vystoupení měly 
zvládnuté na jedničku. Bohužel 
nemohly vystoupit vzhledem k 
vládním opatřením.  
 
 Nevadí, nermoutili jsme se 
dlouho….  
 Adventní čas jsme zahájili 
výletem do města Znojma, kde děti 
navštívily vzdělávací program 
Městského muzea ve Znojmě – 
„Tvořivé Vánoce“ - povídání o 
betlémech a tradicích, o vánočním 
příběhu a hvězdě jako symbolu, 
spojené s tvořením vánoční ozdoby. 
Dále jsme se prošli vánočním 
městem a nasáli atmosféru Vánoc. 
Děti byly z výletu nadšené, a navíc si 
odnesly i spoustu nových poznatků a 
znalostí.  
 A už je advent v plném 
proudu…. 
 Čas trávíme vyráběním 
ozdob nejen na stromeček, ale i do 
prostor školky, učíme se zpívat 
koledy a říkanky o Vánocích, 
prohlubujeme si znalosti o zvycích a 
obyčejích. Navštívila nás i družina sv. 
Mikuláše, která nešetřila nadílkou. 
Čeká nás návštěva pana faráře, kdy 
se opět dozvíme něco nového o 
Vánocích a naší historii. 
 
 

 
 Zkrátka a dobře, veselé 
Vánoce a šťastný vstup do nového 
roku 2022 Vám všem přejí 
zaměstnanci a děti z MŠ Těšetice.  
 

Bc. Zuzana Bastlová 
ředitelka MŠ 

____________________ 

Vánoční strom 

 
V sobotu 20. listopadu hasiči s 
pomocí dalších dobrovolníků uřízli 
strom před domem rodiny Polických, 
kteří jej věnovali, aby stanul na návsi 
a dělal všem radost v adventním a 
vánočním období.  
 Jeho uříznutí, i když nebylo 
jednoduché kvůli drátům 
elektrického vedení, se ujal opět 
velitel hasičů Zdeněk Daberger. 
 Strom na náves převezl Petr 
Votava za traktorem. S převozem i 
stavěním dále pomáhali: Jiří Polický 
ml., Jiří Polický st., David Polický, Ivo 
Balík, Josef Jelen, Vilém Jelen st., 

Tomáš Kunert, Ladislav Večeřa st., 
Josef Worbis, Pavel Worbis ml., 
Pavel Worbis st.  
 Děkujeme za darovaný 
strom a pomoc při kácení i stavění. 

PW 
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____________________ 

Rozsvěcení 

vánočního stromu 

 
Dne 27. 11. v 17:00 hodin mělo být 
rozsvěcení vánočního stromu s 
jarmarkem. I když bylo vše 
připraveno, včetně výrobků z Klubu 
žen a dětí z mateřské školky, 
zhoršená epidemiologická situace 
nám v tom opět zabránila. Příští rok 
již snad bude moci dojít k 
uskutečnění této akce. 

PW 
 
 

____________________ 

Silvestr 

 
Na silvestra 31. 12. 2021 o půl noci 
bude opět odpálen ohňostroj na 
návsi před kulturní domem.  
  
 Přijdete se podívat?  
 

 PW 
 

____________________ 

Vánoční koncert 

cimbálové muziky 

Antonína Stehlíka 

 
S politováním Vám musíme oznámit, 
že i letošní koncert cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka byl kvůli 
covidovým opatřením zrušen. 

PW 
 
 

____________________ 

Jubilanti 
 
Od října do konce roku jsme popřáli 
vše nejlepší, hodně zdraví a dobré 
nálady těmto jubilantům: 
 

Anně Prokešové 
 

Zdeňku Zaspalovi 
 

Věře Bartoňkové 
 

Drahomíře Jurkové 
 

Jarmile Škrdlové 
 

PW 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

____________________ 

Kulturní a 

společenské akce 

začátkem roku 

2022 
 
Pokud to epidemiologická situace 
dovolí jsou v plánu tyto akce:  
 
22. 1. Obecní ples 
 
19. 2. Dětský karneval 
 
26. 2. Masopust 
 
12. 3. Těšetický košt 
 
19. 3. Setkání seniorů  

 
PW 

 

____________________ 

Dýňová stezka 

 
V pátek 22. 10. se ve sklepní uličce 
konala od 18:00 hodin dýňová 

stezka. Jedna z 
mála obecních 
akcí, která 
nemusela být 
kvůli covidovým 

opatřením 
zrušena.  
 Přišlo hodně 
dětí a s nimi i 

hodně 
dospělých. 

Všichni se již před 
vstupem do 
tajemné uličky, 
osvícené více než 
stem dýní, mohli 
občerstvit a 
zahřát horkým 
čajem nebo 
svařeným vínem.  
 Dýně tento 
rok vypěstoval na 
své zahradě pan 
Vilém Jelen st. 
Děti obdržely 
lampičku se 
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zapálenou svíčkou od paní Jarmily 
Šimákové a Marie Culkové. Od paní 
Štěpánky Masarovičové dostaly 
banán na zakousnutí. Banány 
věnoval Antonín Maxera. Lampičky 
pro děti vyrobil místní spolek žen.  
 
 Postupně po skupinkách 
mohli dospělí s dětmi pokračovat dál 
sklepní uličkou, kde na ně číhala 
hravá strašidla. Na dvou osvětlených 
stanovištích plnily děti různé úkoly, 
se kterými jim pomáhali: František 
Filipčík, Adam Růžička, Adéla 
Trochtová a Eva Worbisová.  
 
 Za splnění soutěžních úkolů 
děti dostaly odměnu. Na konci 
sklepní uličky v ,,kaňonu“ byl 
rozdělán oheň, o který se staral 
Tomáš Kunert s manželkou Petrou, 
která zde dětem rozdávala na tácku 
špekáček s chlebem a na 
připravených opékacích vidlicích si je 
za pomoci rodičů mohli opéci.  
 
 Světlo na konci sklepní uličky 
zajistil velitel hasičů Zdeněk 
Daberger díky elektrocentrále, 
přenosné světelné výbojce a 
hasičskému autu. 
 
 I zde se naléval čaj se 
svařeným vínem. Byl to krásný 
podzimní podvečer. 
  

PW 
 
 

____________________ 

Kácení máje 

 
6. listopadu ve 13:00 hodin byla 
skácena a rozřezána "mája" do té 
doby stojící u kulturního domu.  
 
 Byl tak odstraněn poslední 
symbol letošního posvícení. O 
skácení se postaral velitel hasičů 
Zdeněk Daberger. Pomáhali mu 
David Polický, Jiří Polický st., Pavel 
Worbis ml., Zdeněk Nekula st. a 
Pavel Worbis st. 

 
PW 

____________________ 

Podzimní sázení 

stromů 
 
V sobotu 13. listopadu se sešli malí i 
velcí pracanti, kteří pomohli vysadit 
stromy za čistírnou odpadních vod. 
  
 Všem děkujeme. 

ZN  
 
 

____________________ 

Odvoz 

velkoobjemového 

odpadu 
 
Od 5. 11. do 7. 11. se uskutečnil svoz 
velkoobjemového odpadu. 2 velké 
kontejnery byly přistaveny vedle MŠ. 
Jejich naplnění odpadem nebylo tak 
hektické jako na jaře, ale k téměř 
úplnému naplnění došlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
PW 

 
 
 
 

____________________ 

Svoz 

nebezpečného 

odpadu 
 

16. října proběhl od 9 do 10 hod. 
svoz nebezpečného odpadu na 
návsi před kulturním domem. 
Lidé přivezli především 
elektroodpad, pneumatiky a 
barvy. 

PW 
 
 

____________________ 

Žluté a modré 

popelnice 
 

Většina domácností si již vyzvedla 
odpadní nádoby na papír (modré) 
a na plasty (žluté). V prosinci již 
začala společnost FCC vyvážet i 
tyto „popelnice“ podle 
domluveného harmonogramu. 
 Občanům i nadále zůstane 
možnost využívat velké 
kontejnery na třídění odpadu, 



 
5 

 

které jsou rozmístěné na více 
místech po obci. 
 Děkujeme, že třídíte 
odpad a pomáháte tak ochraně 
životního prostředí. 

ZN 
 

____________________ 

Kompostéry 

 
V uplynulých letech obec rozdávala 
všem domácnostem kompostéry, 
které jsou určené k likvidaci 
bioodpadu. 
 Aby se vám do kompostéru 
vešlo více bioodpadu a měli jste co 
nejdříve svůj kompost, stačí 1x 
měsíčně nalít do kompostéru několik 
kbelíků vody, aby se podpořily a 
urychlily procesy, které rozloží 
bioodpad. 
 Potom stačí 1x ročně 
rozhodit váš kompost na zahrádku a 
zarýpat. 

ZN 
 
 

____________________ 

Přestěhování 

obecního úřadu 

 
V pondělí 6. prosince úřadovna 
obecního úřadu opustila č.p. 62. Po 
více než 26 letech máme opět 
plnohodnotný obecní úřad bez 
nekonečného provizoria. 

 Nový obecní úřad se nyní 
nachází v budově Víceúčelového 
zařízení na návsi a vchod je ze zadní 
strany od dětského hřiště.  

 
 
 Nyní si mohou občané 
vyřizovat své záležitosti zcela  
bezpečně a diskrétně v prostředí, 
které odpovídá 21. století. 
 Kolegyně Ing. Radmila 
Veselá a paní Žaneta Žiačková jsou 
vám plně k službám a můžete se na 
ně kdykoliv obrátit na č.p. 114. 

 
ZN 

 

____________________ 

Poslední 

kalendáře 

 
Na obecním úřadě je ZDARMA 

k dispozici 
ještě 

několik 
výtisků 

obecních 
nástěnných 

kalendářů 
na rok 2022. 

Jsou 
připravené 

pro občany i 
rodáky. 
 
 

 
 Kdo dřív přijde, ten dřív…. 

ZN 

 

____________________ 

Šipkaři 
 
Po roční pauze a nucené přestávce 
se začátkem listopadu opět rozjela 
amatérská soutěž Šipkařské ligy 
vesnic.  
 

 
 Kromě našeho družstva 
startují týmy: Démoni Práče, ŠK 26 
Lechovice a ŠK Oleksovice.  
 
 Vzhledem k tomu, že v naší 
obci bohužel není žádná fungující 
hospoda pro veřejnost, jsme velmi 
vděčni obci Těšetice, která nám v 
rámci podpory našeho spolku, 
umožňuje trénovat a hrát zápasy v  
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předsálí víceúčelového zařízení. Do 
tohoto prostoru jsme nechali 
nainstalovat dva automaty, které 
jsou nezbytné pro mistrovská utkání.  
 
 Zastupitelům opravdu moc 
děkujeme, že můžeme v této těžké 
době hrát alespoň nějaký sport.  
 
 Všechny zápasy probíhají za 
platných vládních nařízení a po dvou 
odehraných kolech se naše mužstvo 
pyšní plným počtem bodů.  
 
 V prvním kole jsme porazili 
doma Práče 9:7 a stejnou výhru jsme 
si odvezli i z Oleksovic. Další zápas o  

 
body čeká naše šipkaře v sobotu 18. 
12. ve 14:00 proti Lechovicím ve VÚZ 
v Těšeticích. Utkání jsou přístupná 
veřejnosti, takže můžete klidně přijít 
a zafandit.  
 
 
 Všem spoluobčanům 
přejeme příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšný vstup do roku 
2022. 
 

 
Václav Tkadlec 

 
 
 

____________________ 

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 2021/2022, která se od 
posledního Zpravodaje odehrála.   
 
 K utkání do sousedních 
Prosiměřic jela značně oslabená 
sestava, ve které kvůli pracovním  
povinnostem chybělo mnoho hráčů 
základní sestavy. Posílenému 
soupeři jsme podlehli 5:0.  
 
 V dalším zápase jsme hostili 
poslední tým tabulky, mužstvo 
Hrabětic, kterému jsme podlehli 3:5 
(branky Těšetic vstřelili: Mach, 
Katolický a Frühauf). Utkání nabídlo 
mnoho šancí, domácí Mach dokonce 
neproměnil nařízenou penaltu. 
Utkání řídil domácí Tkadlec, neboť k 
utkání nebyl delegován rozhodčí.  
 
 O týden později si naši hráči 
vyšlápli na tým Havraníků, které na 
jejich hřišti po brance Komendy 
porazili 0:1.  
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 V posledním podzimním kole 
ale stejným výsledkem podlehli 
Slupi, když jejich branku vstřelil náš 
bývalý spoluhráč Stach.  
 

 Po skončení podzimní části 
proběhla VH, na které se volilo nové 
vedení týmu. Po hlasování bylo 
zvoleno téměř stejné vedení, jako v 
uplynulém období, tudíž: Předseda 
oddílu je Libor Katolický, 

místopředseda Miroslav Vyklický, 
člen výboru a vedoucí mužstva 
Václav Tkadlec, člen výboru a 
pokladník Marek Zimmermann a 
člen výboru a správce hřiště Ivo Balík 
(nahradil paní Věru Novákovou, 
která má na starosti účetnictví a za 
její práci jí velmi děkujeme).  
 
 Kvůli vládním nařízením a 
omezením se ani letos nemohl konat 
čertovský rej a po vzájemné domluvě 
byl zrušen i plánovaný ples, který 
měl být 15. ledna 2022. Takže 
poslední akcí letošního roku byla 
alespoň tradiční obchůzka čertů po 
vsi, kdy bylo navštíveno 27 
domácností. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 stránek a 
hlavně na to, že nás budete 
v hojném počtu podporovat 
v jarních zápasech. 
 
 
 Na závěr Vám TJ Těšetice 
přeje příjemné prožití vánočních  
svátků a úspěšný vstup do roku 
2022 !!! 

VT 
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____________________ 

Farnost Těšetice 

 
Milí spoluobčané,  
 
z archivu brněnského biskupství 
jsme se dozvěděli další zajímavé 
informace o naší obci, a tak vám je ve 
zkratce přinášíme. Na obecních 
stránkách lze nalézt pojednání o 
historii obce, z listin uchovávaných v 
diecézním archivu vycházejí tyto 
informace o jednotlivých vlastnících 
Těšetic:  
 
2. 6. 1358   
markrabě Jan směnil své pozemky s 
louckým klášterem – dal statek v 
Těšeticích a dostal lukovské panství, 
aby si tam vystavěl lovecký zámeček 
Nový Hrádek 
 
27. 8. 1373 
Jan z Meziříčí daroval Těšetice 
klášteru augustiniánů v Brně 
 
1531   
augustiniánský klášter prodal 
Těšetice a další obce Janovi 
z Pernštejna 
 
1546  
Jan z Pernštejna prodal Těšetice 
Jindřichu Březnickému z Náchoda 
 
1550  
Jindřich Březnický z Náchoda prodal 
Těšetice Apoleně Meziříčské z 
Lomnice (manželka Viléma z 
Kunštátu); ta odkázala Těšetice a 
část Prosiměřic svému strýci Ludvíku 
Meziříčskému z Lomnice, který je 
hned prodal Niklasovi st. z Vlčí Hory 
 
1580  
Niklas z Vlčí Hory odkázal Těšetice 
své dceři Magdaleně (manželce 
Petra Dubského z Třebomyslic) 
 

1602  
Magdalena Těšetice prodala 
Maxmiliánovi Lvovi z Rožmitálu 
 
po r. 1620   
Těšetice zkonfiskovány Pertoltovi 
Bohobudovi z Lipé  
 
1625  
Těšetice prodány Gundakarovi, 
knížeti z Lichtenštejna a staly se 
součástí krumlovskému statku 
 
 Co se týče samotného 
kostela, víme, že v Těšeticích stával 
nejprve malý kostelík gotický. Když v 
roce 1777 bylo založeno brněnské 
biskupství, bylo možné v kostele v 
Těšeticích získat plnomocné 
odpustky při návštěvě kostela právě 
na svátek Nejsvětější Trojice. Zdá se 
tedy, že i první těšetický kostel byl 
Nejsvětější Trojici zasvěcen. 
 Fara byla zřízena 27. 10. 
1821. Před tímto datem byla obec 
spravována farářem z Prosiměřic. 
 V roce 1843 došlo ke 
zbourání kostelíku gotického a na 
jeho místě započala stavba 
nynějšího kostela empírového. Ten 
byl vysvěcen 18. 6. 1848.  
 V novém kostele byl jeden 
oltář s oltářním obrazem Trojice za 
140 zlatých namalovaný v Brně, 
varhany s pedály a 8 registry od 
Benedikta Latzela ze Znojma za 839 
zlatých a dva zvony: jeden z roku 
1608 byl odlitý ve Znojmě a druhý z 
roku 1747. Je tedy zřejmé, že nebyly 
odlity primárně pro kostel v 
Těšeticích, ale zvonily nějaký čas 
někde jinde. 
 Oltář Neposkvrněného 
Početí Panny Marie, který stojí 
vpravo od hlavního oltáře, byl z darů 
dobrodinců zbudován roku 1858. 
Právě 11. února tohoto roku se v 
Lurdech zjevila Panna Maria svaté 
Bernadetě a představila se jí jako 
Neposkvrněné Početí: vidíme, jak  
silný vliv měla tenkrát tato událost 

na celou Církev. Lurdské kaple se 
budovaly v mnoha kostelích a ani 
Těšetice v tomto ohledu nezůstaly 
pozadu. 
 V listopadu roku 1907 
nechali Ferdinand a Rosina 
Scherzerovi z Těšetic mezi 
Těšeticemi a Banticemi postavit 
sochu Bolestné Panny Marie na 
památku své zemřelé dcery. 
 V říjnu roku 1910 věnovala 
rodina Koskova kostelu dřevěnou 
sochu sv. Klementa Maria Hofbauera 
za 200 korun. Posvětil ji František 
Kršňák, farář v Prosiměřicích. 
 V listopadu roku 1911 
posvětil Paulin Krkoška, kapucín ze 
Znojma, novou křížovou cestu. 
 V lednu roku 1912 žádal 
farář Ignác Hanuš Biskupskou 
konzistoř, aby mohl požehnat nový 
hlavní oltář. Spodní část oltáře – 
zděná oltářní menza zůstala stejná, 
nového zpracování se dočkala část 
horní. Návrh svatostánku byl 
vyhotoven Atelierem užitého umění 
arcivévody Rainera z Muzea umění a 
řemesel v Brně. Nový svatostánek 
byl postaven Antonínem Kreuzem, 
zlatníkem v Moravských 
Budějovicích za 1000 korun, které 
věnovala Magdalena Goldová z 
Těšetic. Starý oltářní obraz 
Nejsvětější Trojice byl zabudován do 
nového oltáře. Ve výklencích nového 
oltáře našly své místo sochy svatého 
Josefa a svatého Klementa 
Hofbauera (z nedalekých Tasovic). 
 

Váš farář 
O. Jindřich Čoupek 

 
 

PS: Dovoluji si pozvat všechny 
farníky a tzv. „jednoročáky“, ale i 
ostatní občany na vánoční mši sv., 
která bude v těšetickém kostele 
24.12. již odpoledne v 16:00 hodin. 
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