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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři,  
 
 vzhledem k tomu, že přes 
naši obec vede objízdná trasa z 
důvodu opravy státní silnice, silně 
zesílil provoz. Žádal jsem o povolení 
ke snížení rychlosti při průjezdu obcí 
na 30 km/h, popř. 40 km/h. Vše bylo 
zamítnuto, pouze omezená rychlost 
na 30 km/h v obci před přechodem 
pro chodce povolena. 
 Nabádám proto občany k 
velké opatrnosti, neboť zvýšený  

 
provoz potrvá do konce 
kalendářního roku.  
 
 Věřím, že tak jako vždy po 
zimě přijde jaro a vše se v přírodě 
probudí k životu, tak i svízel a strasti 
pominou a bude zase dobře.  
 
 Přeji nám všem krásné jaro, 
pevné zdraví a elán do života.  
 

Pavel Worbis 
starosta obce 

 
 

____________________ 

Setkání seniorů 

 
 V sobotu 26. 3. se od 16 
hodin po dvouleté pauze uskutečnilo 
setkání našich seniorů. Vždy velmi 
potěší vystoupení dětí z MŠ Těšetice 
pod vedením paní učitelky Marie 
Horákové, Kateřiny Železné a naší 
nové paní ředitelky Bc. Zuzany 
Bastlové. Klub žen Těšetice secvičil 
pod vedením Ludmily Plačkové 
s mladými děvčaty - Monikou 
Řezáčovou, Antonií Šarlot 
Menclovou, Kateřinou Filipčíkovou, 

Lindou Marií 
Matějíčkovou, Evou 
Worbisovou, Sabinou 
Votavovou, Karolínou 
Trávníčkovou a Šárkou 
Dabergerovou tance, 
které s nadšením všichni 
pozorovali a odměnili 
šikovná a odvážná 
děvčata potleskem. 
K poslechu i tanci zahrálo 
duo Bend Erik/ Jana  
z Hostěradic.  
 Naši senioři si 
pochutnali na jídle, které 
jim připravila Stanislava 
Nováková s Petrou 
Kunertovou v naší obecní 
jídelně. Víno na setkání 
dodalo vinařství Leoš 
Musil. O pití se starala 
paní Ida Nováčková, 
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Božena Tkadlecová a Václav Tkadlec. 
Koláče a další dobroty na setkání 
přinesla paní Blanka Dufková a Stela 
Doležalová.  
 Všem, kteří pomohli při 
organizaci tohoto pěkného setkání, 
děkuji.                                                                                                 
 

PW 
 

____________________ 

Z naší obce … 

 
 V únoru 2022 proběhla v 
kulturním domě výmalba části 
přízemí, a to baru, přísálí a vstupního 
vestibulu. Akce pokračovala v dalším 
týdnu výmalbou části obecní jídelny. 
 V letošním roce proběhne 
úprava přístupové plochy před 
novým obecním úřadem, a to s 
ohledem na občany s fyzickým 

omezením, též s možností parkování. 
Snahou tedy je umožnit co 
nejjednodušší vyřízení občanských 
záležitostí.  

Obec požádala na tuto akci o 
dotaci, nyní budeme jen doufat v její 
úspěšnost.  
 

PW 
 

____________________ 

Zajímavosti z naší 

mateřské školy 

 
Vážení čtenáři, 
 
 opět mi dovolte malé 
ohlédnutí za uplynulými téměř třemi 
měsíci v naší školičce. 
 

 Než začneme vzpomínat, 
ráda bych upozornila rodiče dětí, 
kteří budou mít zájem o zápis dítěte 
do MŠ pro školní rok 2022/23, že 
zápis proběhne dne 11. 5. 2022 
v době do 14.00 hodin v budově MŠ. 
Formuláře k zápisu si můžete 
vyzvednout buď u personálu MŠ 
nebo stáhnout na stránkách obce 
pod záložkou Mateřská škola.  
 Co jsme prožili s příchodem 
nového roku? 
 Nový rok jsme zahájili plní 
optimismu návštěvou pana faráře 
Čoupka, kdy jsme si společně 
přiblížili tradici Tří králů. Děti si 
vyrobily papírové koruny a ruku 
v ruce poděkovaly Ježíškovi za 
dárečky v místním kostele.  
 Koncem měsíce nás navštívil 
žonglér a kouzelník Milan Ošmera se 
svou show. U dětí, ale i dospělých, 
sklidil veliký úspěch. 
 Opět jsme podnikli výlet do 
Jihomoravského muzea ve Znojmě, 
tentokrát za edukačním programem 
Zimní spáči, kde jsme se dozvěděli 
další zajímavosti o zvířátkách v zimě.  
A už je tu měsíc únor, povídáme si o 
zimních olympijských hrách, malou 
olympiádu jsme uskutečnili i ve 
školce. Naučili jsme se kromě jiného, 
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit 

se, a to se počítá       
 Dalším významným 
tématem, nejen u nás, byl Masopust, 
opět jsme velmi rádi přivítali pana 
faráře, ochutnali jsme koblížky 
z vlastní kuchyně. Přiblížili jsme si 
další tradici, která se dětem velmi 
líbila, zejména proto, že Masopust je 
čas veselí a legrace. Masopust jsme 
zakončili jak jinak, než karnevalem. 
To bylo legrace…. 
 Na začátku března nás opět 
navštívilo divadélko, tentokrát 
s pohádkou Červená Karkulka 
v podání pana Hrušky z Brna. Děti 
byly nadšené. 
 A co nás čeká a nemine? 
V nejbližších dnech se děti těší na 
jarní focení, setkání s důchodci, 
máme v plánu výlet na Biofarmu 
Doru v Ratibořicích, další kulturní 
akce  aj…. 
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 Zkrátka plány jsou velké a 
doufáme, že je do konce školního 
roku stihneme uskutečnit. 

 

Držte nám palce       
 

Za tým zaměstnanců MŠ Těšetice 
 

Bc. Zuzana Bastlová 
ředitelka 

 
____________________ 

Farnost Těšetice 

 
Milí občané,  
 
 bývá zvykem, že se 
v obecním Zpravodaji píše o tom, co 
se týká obce. Chtěl bych dnes udělat 
malou výjimku a psát o něčem, co se 
týká celého světa - tím však i naší 
malé obce.  
… 
 A nejde jen o modlitbu. 
Postní doba, kterou prožíváme, 
vybízí k trojímu: k modlitbě, postu a 
dobrým skutkům. Církev je i místem 
konkrétní pomoci: na mnoha farách 
- prosiměřickou a přímětickou 
nevyjímaje - bydlí lidé z Ukrajiny. 
Děkuji i touto cestou všem, kteří 
jejich přebývání mezi námi jakkoli 
podporujete.  
...  
 Na závěr informace o 
velikonočních bohoslužbách: 
v Těšeticích budeme slavit 
bohoslužbu na památku Umučení 
Páně na Velký pátek 15. 4. v 18 hod. 
a pak také radostnou bohoslužbu na 
oslavu Ježíšova Zmrtvýchvstání 
v neděli 17. 4. v 11 hod.  
 Bohoslužba na památku 
Večeře Páně bude na Zelený čtvrtek 
14. 3. v 18 hod v Práčích a vigilii Bílé 
soboty budeme slavit 
v Prosiměřicích v sobotu 16. 4. od 20 
hod.  

Váš farář  
Jindřich Čoupek 

 
Redakčně zkráceno. 

 

____________________ 

Splacení závazku 

vůči Jednotě 

Moravský Krumlov 
 
 V prosinci 2021 se podařilo 
obci splatit závazek, který měla vůči 
firmě Jednota SD Moravský Krumlov 
a to ve výši 1 milion Kč. Tento 
závazek vznikl v době, kdy Jednota 
poskytla tuto částku na vybudování 
prodejny v objektu vyhořelého 
kulturního domu. 

PW 
 

____________________ 

Společenské  a 

kulturní akce  
 
 V lednu a v únoru se  měly 
konat taneční plesy, karnevaly, 
masopustní zábavy, fašanky.    
22. ledna se měl uskutečnit obecní 
ples, 15. ledna  ples sportovní a 
pořádat ho měli především naši 
fotbalisté, 19. února by určitě 
vykouzlil dětem úsměv na tváři 
karneval. 
  26. února se konal 
masopustní rej masek po obci, ale 
bez večerní zábavy, stále kvůli 
vysokému počtu nakažených 
covidem 19 a vládním opatřením.  

 
V důsledku této novodobé nemoci se 
opět odložil i ,,Těšetický košt“, ale 
tentokrát snad jen o měsíc, a to 
z března na duben. Po rozvolnění 
státních opatření došlo po dvouleté 
pauze též k setkání seniorů 26. 3. 
 
Nadcházející akce v naší obci: 
 
23. 4. Těšetický košt 
30. 4. Pálení čarodějnic na hřišti 
7. 5. v 19 hodin lampiónový průvod 
s táborákem a opékáním špekáčků 
na hřišti 
8. 5. fotbalové utkání ,,svobodní 
proti ženatým“ s předzápasem dětí 
na hřišti 
29. 5. ve 14 hodin dětský den na 
hřišti 
11. 6. ve 14 hodin sobotní pouťové 
odpoledne na návsi s kapelou 
Trenďanka 

 
PW 

____________________ 

POZVÁNKA 
 
Vážení spoluobčané, 
 
rádi bychom vás pozvali na Den 
otevřených dveří v sobotu 
23. 4.2022 od 10.00 do 16.00 hod. 
na Golfovém  hřišti  Královská vinice 
Těšetice. 
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Golfové hřiště v Těšeticích je rodinné 
znormované devítijamkové hřiště 
linksového charakteru 
s tréninkovými plochami jako je 
Driving range, Putting green a 
tréninkové písečné překážky. 
Můžete si zdarma vyzkoušet odpaly i 
patování do jamky, hole a míčky vám 
samozřejmě zapůjčíme, rádi vám 
vysvětlíme, jak odpalovat  či patovat 
… 
Nejen golfistům je k dispozici 
recepce, kde se můžete občerstvit 
točeným pivem, limonádou a něčím 
k zakousnutí.  
 
Těšíme se na setkání s vámi 
 

Jiřina, Stanislav st. a Stanislav ml. 
Jelínkovi 

 

____________________ 

Stav obyvatel 

obce Těšetice 

k 31. 12. 2021 
 
• narozeni    7 
• zemřelí    5 
• přistěhovaní 20  
• odstěhovaní 15 

 
Stav  celkem =  591 + 5 cizinců  
 

RV 
 

____________________ 

Obecní kontejnery 
 

Začátkem letošního roku 
byly naší obci dodány kontejnery 
v rámci projektu „Systém sběru 
odpadů v Daníži“. Tyto kontejnery si 
mohou těšetičtí občané zdarma 
zapůjčit. Třeba na opravu svých 
nemovitostí či převozu materiálů. 
Zapůjčení lze domluvit v úředních 
hodinách na Obecním úřadě 
Těšetice. 

PW 

 
 

____________________ 

Velkoobjemové 

kontejnery 
 

Od 8. do 10. dubna budou 
před bývalým obecním úřadem 
rozmístěny kontejnery pro 
velkoobjemový odpad.  
 
Do velkoobjemového odpadu patří: 
Jedná se o různé předměty větších 
rozměrů: 
 
 > nábytek (rozměrný nejlépe 
rozložený) 
 
> dveře, okna, podlahové krytiny 
 
> nerecyklovatelné obaly 
 
> keramické předměty 
 
> matrace, pytlovina, špinavý textil 
 
> velké plastové autodíly, např. 
nárazníky 
 
Do kontejneru nepatří: 
lednice, elektronika 
baterie, akumulátory, zářivky 
barvy, ředidla 
oleje, tuky 
pneumatiky 
 
Tyto komodity lze odevzdat při 
svozu nebezpečného odpadu. 

PW 
 

 
 

____________________ 

Svoz 

nebezpečného 

odpadu 
 
30. dubna 2022 od 9. do 10. hodin 
se uskuteční svoz nebezpečného 
odpadu na parkovišti u kulturního 
domu. Občané mohou přinést: 
lednice, elektroniku, baterie, 
akumulátory, zářivky, barvy, ředidla, 
oleje, tuky, pneumatiky. 

PW 
 

____________________ 

Kejda 
 
    POMONA Těšetice a.s. aplikovala 
v únoru statkové hnojivo- kejdu 
hovězího skotu. Tato aplikace byla  
pravděpodobně i v Těšeticích 
spojena se zápachem 
doprovázejícím hnojení. 
    Pokusím se tímto dopisem 
vysvětlit situaci a jak pevně věřím, 
zmírnit případné rozhořčení 
obyvatel obce, kteří bydlí v části 
obce poblíž  polí, na kterých byla 
kejda aplikována. Jejich názory nám 
nejsou v žádném případě lhostejné a 
chápeme, že zápach, který aplikaci 
kejdy provází,není  zejména v tomto 
počasí příjemný. 
    POMONA Těšetice a.s. chová 
hospodářská zvířata- dojnice 
s produkcí mléka již od roku 1998, 

kdy vznikla. 
Navázala tak na 

hospodaření 
společnosti ZD Mír 
Práče a dále 
v historii státního 
statku Purkrábka a 
dalších s tradicí 
sahající někam  do 
začátku minulého 
století. Od té doby 
je zde také 
nakládáno se 

statkovými 
hnojivy, mezi 

která patří chlévská mrva, močůvka a 
v posledních letech kejda. Kejda je   
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směs tekutých a pevných výkalů 
hospodářských zvířat. 
    Z pohledu péče o půdu je známo a 
prokázáno, že smíšené hospodářství, 
které umožňuje hnojit mimo 
průmyslových hnojiv i hnojivy 
statkovými, je pro kvalitu půdy a 
zachování její úrodnosti velkým 
přínosem.   
    Současná legislativa nám 
umožňuje aplikovat statková hnojiva 
pouze v některých obdobích a pouze 
na některé plodiny. Období od 1. 
února, po žních a po sklizni kukuřice 
k nim patří.  
    V současné době a osevním 
postupu přišla pro aplikaci hnojiva 
řada na pole ležící v blízkosti obce. 
    K provedení hnojení uvedeného 
pole je zapotřebí přibližně 8 dnů. 
Aplikovaná kejda  jde nejvíce cítit  
několik hodin po aplikaci.    Další 
parcely určené k hnojení se nachází  
ve větší vzdálenosti od obce Těšetice 
a situace se tím výrazně zlepší. 
    Závěrem Vás ujišťuji, že  POMONA 
Těšetice a.s. neporušuje aplikací 
kejdy žádnou zákonnou normu. 
    V budoucích letech se může 
situace opakovat. Vždy to však bude 
na omezenou dobu v řádech hodin, 
maximálně  dnů v závislosti na 
zvoleném osevním postupu a směru 
větru.  
    Pevně věřím, že mé vysvětlení 
přispěje k udržení dobrých 
sousedských vztahů. POMONA 
Těšetice a.s. nemá jinou možnost, 
než v uvedených termínech 
vyaplikovat  vyrobená statková 
hnojiva. Stejná situace je ve všech 
místech, kde se vyrábí mléko nebo 
chová skot bez tržní produkce mléka 
napříč celou Evropou. Kejdu a 
chlévskou mrvu aplikují v blízkosti 
obcí i turistických oblastech 
zemědělci  a sedláci v Rakousku, 
Německu, Švýcarsku i jinde.  
 
Občanům děkuji za pochopení.   
 
   Ivo Pokorný 

předseda představenstva 
 
 

____________________ 

Oprava pokojů  

a kuchyňky  

na ubytovně 
 

Během ledna a února 
proběhla oprava pokojů na 
ubytovně. Došlo k rozdělení dvou 
velkých pokojů na čtyři menší. 
Upravené pokoje lákají svou 
útulností a praktičností, 
ubytovanými jsou oblíbené. Opravu 
ubytovny realizovala firma Arbeiter.  

Zároveň probíhala 
rekonstrukce kuchyňky. Stará 
kuchyňská linka se letitým 
používáním již rozpadala. Byla 
nahrazena novou, modernější, a tím 
i vzhlednější. Před její montáží bylo 
třeba obložit stěny sádrokartonem a 
vymalovat. O úpravu a nový vzhled 
se postarali obecní zaměstnanci. 

 
PW 

 

 

 

____________________ 

Cena ubytování 

na obecní 

ubytovně 
 

Vzhledem k vysokému 
nárůstu cen za energie, muselo dojít 
také ke zdražení ubytování v naší 
ubytovně.  

Nyní stojí ubytování za 1 noc 
290,- Kč a na 2 a více nocí 250,- Kč / 
noc. 

PW 
 

 

____________________ 

Ceny obědů  

od 1.4.2022 
 

Ceny obědů a individuální 
dovoz se od 1. 4. vzhledem 
k narůstajícím cenám za energie, 
paliva a potraviny zvedají na 85,- Kč 
za oběd odebraný v jídelně Těšetice.  

 
Příplatek 

za individuální 
rozvoz – 10,- 

Kč/oběd (pokud 
na zastávce 

složeno 3 a více 
obědů, pak bez 

příplatku). 
 

- samostatná 
příloha – knedle – 

min. 40,- Kč 
 

- celodenní 
stravování 

(snídaně, oběd, 
večeře) – min. 

250,- Kč 
 
 

PW 
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____________________ 

Místní knihovna 

Těšetice 
 

Ke konci roku 2021 skončila  
paní Mgr. Vladimíra Václavková, 
knihovnice v naší místní knihovně. Za 
její dlouholetou činnost jí touto 
cestou upřímně děkujeme. 

V lednu roku 2022 
nastoupila do místní knihovny nová 
knihovnice paní Mgr. Petra 
Velanová.  

Okresní knihovna poskytla v 
rámci výměnného fondu nové knihy 
naší knihovně. Nové knihy pro 
knihovnu zakoupila též obec sama.  

Pro modernizaci místní 
knihovny, a to zakoupení nových 
regálů a nového PC, jsme  požádali o 
dotaci. Doufáme, že budeme 
úspěšní. 

PW 
 

____________________ 

Ohlédnutí za zimní 

údržbou 
 

Zima skončila a s ní i sypání 
chodníků, ulic a shrnování sněhu.  

Z pohledu údržby byla zima 
mírná, ne moc často se vyjíždělo za 
účelem odklízení sněhu či sypání 
chodníků kvůli náledí, a tak se 
z obecních zásob spotřebovaly 

pouze cca 4 tuny posypového 
materiálu. Tento materiál byl již 
zaměstnanci obce z ulic a chodníků 
uklizen. Pracovníkům Pomony 
děkujeme za včasné shrnování sněhu 
a sypání obecních cest. 

PW 

____________________ 

Jarní údržba 

zeleně 
 
Vážení občané, 
 

v přicházejícím jarním 
období  probíhá údržba zeleně, a to 
především vysázených keřů a 
stromků. 

Bylo ošetřeno více jak 120 
keřů a také záhon před bývalým 
obecním úřadem prošel jarními 
úpravami. 

Pro dobrou kondici a 
stejnoměrný vzrůst bylo provedeno 
zastřižení okrasných keřů a travin. 

 
Na hlavní silnici směrem na 

Znojmo bude vysázen nový strom, 
okrasná lípa, za poškozený a 
ulomený. 

Připravujeme a 
domlouváme čištění koryta místního 
potoka od hřiště a dále. Obdrželi 
jsme stanovisko od Povodí Moravy, 
s.p., provoz Znojmo. Cituji ze zprávy: 

  
Plánujeme koryto zpevněné dlažbou 
vyčistit v první polovině roku 2022 

ručně. Zvolíme tento způsob z více 
důvodů. Pokud bychom chtěli  koryto 
vypláchnout vodou z přehrady, tak 
by bylo nutné vodu pouštět více 
hodin, tak aby to mělo nějaký efekt. 
Toto vzhledem k množství vody 
v nádrži a průměrným průtoků 
nemůžeme dělat pravidelně. Druhým 
důvodem je obava, aby se odplavený 
materiál nezachytil v nějakém místě, 
kam bychom se výrazně hůř 
dostávali než nyní. 
 
  Další jednání probíhají a 
budeme Vás informovat. 
 
 Přeji všem pohodové jaro. 

    
   Vincent Beleš  

 
 
 
 
 
 

 

____________________ 

Tříkrálová sbírka 
 

V lednu 2022 proběhla pod 
záštitou Charity Znojmo Tříkrálová 
sbírka. 

V naší obci se vybralo celkem 
19 311,- Kč. 

Děkujeme 
PW 
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____________________ 

Jubilanti 
 

I letos chodíme přát našim 
občanům vše nejlepší, hodně zdraví 
a životního elánu k jejich 
významnému jubileu. Byli jimi:  
 
Karel Hloušek 
Stela Doležalová 
Miluše Zaspalová 
Jan Švejcar 
Libuše Vytáčková 
Marie Hloušková 
Eva Pokorná 
Růžena Nováková 
Cyril Pešek 

PW 

____________________ 

Masopust 2022 
 
26. 2. se v naší obci konal 
masopustní rej. Od rána chodily 
masky s muzikanty a snažily se lidem 
připomenout tradici konce hodování 
před postním obdobím.  
 Počasí bylo příznivé, takže 
netrpěly zimou. Za hasiče dělal 
doprovod maskám Jan Worbis. Na 
závěr měli všichni chodící po obci 
nachystáno občerstvení v baru VÚZ, 
kde se o ně postarala paní Božena 
Hloušková a Jarmila Bezrouková.  

Na zdárný průběh akce 
dohlížel a muzikanty přepravoval 
Josef Bezrouk.  

Všem maskám i 
organizátorům moc děkujeme. 

PW 

____________________ 

Silvestrovská 

vyjížďka 
 

Rok 2021 zakončili místní 
traktoristé tradiční silvestrovskou 
vyjížďkou. Letos se po roční pauze 
mohla tato akce opět konat za 
přítomnosti příznivců toho koníčka. 
Před VÚZ se sešlo několik desítek lidí, 
kteří si kromě prohlédnutí našich 
strojů mohli vychutnat svařené víno, 
čaj a koláčky. Počasí bylo téměř jarní 
a akce o to více vydařená.  

Další akcí roku 2022 je 
naplánovaná prvomájová vyjížďka, a 
to na neděli  1. května, opět u VÚZ, 
na kterou vás srdečně zveme (čas 
bude včas upřesněn).  

Tradiční Traktoriáda se bude 
konat v sobotu 30. července 2022 ve 
sportovním areálu. 

VT 
 

____________________ 

Šipky 
 

Na konci února skončil 3. 
ročník ŠLV v soft šipkách. Pro naše 
mužstvo nemohlo být lépe, protože 
jsme ročník prošli bez ztráty bodu a 
tabulku jsme suverénně ovládli. 
V prvním kole jsme porazili Práče  

 
9:7, stejnou výhru jsme si přivezli 
z Oleksovic, Lechovice jsme doma 
„přeházeli“ vysoko 12:4. 
V odvetných zápasech jsme brali tři 
body v Práčích po výhře 7:9, 
Oleksovice jsme v  5. kole přehráli 
11:5, což nám s předstihem zajistilo 
první příčku. Do Lechovic, které už 
byly bez šance, aby opustily poslední 
příčku, tak odjela sestava 
náhradníků, kteří nedostali 
v předchozích zápasech tolik šancí. I 
tam jsme brali všechny body, po 
výsledku 6:10.  V našem dresu 
nejvíce zářil Zdeněk Ryšavý st., který 
ovládl tabulku úspěšnosti,  z dvaceti 
zápasů prohrál pouze jediný, 
v Práčích, s Romanem Gregorem. 
Jeho úspěšnost se zastavila na čísle 
95%. V tabulce bodů se umístil těsně 
na druhém místě, vinou toho, že 
odehrál o 4 zápasy méně, než 
celkový vítěz, Petr Daňhel z Práčí. 
Nebýt jeho jedné neúčasti, vinou 
pracovních povinností, ovládl by asi 
všechny individuální statistiky. 
Uplynulá sezona bude slavnostně 
zakončena v sobotu 21. května 2022, 
v našem VÚZ, kde se bude konat  
Závěrečný turnaj ŠLV a my, jako 
celkový vítěz, máme právo tuto 
událost pořádat. Turnaj začne 
v 11:00 a je přístupný i vám, 
veřejnosti a spoluobčanům, kteří 
můžete přijít kouknout na tento 
sport a vychutnat si ho třeba u 
čepovaného pivka, či limonády, 
které budou po celý den volně 
k prodeji. Srdečně vás tedy tímto 
zveme na tuto sportovně-kulturní 
akci. 

 
Václav Tkadlec 
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____________________ 

Fotbal 
 
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto 
Zpravodaje,  

 
v prvním čtvrtletním vydání 

těšetického informačního plátku v 
roce 2022 Vám místní fotbalový klub 
krátce shrne zimní pauzu. Po 
skončení podzimní části mohli 
všichni hráči odpočívat a od fotbalu 
si odpočinout. V půlce ledna jim byl 
trenéry naordinován individuální 
plán, který si každý mohl zvolit podle 
svého uvážení. Jistě jste si všimli 
některých našich hráčů, jak ve 
sportovním oděvu s reflexívními 
prvky brázdí naše chodníky a ulice. 
V polovině února začala také 
příprava a tréninky na umělé trávě 
v Suchohrdlech u Znojma. První 
přípravný zápas jsme sehráli 13. 
března v Banticích. Remizovali jsme 
tam 1:1, o naši branku se postaral 
Katolický. Mnoho dalších šancí 
zůstalo nevyužito. Další přípravný 
zápas je na programu v neděli 27. 
března na domácím hřišti proti 
Rybníkům. Začátek je naplánován na  
15:00. O týden později již začíná  po 
dvou letech  jarní část soutěže. Tu 
zahájíme doma proti Božicím B (viz. 
rozpis jara 2022). Během zimní 
přestávky projevil zájem o přestup 
do Olbramkostela Michael Theimer a 
kvůli zdravotním problémům ukončil 
aktivní kariéru Marek Zimmermann. 
Ten byl ale ihned osloven o pozici 
asistenta trenérů, kterou přijal. 
Kromě jarních bojů v odvetných 
utkáních se můžete také těšit na 
tradiční květnové zápasy 
svobodných proti ženatým, které se 
budou konat v neděli 1. a 8. května 
2022 na našem hřišti (naše družstvo 
hraje oba tyto víkendy svá 
mistrovská utkání v sobotu). Zveme 
tímto všechny zájemce, aby se na 
tuto akci dostavili v hojném počtu a 
pomohli tak udržet tuto tradici, která 
vždy nabízí mnoho legrace, kde 
nejde o výsledek, ale o radost 
z pohybu. Dále bychom vás rádi 
informovali o tom, že termín  

 
 
letošního Memorialu Jaroslava 
Prokeše bude v sobotu 23. července 
2022. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám  
představil jediného nerodáka v 
našem výboru TJ Těšetice a krátce ho 
vyzpovídal.  Je jím místopředseda 
Miroslav Vyklický.  

 

 

Mirku, kdy jsi začal hrát za TJ 
Těšetice? 

V létě roku 2017, kdy jsem se sem 
přestěhoval a chtěl jsem se rychle 
zapojit mezi místní. 

 

 

 

Kdy jsi se dostal do výboru TJ? 

O dva roky později, kdy jsem byl 
jeden z mála místních, kteří hráli 
fotbal na zdejším trávníku. 

 

Co Tě v naší obci nejvíce zaujalo? 

Spousta kulturních akcí, krásná 
krajina a dále srdečnost, soudržnost 
a aktivita místních lidí, kteří jsou 
hojně zastoupeni ve zdejších 
spolcích, kterých je na tuto vesnici 
opravdu dost. Nerad bych opomíjel 
ostatní lidi, kteří jsou aktivní i mimo 
spolky. 

 

Na co jsi hrdý za tvé působení v TJ? 

Jsem moc rád za působení mladých 
místních v TJ. Za prvé bychom bez 
nich měli problém složit “11”. Za 
další je tu vidina udržení TJ v 
dlouhodobé sportovní kondici, kdy v 
poslední době zaniká spousta 
podobných fotbalových oddílů. 
Nejen díky tomu jsem vděčný, že 
mohu říci, že větší část hráčů je z 
Těšetic, nebo z nich pochází. 

 

Co bys chtěl zlepšit v TJ? 

Nejvíce mě trápí naše tráva, na které 
hrajeme. Přestože máme jeden z 
nejhezčích sportovních areálů v 
okrese, tak bohužel je náš travnatý 
povrch příliš hrbolatý a tvrdý, což 
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vede některé naše hráče k újmě na 
zdraví, především na zranění kotníků 
a kolen. A také to odrazuje některé 
místní kluky, aby hráli v Těšeticích a 
kopou místo toho v jiných oddílech, 
což je určitě škoda.  

 

Jaké máš přání, co se týče naší 
obce? 

Všimnul jsem si, že jsme jedna z mála 
vesnic, kde místní mládež chodí, 
místo hraní na PC, ven. Jsem rád, že 
chodí sportovat za každého počasí a 
myslím si, že v případě mokra by jim 
dost pomohlo víceúčelové hřiště s 
umělým povrchem. 

 
Děkuji za tvůj čas a krátký rozhovor 

 
VT 

 
 

____________________ 

Pomoc Ukrajině 
 
Naše obec přispěla finanční 

částkou ve výši 10 000,- kč na pomoc 
Ukrajině, a to prostřednictvím 
Českého červeného kříže. 

 
Město Znojmo a Oblastní 

charita pořádá také materiální 
sbírku. 

PW 
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