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Slovo starosty 

 
Vážení občané naší obce, 
 
se začátkem prázdnin a dovolených 
Vám chci popřát jejich vydařený a 
klidný průběh bez zbytečných 
stresových a vypjatých situací.  

Silný automobilový provoz 
vedoucí přes naši obec kvůli 
rekonstrukci silnice I/53 mezi 
Znojmem a Lechovicemi si vyžaduje 
velkou trpělivost a ohleduplnost 
všech našich občanů, zvlášťě těch, 
kteří žijí podél ulic Hlavní a Bantická.  

Opakovaně žádáme Policii 
ČR, aby prováděla kontroly 
dodržování předepsané rychlosti 
v obci. Věřím, že přemísťování 
figuranta policisty má smysl a aspoň 
částečně pomáhá k dodržování 
rychlosti.  

Chci poděkovat všem 
obyvatelům za jejich přístup k třídění 
odpadu, o kterém podrobněji 
informujeme v další části 
zpravodaje. Děkuji za Váš přístup do 
této doby, ale i za to, že 
v nastoleném trendu správného a 
odpovědného třídění budete všichni 
pokračovat a díky tomu bude naše 
obec čistší a bude se nám tu lépe žít. 
 

Všem přeji krásné prožití 
prázdnin a dovolených. 
 

Pavel Worbis 
starosta obce 

____________________ 

Dětský den 

 
29. května se v naší obci uskutečnil 
dětský den s bavičem Pájou 
Chabičovským. Odpolední program 
se měl odehrát ve sportovním 
areálu.  Zaměstnanci obce zde 
postavili obecní stan, roznosili pivní 
sety, nachystali výčep, pomocníci 
baviče chystali skákací hrad, který si 
s sebou přivezli a další rekvizity pro 
soutěže, když tu se náhle spustil 
déšť.  

A začal závod s časem. 
Nejnutnější věci naložit, přesunout 
do kulturního domu a tam je 
připravit pro příchozí rodiče s dětmi.  

 
Díky obětavosti žen: Antonii 
Trávníčkové, Marcele Zimmer-
mannové, Kateřině Filipčíkové a Idě 
Nováčkové se vše včas podařilo. 
I vystupující v čele s Pájou 
Chabičovským se stačili včas 
přesunout a připravit vše potřebné k 
programu pro všechny děti. 

Přišlo jich opravdu hodně a 
postupně spolu s rodiči a ostatními 
zaplnily celý sál. Účinkující měli pro 
děti připravený zábavný program, do 
kterého se postupně zapojili všichni. 
Dětem byly rozdány různé předměty 
a dobroty včetně  limonády od paní 
Marcely Míkové, kterou jim čepovaly 
paní Kateřina Filipčíková s paní Idou 
Nováčkovou. Ani tatínci a ostatní, 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Číslo 2/2022    www.tesetice.cz        Zdarma do každé domácnosti 

_______________________________________________________________________________________________ 



 
2 

 

 
 
kteří chtěli zahnat žízeň, nepřišli 
zkrátka a mohli si zakoupit pití 
v baru. Dále měly děti možnost si 
nechat namalovat na obličej  
obrázek a zakoupit balónek plněný 
héliem. 

Nakonec vše dopadlo dobře 
a program se moc líbil. Velké 
poděkování patří všem, kteří 
pomáhali s jeho uskutečněním. 

PW 
 

____________________ 

Sobotní pouťové 

odpoledne 

 
V sobotu 11. 6. se v naší obci konalo 
sobotní pouťové odpoledne. Počasí 
se vydařilo, takže celé dění mohlo 
proběhnout na prostranství před 
kulturním domem.  

Kdo chtěl, mohl si posedět 
pod obecním stanem, který i 
s pivními sety nachystali naši obecní 
zaměstnanci: Tomáš Kunert, Jiří 
Moltaš, Marcela Zimmermannová a 
Antonie Trávníčková.   

Celé odpoledne krásně hrála 
kapela Trenďanka  pod vedením 
kapelníka Erika Franka doprovázená 
dvěma zpěvačkami. Děti i dospělí se 
mohli vyřádit na atrakcích, které 
přivezl pan František Nový. 
K občerstvení bylo možné zakoupit 
hamburger nebo párek v rohlíku 
u pana Pavla Meduny a dobře 
vychlazené pivo nebo limonádu točili  
v baru Jan Navrkal s Annou 
Kononenkovou. Všichni, kteří se 
přišli podívat, byli určitě spokojeni.  

Děkuji všem, kteří jakkoliv 
pomohli s přípravou této akce. 

PW 
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____________________ 

Přístupové plochy 

k OÚ Těšetice a 

dětské hřiště u OÚ 

 
V únoru 2022 proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele přístupové 
plochy k novému obecnímu úřadu. 
Vyhrála firma COLAS CZ, a.s., která 
nabídla nejnižší cenu.  

Po vyřízení všech formalit 
bylo předáno staveniště dne 16. 5. 
2022 s tím, že termín dokončení 
stavby dle smlouvy o dílo je do 31. 7. 
2022. Stavební práce započaly a 
zdárně pokračují.  

Po dokončení stavby 
přístupové plochy k novému 
obecnímu úřadu bude vytvořen i 
nový přístup na dětské hřiště pro 
rodiče a prarodiče s kočárky a dětské 
hřiště bude zabezpečeno proti volně 
pobíhajícím psům. 

PW 

____________________ 

Místní rozhlas 

 
S budováním přístupových ploch 
před obecním úřadem došlo také 
k napojení místního rozhlasu na 
nový obecní úřad a ke zkušebnímu 
provozu nové rozhlasové ústředny.  

Je to další z důležitých kroků 
21. století, který vede k modernizaci 
obce. Během zkušebního provozu 
zasílejte na obecní úřad podněty 
k dalšímu zlepšení hlášení. 
V nejbližších měsících by měla být 
možnost přes staženou aplikaci 
opakovaně si rozhlasové hlášení 
poslechnout . 

PW 

____________________ 

Třídění odpadu  

za rok 2021 

 
Za rok 2021 občané naší obce 
vytřídili a předali k využití 80,164 tun 
odpadů. Za to obec vyfakturovala a 
obdržela od autorizované odpadové  
 

 
společnosti EKO-KOM a.s. částku 
v celkové výši 189 883,- Kč. 

Tato částka byla využita na 
úhradu faktur za sběr 
nebezpečného, nadměrného, 
komunálního a ostatního odpadu.  

Obec také obdržela 
Osvědčení o úspoře emisí za rok 
2021, čímž přispěla ke zlepšení 
životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. 
 
Úspora, kterou jsme dosáhli 
představuje:  
Emise CO2 ekv.: 97,253 tun 
Úspora energie: 1 675 139 MJ 
 
Děkujeme všem občanům, že třídíte 
odpad. Má to smysl. 

PW 
 

____________________ 

Svoz 

velkoobjemového 

a nebezpečného 

odpadu 

 
8. až 10. dubna 2022 proběhl svoz 
velkoobjemového odpadu a 30. 4. 
odpadu nebezpečného. Obzvlášť u 
odpadu velkoobjemového využili 
obyvatelé této možnosti a oba  
 

 
třicetikubíkové kontejnery naplnili 
na 100%.  

U svozu nebezpečného 
odpadu už tak velký zájem nebyl, ale 
i tak firmě FCC Miroslav odevzdali 
lidé  pneumatiky a další komodity 
nebezpečného odpadu. Elektro 
odpad opět převzali od občanů 
místní dobrovolní hasiči.  

Další svozy těchto odpadů 
proběhnou zase na podzim. 
Předpokládaný termín je od poloviny 
října do poloviny listopadu. O 
přesném datu svozu budou 
obyvatelé Těšetic včas informováni.  

 
Děkujeme, že třídíte. 

PW 
 

____________________ 

Jak šel čas 

v mateřské škole 

 
Milí čtenáři, 
 
dovolte nám malé ohlédnutí a 
připomenutí si pár akcí a událostí 
z naší mateřské školy. 

Bylo toho opravdu hodně, 
nacvičili jsme společně vystoupení 
pro naše seniory a doufáme, že bylo 
povedené.  

Ve čtvrtek 7. dubna jsme 
uskutečnili náš první jarní výlet, a to  
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do Ratibořic u Třebíče na skvělou 
kozí farmu (BioFarma Dora), děti se 
dověděly spoustu zajímavostí o 
chovu koz, na vlastní oči viděly 
dojení koziček, prošly si stáje a měly 
možnost si pochovat kůzlátka. Na 
závěr jsme ochutnávali skvělé bio 
výrobky této farmy. Tento výlet se 
určitě povedl. Výlet byl financován 
v rámci projektu EU Šablony III. 

Před velikonočními svátky 
nás opět navštívil pan farář Čoupek, 
děti se na jeho návštěvy vždy těší, 
jeho vyprávění dokáže děti zaujmout 
a vždy si odnesou spoustu nových a 
zajímavých informací.  

Duben jsme měli opravdu 
velmi nabitý zážitky, kromě jarního 
focení, jsme navštívili Den Země, akci 
Městských lesů Znojmo, která se 
konala v Beach clubu ve Znojmě. 
Program byl velmi zajímavý, plný 
soutěží, nových poznatků, živých 
zvířátek, atd., atd…. Akci jsme si 
opravdu užili, a to natolik, že jsme se 
rozhodli pozvat na oplátku Městské 
lesy k nám do školky. 

Paní inženýrka Trojanová se 
zabývá lesní pedagogikou a pořádá 
poutavé a poučné vzdělávací 
programy pro děti z mateřských škol. 
Neváhali jsme proto a pozvali ji 
k nám a opět jsme neprohloupili.  
Děti byly nadšené, získaly spousty 
nových poznatků o lese, životě 
v lese, zvířátkách i věcech 
průmyslových. Tento projektový den 
byl hrazen z programu EU Šablony III. 

 
Rozhodli jsme se, že si 

založíme vlastní zahrádku. Pořídili 
jsme tedy vyvýšené záhony, načetli 
informace a hurá do pěstování. Děti 
byly zapálené. Zasely si hrášek, 
ředkvičky, okrasné dýně, kukuřici, 
špenát aj., zkoušíme i řepu po vzoru 
pohádky O veliké řepě. Náklady jsme 
opět zafinancovali z projektu 
Šablony III. Ráda bych také 
poděkovala paní Mašejové, 
starostce  obce Kuchařovice, která 
nám dodala zdarma kompost, bez 
kterého bychom se nehnuli dál.  

Čas nezadržitelně pádí a už 
tu byl květen - měsíc, který je 
zasvěcen mimo jiné maminkám. 
Maminky přišly za námi do školky, 
děti zazpívaly, zarecitovaly, předaly 
dárečky. Vždy hezký a dojemný 
květnový čas.  

Předškolní děti také 
navštívily ZŠ Prosiměřice, paní 
učitelka je provedla areálem, 
vysvětlila dětem, co se ve škole naučí 
a že se nemusí ničeho bát. Současní 
prvňáčci jim krátce předvedli, co už 
umí, a hurá zpátky do školky. Tímto 
bychom chtěli poděkovat panu 
řediteli Maškovi, že nám umožnil 
nahlédnout do výuky a prostor školy.  

Mezi další důležité události 
patří bezesporu zápis do MŠ. Zápis 
proběhl dne 11. 5. 2022. Mateřská 
škola obdržela 9 žádostí o přijetí, což 
je více než volných míst, kterých 
jsme měli 6. Ředitelka mateřské 
školy tedy rozhodla o přijetí  

 
v souladu s kritérii pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání od 
školního roku 2022/2023. Přijato 
bylo 6 dětí, které od září 2022 začnou 
navštěvovat mateřskou školu 
Těšetice. Mateřská škola má tedy 
v současnosti plnou kapacitu, což 
činí 25 dětí.  

V těchto dnech nás čeká 
velký celodenní výlet, a to do 
zábavního parku Permonium 
v Oslavanech u Brna, kam už se 
všichni moc těšíme. 

I když je konec školního roku, 
nezahálíme, staráme se o naše mini 
záhonky, odkud jsme již sklidili 
ředkvičky a jahody právě sklízíme, 
ostatní plodiny pilně pozorujeme, 
zaléváme, staráme se o ně a ony nám 
na oplátku krásně rostou. Jako piráti 
jsme oslavili Den dětí, který jsme 
završili hledáním sladkého pokladu. 
Stále si povídáme o věcech, které nás 
zajímají, nacvičujeme pásmo na 
Rozloučení s předškoláky spojené 
s pasováním předškoláčků a 
vystoupením žonglérů.  
 
 
Za tým zaměstnanců MŠ Těšetice 
 
 

Bc. Zuzana Bastlová 
ředitelka 
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____________________ 

Místní knihovna 

Těšetice 

 
Pro místní knihovnu jsme požádali o 
dotaci na vybavení. Byli jsme úspěšní 
a obdržíme od Jihomoravského kraje 
na vybavení knihovny částku 
35 000,- Kč.  

Děkujeme Jihomoravskému 
kraji. 

Během prázdnin se bude 
v knihovně malovat a provádět 
drobná údržba. Budou se montovat 
nové regály a další drobný nábytek. 
Z toho důvodu bude knihovna 
během letních prázdnin uzavřena. 

Poprvé bude otevřeno ve 
středu 31. 8. 2022.  

Děkujeme všem občanům a 
milovníkům knih za pochopení. 

RV 
 

____________________ 

Farnost Těšetice 

 
Prožil jsem teď několik dní v 
nemocnici. Na pokoji se mnou byl 
věřící člověk, fanda do starých 
motorek, litobratřický patriot Josef.  

Vyprávěl mi o svém nálezu 
starých cihel s monogramy GS a VV. 
Znamená to jména Georg Spandl a  
Vinzenz Vogler - oba byli ve své době 
starosty v Litobratřicích.  

Pamatuji také na monogram 
na plotu před farou ve Slupi FW: 
znamená Franz Windisch. Byl ve 
Slupi farářem a jeho vyobrazení 
najdeme v jednom kruhovém obrazu 
na stropě kostela ve Slupi. Jeho hrob 
je uchován  na hřbitově.  

Cihly, monogramy, obrazy a 
památníky jsou tichým svědectvím o 
lidech, kteří žili na místech, kde nyní 
žijeme my a tvořili tu dějiny. Měli 
plány, sny, něco budovali, o něco 
usilovali, něco nám zanechali.  

My svým zkoumáním 
minulých dob sami sebe vzděláváme 
a inspirujeme se k tomu zanechat po 
sobě také něco hodnotného, co by 
přetrvalo omezený časový horizont  

 
našeho života. Prostorově jsme celý 
život vázáni na své tělo.  I časově 
jsme omezeni délkou života, který je 
nám vymezen. Málokdo si však 
uvědomuje velké tajemství lidského 
ducha, který omezení nemá. V duchu 
můžeme plout napříč časem i 
prostorem. Náš duch může 
obsáhnout vše. Hranice ducha 
posouváme vzděláním, kterým se 
často tolik opovrhuje. Bez vzdělání 
zůstáváme omezenými lidmi 
uzavřenými ve svých hranicích, kteří 
nejsou schopni vnímat širší 
souvislosti. Vzdělání naopak hranice 
otevírá a dává nám vstupovat do 
světů druhých lidí. Vzdělání lidi 
propojuje.  

Málokdo z nás si také v 
životním fofru uvědomí, že sám 
vytváří dějiny. Mnozí nechodí k 
volbám s odkazem na to, že je to 
zbytečné. Od křesťanství může 
někdy lidi odrazovat určitá 
„stádovitost“. V křesťanství je ale 
skryt také veliký důraz na jednotlivce 
a jeho specifickou cestu. Bůh si přeje 
„kéž by všichni byli proroky, kéž by 
na všech spočinul Boží Duch“. Nebo 
chcete-li „kéž by všichni byli tvůrci“ - 
vždyť jsme stvořeni k obrazu Boha 
Stvořitele (viz foto).  

O Slavnosti Seslání Ducha 
svatého jsme při bohoslužbě volali: 
„Sešli svého Ducha, Pane a obnov 
tvář země!“  

 
Přeji Těšeticím a žehnám k 

tomu, aby všichni, kteří v obci žijí, 
proměňovali svou činností tvář obce 
ke stále větší kráse.“ 
 

Váš farář Jindřich Čoupek 
 

____________________ 

Kládo-LAVIČKA 

 
Občané a návštěvníci Těšetic 
nejčastěji využívají k vycházkám 
cestu okolo fotbalového hřiště dále 
až k přehradě v lese nebo podél 
golfového hřiště v lokalitě Královská. 
Třetí velmi využívanou vycházkovou 
trasou je úsek od čistírny odpadních 
vod směrem k bantickému rybníku. 

Nejen pro ty, kdo si chtějí 
udělat zdravotní vycházku, máme tip 
na zajímavý okruh. Tento vycházkový 
okruh můžete například začít u 
panelové cesty u bývalého skladu 
nápojů HOSTAN a dále pokračovat 
podél větrolamu na jih, až dorazíte k 
historickému železnému kříži v 
polích. Zde na vás čeká první 
kládolavička, na které si můžete 
odpočinout a současně se 
rozhlédnout do krajiny.  

Od železného kříže se dejte 
směrem na východ podél aleje plné 
třešní, hrušní, javorů a lip. Na konci 
této aleje se můžete opět zastavit, 
protože je zde druhá kládolavička, ze  
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které můžete pozorovat Těšetice z 
úplně jiného úhlu. 

Zde se vydejte cestou dolů 
(na sever) k bantické zatáčce, pak u 
kamenného kříže odbočte k 
Těšeticím a po asi 30 metrech se 
vydejte podél vodoteče směrem k 
hydroglóbusu. A asi v polovině této 
části kolem vodoteče na vás bude 
čekat třetí kládolavička. Když se na ni 
posadíte, tak můžete pozorovat věž 
kostela, nově vysazenou alej rynglí, 
nebo jen tak v pohodě a klidu 
relaxovat. 

Odtud můžete jít rovně dál 
podél vodoteče, až dorazíte opět k 
panelové cestě, nebo odbočíte a 
podél rynglové aleje dojdete až na 
Bantickou ulici. 

Tato vycházka je nenáročná 
a pohodová. Trvá asi 1 hodinu a 
cestou zjistíte, že i tato část okolí naší  

 
obce je zajímavá a výborná k 
protažení těla. 

ZN 
 
 

____________________ 

Hasiči Těšetice 

 
Dne 13. 4. před 18 hodinou byl 
vyhlášen požární poplach. Naši hasiči 
vyjeli k požáru větrolamu, který je u 
první velké zatáčky za Těšeticemi 
směrem na Znojmo. U požáru byla 
naše zásahová jednotka první, ale 
jelikož nemáme cisternový vůz, 
museli jsme počkat na zásahové 
jednotky ze Znojma a Prosiměřic. 

V pátek 29. 4. jsme od 16 
hodin stavěli na obvyklém místě ve 
sportovním areálu táborák na akci 
,,pálení čarodějnic“. Ke stavění se 

použilo dřevo, které se během zimy 
nastřádalo z údržby stromů po obci. 
Tento rok jsme již mohli mít i 
občerstvení. Prodávalo se pivo, 
limonáda i uzená cigára. Stavění se 
účastnili: Ladislav Večeřa st., Prokeš 
Josef ml., Trávníček Karel ml., 
Daberger Zdeněk ml., Tkadlec 
Václav, Viklický Miroslav, Moltaš 
David, Nováček Petr ml. Worbis 
Pavel st. 

6. 5. jsme opět stavěli 
táborák k oslavě osvobození a konce 
války v roce 1945. Na tento táborák 
bylo použito i dřevo z lesa, které 
ohrožovalo možným pádem 
kolemjdoucí po cestě k přehradě. 
Toto dřevo ve svém volnu pořezal a 
nachystal k odvozu  velitel zásahové 
jednotky dobrovolných hasičů 
Těšetice Zdeněk Daberger. Ke 
stavění se připojili Večeřa Ladislav 
st., Kunert Tomáš, Kraizel Lukáš, 
Worbis Jan, Worbis Pavel ml., Polický 
David, Plačko Silvestr, Viklický 
Miroslav, Prokeš Josef ml., Balík Ivo, 
Nováček Petr ml., Večeřa Ladislav 
ml., Matič Jiří, Worbis Pavel st. 

7. 5. v 10 hodin proběhlo 
okresní shromáždění hasičů 
v Blížkovicích. Za Těšetice se 
zúčastnil Josef Bezrouk. 

28. 5. proběhla v Lechovicích 
okrsková soutěž v požárním sportu, 
které se zúčastnilo i naše soutěžní 
družstvo ve složení: Balík Ivo, Votava 
René ml., Zvěřina Dominik, Moltaš 
David, Worbis Jan, Worbis Pavel ml., 
Jelen Josef a velitel družstva Worbis 
Pavel st. Mladí muži se umístili na 2. 
místě za domácími Lechovicemi. Na 
3. místě se umístily Vítonice. 

PW 
 

____________________ 

18. Těšetický košt 

 
Milí čtenáři zpravodaje a hlavně 
vínomilci. 
 

Po roční odmlce se dne 23 .4. 
2022 opět konal v Těšeticích 
v pořadí již 18. Těšetický košt, na 
kterém jsme letos přivítali 285 
návštěvníků. 
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Po takzvané „klidové zóně“, 

kdy se hlavně ochutnávalo, 
debatovalo a hodnotilo…. si mohli 
všichni od sedmnácté hodiny 
poslechnout vystoupení Folk-
rockové kapely LEEBANDA.  

 
V 18 hodin bylo na programu 

vyhlášení výsledků. Zúčastněných 90 
vystavovatelů (z toho 26 
Těšetických) představilo 293 vzorků 
vín. Vína byla hodnocena dne 
21. dubna šesti komisemi. Na komise 
dohlížel vedoucí hodnocení Ing. 
Miroslav Račický.  

Šampionem výstavy se stalo 
víno Müller Thurgau, ročník 2021, 
výběr z cibéb, hodnocení 1,3b.,            
producent P+K Brettschneiderovi z 
Dyje. 

Ocenění Nejlepší těšetické 
vínko získalo červené víno Neronet, 
ročník 2021, hodnocení 1,4 b., 
producent Jaroslav Míka, Těšetice.  

Dále bylo uděleno 100 
zlatých medailí. 

Hudební program večera 
zaplnil osvědčený DJ Dušan Binka, 
který návštěvníky hecoval k tanci až 
do rána.   

 

 
Soutěž „Tahání koštýřem“ 

jsme z hygienicko-covidových 
důvodů nahradili stříháním vinné 
révy na přesnost a čas.   Vítězové si 
odnesli jako výhru kvalitní vinařské 
nůžky. 

 
Poděkování patří sponzorům  

a partnerům: AUTODRUŽSTVO 
Znojmo, Obec Těšetice, KOČÍ-
VALÁŠEK s.r.o., Pomona Těšetice  

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

Závěr tohoto příspěvku bych 
rád věnoval vzpomínce na 
zakladatele a dlouholetého 
vedoucího hodnocení Těšetického 
koštu, mezinárodního degustátora, 
vinařského GURU a kamaráda Slávka 
Svobodu, který nás letos kontroloval 
z pomyslného „vinařského nebe“. 

Děkujeme všem za účast, 
přejeme úspěšný vinařský rok 2022 a 
těšíme se na další ročník. Pevně 
věříme, že již v běžném termínu 11. 
3. 2023. Připomínky a náměty pro 
další ročník můžete zaslat na 
tesetickykost@seznam.cz. 
 

Leoš Musil 
za Spolek přátel vína Těšetice 

 

mailto:tesetickykost@seznam.cz
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____________________ 

Pálení čarodějnic 

 
29. 4. proběhlo stavění táboráku ve 
sportovním areálu na akci ,,pálení 
čarodějnic“. K zapálení došlo 
v sobotu 30. 4. ve večerních 
hodinách. K této akci přispěl místní 
Klub žen s děvčaty svým čarodějným 
příletem a tancováním. Společně 
,,přiletěly“ na košťatech a za 
doprovodu hudby, kterou pouštěl 
Rostislav Květoň starší, předvedli 
skvělou šou. Byli za ni odměněny 
potleskem od všech přítomných, 
kterým se vystoupení moc líbilo.  

 
Všem ženám, děvčatům i 

těm, kteří se podíleli na stavění 
táboráku a prodeji občerstvení, moc 
děkujeme. 

PW 
 
 
 
 
 

____________________ 

Krasavice- 

-čarodějky 

 
30. 4. přiletěly  také do Těšetic 
čarodějnice. Připravovaly se dlouho, 
aby to stálo zato. Za zvuku  

 
"Bradavického soundtracku" se 
slétly  k připravenému ohništi, tam 
se shromáždily.   

Kde se vzala, tu se vzala - 
baba Jaga přistála a společně s 
kolegyněmi na hudbu  skupiny 
Rednex zatančily svůj čarodějnický 
tanec. Sólo patřilo mladým, 
krásným, nadějným čarodějnicím - 
Sabči Votavové, Karolínce 
Trávníčkové, Šárce Dabergerové, 
Evči Worbisové. Pak přišla Saxána a 
rozhodla se, že budou ještě chvíli ve 
skotačení pokračovat.  

Harry Potterovská hudba 
vyprovodila krasavice-čarodějky 
zpátky do svých brlohů. Snad Vám 
aspoň na chvíli vykouzlily úsměv na 
tváři.  

Klub žen Těšetice 
 

____________________ 

Lampiónový 

průvod 

 
Je správné dodržovat tradice. Spolu 
s dětmi jsme slavili osvobození naší 
země tradičně lampiónovým 
průvodem ukončeným táborovým 
ohněm, tedy tak, jak jsme na to 
v naší obci zvyklí.  

6. 5. se sešli hasiči i tátové od 
rodin, aby společně připravili vatru 
pro sobotní lampiónový průvod. Čím  
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více lidí se zapojí, tím dříve je vatra 
hotová a tentokrát přišlo pomocníků 
opravdu hodně. V sobotu paní 
ředitelka Bc. Zuzana Bastlová spolu 
s paní Jitkou Růžičkovou doprovodily 
lampiónový průvod přes obec až do 
sportovního areálu, kde na všechny 
čekalo občerstvení a dětem byly 
rozdány špekáčky s limonádou. 
Počasí bylo příznivé, a tak nic 
nebránilo společnému opékání. 
Dětem rozdávali špekáčky a 
limonádu paní Antonie Trávníčková 
s Marcelou Zimmermannovou a 
všem ostatním čepovali pivo a 
limonádu paní Ida Nováčková a 
Kateřina Filipčíková.  

Všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci této akce, 
mockrát děkuji. 

PW 

____________________ 

Traktoriáda 

 
První "traktorovou" akcí tohoto roku 
byla tradiční prvomájová vyjížďka, jíž 
se účastnilo několik traktorů, které 
mohly konečně bez omezení objet 
klasickou trasu. Počasí akci přálo.  

Letošní již 5. ročník 
těšetického traktoru se bude konat 
předposlední den v červenci, a to v 
sobotu 30. 7. 2022 od 13:00 hod.  

Všechny příznivce tímto 
srdečně zveme. 

VT 
 
 
 
 

____________________ 

TJ Těšetice 

 
Vážení spoluobčané a čtenáři  tohoto  
zpravodaje,  

ve druhém čtvrtletním 
vydání těšetického informačního 
plátku v tomto roce Vám místní 
fotbalový klub shrne jarní část 
sezony a pozveme vás na tradiční 
Memorial. 

Odvetné zápasy a celkově 
jarní část sezony se našim 
fotbalistům příliš nepovedla. 
V prvním zápase jsme prohráli 
s Božicemi B 1:3 (branku dal 
Komenda), z Jiřic jsme odjeli po 
debaklu 8:1 (Moltaš J.), 
s Čejkovicemi  jsme prohráli 1:4 
(Řezáč z PK), v Jaroslavicích jsme 
podlehli 8:1 (Syrový), stejným 
výsledkem nás vyprovodily i 
Valtrovice (Katolický), z Dyje jsme jeli 
bez bodu po prohře 3:1 (Klouda), 
s Prosiměřicemi B to bylo 1:4 
(Katolický), zatím jediné body jsme 
dovezli z Hrabětic po brance 
Vyklického a v dosud posledním 
zápase jsme poprvé na jaře ani  

 
neskórovali a prohráli 
s Chvalovicemi B 0:6. Ještě nás čekal 
zápas o 9. místo se Slupí (utkání se 
hrálo po uzávěrce Zpravodaje).  

Tuto sezonu ale bez ohledu 
na poslední výsledek můžeme 
považovat za hrubě nepovedenou. 
Naše mužstvo prochází částečnou 
generační výměnou a chybějící 
zkušenosti a přechod do dospělého 
fotbalu mezi muže tak přineslo svoji 
daň v podobě proher. Je třeba 
přiznat, že naše umístění je 
zasloužené. Vedení klubu ale již 
intenzivně pracuje na posílení 
mužstva pro další sezonu, aby se 
jednak zkvalitnil kádr a druhak 
vznikla konkurence.  

Důležitou částí by měly být 
kvalitnější tréninky, aby se zejména 
mladým členům vysvětlila taktická 
část, a hlavně práce s míčem. Do 
nové sezony by snad mohl naskočit 
zpět hrající trenér Dunda, který 
téměř celé jaro laboroval se 
zlomeným kotníkem a první novou 
tváří v našem týmu je Antonín 
Maxera, který přichází na volný 
přestup z Grešlového Mýta. 
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Předposlední červencovou 
sobotu, tedy 23. 7. 2022 od 11:30 se 
bude konat již 17. ročník tradičního 
Memorialu  Jaroslava Prokeše. 
Letos se na turnaji můžete těšit na 
tato mužstva: TJ Těšetice, TJ Bantice, 
Wolf Team (výběr Davida Vlka) a 
Staří tygři (tým Libora Katolického). 
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 
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 
podzimních bojích nové sezony .  

Všem přejeme krásné 
prázdniny a příjemné prožití 
dovolených. 

VT 
 

____________________ 

Medaile, medaile 

a zase jenom 

medaile 

 
Dne 14. 05. 2022 se Česká 
reprezentace v Taekwon-do ITF 
vydala na mezinárodní závody do 
900 km vzdáleného města Bochum 
v Německu. Potkali se zde 

reprezentanti ze 7 evropských zemí. 
Byla to poslední příprava na 
nadcházející Mistrovství světa 
v Taekwon-do ITF, které se bude 
konat na konci letošního července 
v holandském Amsterdamu. V této 
konkurenci osm znojemských 
bojovníků, které aktuálně trénuje 
Jana Pelánová , zazářilo a dokázalo 
získat celkově neuvěřitelných 15 
medailí. 

Jana Pelánová po dvouroční 
pauze porovnala své síly s aktuálními 
mistry světa a Evropy. V této 
konkurenci se umístila na 2. místě ve 
sportovním boji, na 3. místě 
v technických sestavách a 
k překvapení všech dokázala získat i 
2. místo v silovém přerážení, kde 
 
 

 
 
 
porazila aktuální mistryni světa 
v této disciplíně. Tímto se taky stala 
nejúspěšnější závodnicí českého 
týmu a zvládla kvalifikaci na 
následující mistrovství světa a i 
přesto, že aktuálně trénuje 
v Rakousku, se bude za Česko rvát o 
svůj další mistrovský titul. 

 
Rodina Hlouškova 

 
 
 
 
 
 

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

Úspěšní šipkaři 
 
Vzhledem k tomu, že letošní sezona 
skončila již v únoru a nová začne až 
na podzim, přiblížíme vám vrchol 
právě skončené sezony, kterou byl 
Závěrečný turnaj ŠLV 2021/2022. 
Tento se konal v sobotu 21. května 
2022 ve Víceúčelovém zařízení 
v Těšeticích. Celému turnaji 
předcházelo ocenění všech týmů a 
vybraných jednotlivců, kteří ovládli 
statistiky.  

Náš tým obdržel za celkovou 
první příčku památeční skleněný 
pohár, na kterém jsou vyrytá jména 
našich členů za uplynulou sezonu. Po 
tomto ceremoniálu proběhl los do 
skupin a začaly boje. Turnaje se 
zúčastnilo 19 hráčů, z Těšetic  osm. 
Umístili jsme se na těchto místech: 
18. byla Boženka Tkadlecová , 14. 
Iduška Nováčková, 12. Pepík 
Nováček, 9. Peťa Nováček, 8. Venca 
Tkadlec, 5. Ivoš Balík, 4. Ondra 
Machovec a na prvním místě skončil  

 
náš nejlepší hráč, Zdeněk Ryšavý.  
Další pozice obsadili hráči z ostatních 
týmů.  

 
Podrobné výsledky a další 

statistiky z tohoto celodenního 
turnaje si můžete prohlédnout na 
našem facebooku „DartsBeer 
Těšetice“.  

 
Vzhledem k tomu, že s naší 

organizací turnaje panovala 
spokojenost, tak jsme byli kapitány 
soupeřících týmu osloveni také o 
pořádání Zahajovacího turnaje před 
sezonou 22/23. Zda se tato velká 
akce uskuteční i na podzim u nás, 
budeme případně včas informovat. 

 
VT 

____________________ 

Poděkování 
 
 Dne 26. 3. 2022 proběhlo za 
hojné účasti setkání seniorů 
v kulturním domě. Všichni senioři  

 
obdrželi malý dárek, který pro 
všechny vlastnoručně vyrobila paní  
Rozenbergová. Děkujeme paní 
Rozenbergové za její háčkované 
výrobky, které i v minulosti na tato 
setkání dávala.                 

                                                                                                                                                                            
PW 

 
 
 
 

____________________ 

Prosba 

 
 Prosíme všechny občany 
obce a také ostatní bydlící, aby 
v neděli, zejména v brzkých ranních 
hodinách, byli ohleduplní ke svým 
spoluobčanům a omezili používání 
motorových sekaček na trávu a 
různých přístrojů na řezání dřeva a 
podobně. 

Děkujeme za pochopení. 
RV 
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____________________ 

Plánované akce 

 
23.7. Memoriál Jaroslava Prokeše 
 
30.7. Traktoriáda  
 
17.9. Tradiční těšetické posvícení 
 
23.9. – 24.9. Volby do obecního 
zastupitelstva 

 
PW 

 
 
 
 
 
 

 
 

____________________ 

Naši chlapi … 
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