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Slovo starosty 
 
Milí spoluobčané, 

                podzim je již v plném 

proudu, tak vám přeji, ať si všichni 

užijete podzimního sluníčka a babího 

léta. Dne 17. září se konalo tradiční 

Těšetické posvícení. Doufám, že se 

všem líbilo jak tančení pod májou, 

tak večerní zábava, o čemž svědčí  

hojná účast.  

                Ve dnech 23. a 24. září 

proběhly volby do obecního 

zastupitelstva. Děkuji všem 

občanům, kteří přišli do volební 

místnosti a vyjádřili svůj názor. 

                V říjnu se bude konat 

tradiční Dýňová stezka.  Všechny 

občany srdečně zveme na procházku 

sklepní uličkou a malé občerstvení.  

                 V úterý 4. 10. se 

uskutečnilo kolaudační 

řízení přístupových ploch před 

obecním úřadem. Je to poslední krok 

k dokončení této akce a zároveň 

další krok k tomu, abychom měli naši 

obec krásnější.  

                Čeká nás topná sezóna 

 a všichni víme, že tato zima bude 

pro všechny náročná. Musíme 

doufat, že se situace ve světě co 

nejdříve uklidní a že nás čekají lepší 

časy. 

Pavel Worbis 
starosta obce 

___________________ 

Posvícení 17.9.  

mája 

              Letošní posvícení bylo 

chladné, zamračené, deštivé a 

přesto je 

 můžeme právem považovat za 

vydařené. Víc než 20 metrů 

vysokou máju bylo ve čtvrtek 15. 

9. v lese uříznout a naložit 22 

chlapců a chlapů. O pokácení 

vzrostlého modřínu se postaral 

pan Karel Česnek, který nahradil 

Zdeňka Dabergera. Nejsložitější 

bylo máju naložit a vymotat se s 

ní z místa pokácení. Pak už se 

vesele jelo, a dokonce i zpívalo. 

Stárkovi Davidu Polickému 

pomáhali: Václav Tkadlec, 

Dominik Jelínek, Miroslav 

Pikola,Petr Nováček, David Míka, 
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Tomáš Žižka, Pavel Worbis ml., 

David Moltaš, Jiří Pikola, Michal 

Bauch, Josef Nováček, Tomáš 

Kunert, Ivo Balík, Antonín 

Maxera, Karel Trávníček, Dominik 

Zvěřina, René Votava ml., Jan 

Worbis, Jiří Polický st. S traktorem 

a dvojkolkou máju přivezl za 

pomoci všech zúčastněných Petr 

Votava. Ihned po jejím složení 

před kulturním domem se mladí 

muži pustili do očištění kmene od 

kůry. Druhý den  mládež pověsila 

na máju pentličky a pokračovala 

v přípravě na její vztyčení. Před 

16. hodinou přijel pan Drobný 

s nákladním autem 

s hydraulickou rukou a krásně 

ozdobenou máju postavil do 

připravené trubky. Přípravy 

vyvrcholily ozdobením  celé obce 

májkami a postavením obecního 

stanu i párty stanů. S roznosem 

pivních setů pomohli přihlížející 

občané. Celou parádu pak do 

rána hlídalo několik jedinců před  

 

případnými zloději a vandaly.  

            Všem, kteří se jakkoliv 

zapojili a pomohli, moc 

děkujeme.          

                                                     PW                                                           
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Posvícení 17.9. 

zavádění a 

večerní zábava 

                V sobotu 17. 9. začalo 

posvícení v kostele v 8:30  

požehnáním mládeže od kněze ze 

Žerotic Františka Alexy. Pozvání na 

posvícení přijala opět kapela 

Galánka, která skvěle hrála v kostele 

při požehnání i při provázení 

zavádějících po vsi. Mládež za 

doprovodu Galánky zvala občany 

k podívané, odpolednímu tancování 

pod májou i k večerní zábavě. I 

odpoledne pod májou se Galánka se 

svými zpěváky předvedla v tom 

nejlepším světle. Výborně 

doprovázela 18 párů  dospívajících, 

ale i školou povinných, mladých a 

nadšených lidí, kteří předvedli 

secvičené tance jako výsledek svého 

volnočasového snažení v podobě 

tréninků, připravované 

choreografie, atd....   David Polický 

s Bětkou Nekulovou jako stárek a 

stárková,  David Moltaš s Bárou 

Konečnou zastali funkci mládka a 

mládkové. Další páry tvořili: Ivo Balík 

ml. s Marií Vyklickou, Ondra 

Machovec s Monikou Machovcovou, 

Dominik Jelínek se Sabinou 

Ondrovou, Petr Nováček ml. se 

Simonou Zimmermannovou, Josef 

Nováček s Lindou Matějíčkovou, 

Miroslav Pikola s Kateřinou 

Zárubovou, Matěj Kocman 

s Adrianou Vaculovou, Tomáš Žižka 

s Ladou Střechovou, Petr Svoboda 

s Danielou Řezáčovou, René Votava 

ml. s Annou Ďurišovou, Jiří Pikola 

s Terezou Klímovou, Adam Veselý 

s Helenou Vystavělovou, Dominik 

Zvěřina s Martinou Floriánovou, 

David Míka s Antonií Menzlovou, 

Petr Báša s Evou Worbisovou, Michal 

Bauch s Nikolou Veselou.  

 Všem to moc slušelo.    

  Pro osvěžení byl otevřen  

v KD bar s obsluhou Jana Navrkala s  

Annou Kononenkovou. Na večerní 

zábavě se k nim připojila Marie 

Navrkalová. Tak jak bývá poslední 

léta dobrým zvykem, prodával také 

Leoš Musil vlastní burčák a víno při 

zavádění pod májou. Je to vždy 

příjemné zpestření a skvěle to 

doplňuje sváteční atmosféru. Také 

atrakce pana Nového byly 

příjemným doplněním posvícení. Na 

večerní zábavě hrál a zpíval 

CAULIFLOWER BAND. Opět svým 

projevem vytvořili pěknou 

posvícenskou zábavu. Vstupenky na 

večerní zábavu prodávala Jana 

Nezvalová. Jí a všem ostatním, kteří 

se podíleli na organizování posvícení 

moc děkujeme.           

                                                          PW 

 
____________________ 

Volby do 

zastupitelstva 

obce 

                Dne 23. a 24. září se konaly 

volby do zastupitelstva obce. Poprvé 

proběhly ve vestibulu nového 

obecního úřadu. Většinou si to 

občané pochvalovali, i když přístup 

po schodech byl namáhavější než v 

předchozích letech. Na správný 

průběh voleb dohlížela volební 

komise ve složení: Ing Marian Culek, 

Stela Doležalová, Monika Pačísková, 

Irena Procházková, Anna Lednická, 

Ing Radmila Veselá. I členům komise  

nové prostředí vyhovovalo. 

  V naší obci byla podána 1 

kandidátní listina za KDU-ČSL a 

skládala se z 9 kandidátů, kteří 

dostali od voličů hlasy:  

 

• Ing. Zdeněk Nekula 86 hlasů  

• Pavel Worbis 99 hlasů 

• Vincent Beleš 81 hlasů  

• MUDr. Jiřina Hesová 

Němečková 97 hlasů 

• Vilém Jelen 81 hlasů 

• Ladislav Večeřa 101 hlasů 

• Jiří Zápotočný 69 hlasů 
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• MgA. Martina Culek 

Mašková 48 hlasů 

• Mgr. Petra Velanová 47 

hlasů 

Prvních 7 kandidátů postupuje do 
zastupitelstva a 19. října v 18 hodin 
na OÚ zvolí statutární zástupce a 
výbory obce 

PW 

____________________ 

Místní rozhlas 
 
              Pro občany naší obce jsme 

zprovoznili službu zasílání 

rozhlasových zpráv na mobilní 

telefon. Pokud máte o tuto službu 

zájem, nahlaste své příjmení, jméno, 

adresu a telefonní číslo osobně 

v úřední dny na obecním úřadě, 

telefonicky na tel. čísle 725 402 308 

nebo na e-mail: 

administrativa@tesetice.cz.  

PW 

____________________ 

 

 Memoriál 

Jaroslava 

Prokeše 

             V sobotu 23. července 2022 

se v našem sportovním areálu konal 

17. ročník Memoriálu Jaroslava 

Prokeše. Letošního turnaje se 

zúčastnila mužstva TJ Těšetice, Wolf 

Team, TJ Bantice a Staří Tygři Těšetic 

(mužstvo složené z bývalých hráčů 

Těšetic). Vítězem se stal a 1. místo 

obhájil  výběr Davida Vlka, na 

druhém místě byla pořádající, stejně 

jako loni, TJ Těšetice, bronzovou 

pozici obsadili bantičtí a poslední byli 

Staří Tygři Těšetice. Kromě týmových 

cen obdrželi pamětní dárky také: 

nejlepší střelec – Roman Kosec (Wolf 

Team), nejlepší brankář – Jan Juřátek 

(ST Těšetice), nejlepší hráč turnaje – 

Josef Šprencl (TJ Bantice), pan 

rozhodčí – Tomáš Kosec + zvláštní 

poděkování, v podobě dresu 

Legenda, obdržel Libor Katolický. 

Občerstvení měli na starost: Eliška a 

Marek Zimmermannovi, Jiřina a Ivo 

Balíkovi, Marie Vrbková, 

bramboráky chystal Eduard Klouda a 

smažila je Marie Vyklická, bruschettu 

dělal Miroslav Vyklický. Víno věnoval 

pan Leoš Musil, dřevo do udírny 

darovala paní Míková a akci finančně 

podpořila obec Těšetice. Na obličej 

dětem malovala slečna Nikola 

Katolická. Velký dík patří i Martinu 

Katolickému za půjčení chlazení. 

Všem výše jmenovaných děkujeme a 

poděkování patří i těm, které jsme 

nejmenovali, neboť jich je spousta, 

co se na celé akci podíleli přípravami, 

chystáním a dalšími věcmi, které byly 

potřeba k uspořádání Memoriálu. 

VT 

____________________ 

Těšetický traktor 
  

               V sobotu 30. července 2022 

se ve Sportovním areálu konal již 5. 

ročník Těšetického traktoru. Letošní 

akci přálo počasí a většinu času 

svítilo sluníčko. Jen chvilkový déšť 

mailto:administrativa@tesetice.cz
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akci na chvíli malinko pozdržel. Na 

přehlídku našich strojů si našlo cestu 

velké množství návštěvníků, kteří 

mnohdy dojeli až z několika desítek 

kilometrů vzdálených domovů. 

Obdivovat mohli necelé tři desítky 

traktorů, samodělů a dalších strojů. 

Všem návštěvníkům chceme tímto 

poděkovat, že se přišli podívat a 

podpořili naši akci, protože bez nich 

by akce neměla tak výbornou 

atmosféru, jaká letos byla. Dále si 

zaslouží poděkování všichni 

pořadatelé, kteří Traktoriádu dlouho 

připravovali a také všichni 

dobrovolníci, kteří pomohli 

s občerstvením, také obci Těšetice za 

pomoc při chystání a  za poskytnutí 

prostor.  

 Velmi nás těší zájem 

spoluobčanů i přespolních, a proto i 

letos plánujeme Silvestrovskou 

vyjížďku, která se bude konat 31.  

 

prosince 2022 od 10:00 na parkovišti 

před kulturním domem v Těšeticích.  

 
VT 

____________________ 

TJ Těšetice 
 
              Vážení spoluobčané a 

čtenáři tohoto Zpravodaje,  

 ve třetím čtvrtletním vydání 

těšetického informačního plátku 

v tomto roce Vám místní fotbalový 

klub shrne probíhající podzimní část 

sezony 2022/2023. 

 Přípravu na novou sezonu 

začali naši fotbalisté tradičním 

Memorialem Jaroslava Prokeše, 

který se konal 23. července 2022. 

Naši hráči obhájili loňské stříbro a po 

zásluze brali pohár za 2. místo. Před 

začátkem soutěže stihli pod vedením 

nového trenéra  Miroslava 

Vyklického (ten převzal pozici po 

Karlu Dundovi, tento svoji funkci 

složil z důvodu časového nedostatku 

a zranění,  které mu nyní nedovoluje 

hrát), sehrát dvě domácí přípravná 

utkání. V tom prvním remizovali 3:3 

s Bohuticemi (naše branky vstřelili: 

Maxera, Mach a Syrový) a stejným 

nerozhodným výsledkem se rozešli i 

s Olbramkostelem (góly Těšetic dali: 

Syrový,  Maxera a Klouda). Náš tým 

doznal před sezonou několika změn, 

mužstvo opustil Patrik Bilka a nově 

k nám přišli: Antonín Maxera 

(informovali jsme v minulém čísle), 

z Práčí přišel Jiří Veselý a aktivní 

kariéru obnovili David Polický s 

Tomášem Kosecem. Už v průběhu 

rozehrané sezony na vlastní žádost 

skončil Michal Vacula po zápase 

s Hraběticemi a nově náš dres 

oblékají Vojtěch Juga, Martin Jílek 

(dříve Mikulovice) a Dominik Trochta 

(Práče). 

 Novou sezonu začali naši 

fotbalisté na stejném místě, kde 

skončili tu minulou, tedy na hřišti ve 

Slupi. I tentokrát jsme odjeli bez 

bodu, po porážce 2:0. Druhé utkání 

se hrálo opět venku, v Hostěradicích, 

kde jsme po brance v samotném 

závěru prohráli 4:3 (naše branky dali: 

Klouda, Maxera a Vyklický), v prvním 

domácím utkání s Hraběticemi přišla 

remíza 2:2 (branky: Katolický a 

Voznický), po volném víkendu nás 

v poposvícenském utkání čekal 

zápas s Miroslaví C, ve kterém jsme 

podlehli 0:2 a dosud poslední utkání 

se hrálo v Jaroslavicích, odkud jsme 

si přivezli porážku 3:2 (obě branky 

dal Syrový). Následující program 

podzimní části najdete v přiloženém 

rozpisu: 

 

 
  

          Budeme rádi, když přijdete 

naše fotbalisty ve zbylých třech 

domácích utkáních podpořit a třeba i 

na nějaké venkovní utkání - zvlášť, 

když jedno z nich se odehraje 

v sousedních Prosiměřicích.  

                                                          VT 

____________________ 

Farnost Těšetice 

 

 

               Do schránky na faru 

v Prosiměřicích mi přišel volební 

letáček sdružení mladých. V návrhu 

programu stálo i pořádání výletů pro 

seniory. Mám radost z toho, že 

v tomto ohledu je farnost opět 

místem, kde se výletování daří – a 

mnozí o tom možná ani neví. 

Zatímco dříve jsme konali spíše 

jednodenní poutní zájezdy 

(Turzovka, Šaštín, Francova Lhota, 

Hostýn,…), tak v posledních třech 

letech jsme se „rozšoupli“ trochu víc 

a jezdíme na pět dní: po práčských 

Václavských hodech od pondělí do 

pátku. Poprvé nás ještě za tuhého 

Covidu jelo 29, podruhé rovných 40 
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a letos 39 a navštívili jsme Dolní 

Rakousko a Jižní Čechy. Při pouti 

navštěvujeme především místa, 

která mají vztah ke křesťanské 

duchovní tradici: poutní místa, 

významné kostely a kláštery, ale rádi 

zavítáme i jinam. Tak jsme letos 

navštívili třeba hrad Rožmberk a pak 

v městě Písku místní muzeum, 

hřebčinec a Křižíkovu elektrárnu. 

Spíme v hotelích a je zajištěna plná 

penze. Autobusem za týden 

ujedeme asi 900 km. Každý den 

navštívíme tak 2 – 4 místa. Doprava, 

ubytování, stravování a vstupné 

vyšly letos asi na  7000,- Kč. Jelo nás 

39 z nejrůznějších farností 

Znojemska, mnozí se účastnili již 

potřetí a opět se nám podařilo 

vytvořit pestré společenství: nechybí 

strýcové, co nalévají slivovičku, 

nechybí Cecilka, co má ke všemu co 

říct, nechybí fotograf, který vše 

zaznamenává. Dá-li Bůh, tak příští 

rok okolo svátku sv. Václava opět 

vyrazíme. Už nyní zveme k účasti i 

vás.  

 Doma ve farnosti nás nyní 

čekají dušičkové svátky. Modlitba za 

zesnulé bude na hřbitově v neděli 

30. 10. v 17 hod a v neděli 6. 11. v 11 

hod bude mše svatá v kostele. 

 
Váš farář Jindřich Čoupek 

 
 

____________________ 

Svoz 

nebezpečného 

odpadu 

                Dne 15.10. od 9 do 10 hodin 

se uskuteční svoz nebezpečného 

odpadu na parkovišti před kulturním 

domem. Občané mohou přinést 

například plechovky od barev, staré 

pneumatiky, baterie, 

elektropřístroje apod. 

                                                          

                                                          PW 

____________________ 

Odvoz 

velkoobjemové

ho odpadu  

              Od pátku 21.10. do neděle 

23.10. budou na náves před 

mateřskou školku přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový 

odpad. Občané Těšetic do nich 

mohou svážet věci, které není 

možno třídit do nádob na odpady 

rozmístěné po obci. Například 

nábytek (pokud možno rozložený) 

matrace, rámy oken atp. 

PW 

____________________                            

Větve – 

bioodpad 
            Pro občany Těšetic jsme 

přistavili na konec sklepní uličky (do 

kaňonu) velký kontejner pro 

odložení větví, které se nedají dát do 

kontejnerů na bioodpad, 

rozmístěných po obci. Je tak možné 

zbavit se tohoto odpadu a nepálit jej 

na zahrádkách nebo odvážet do 

větrolamů. Snad tím přispějeme 

k lepším sousedským vztahům. Jsme 

domluveni s firmou FCC Miroslav, 

která nám bude kontejner průběžně 

vyvážet.                                            PW 

                                                         

____________________ 

Jubilanti 
 
Od dubna jsme popřáli vše nejlepší, 

hodně zdraví a životního elánu 

k narozeninám, těmto 

spoluobčanům:  

Marii Husové 

Blance Dufkové 

Karlu Bobkovi 

Věrce Kantorové 

Zdeňku Nekulovi 

Stanislavu Václavkovi 

Františce Pilátové 

Jaroslavu Míkovi 

Josefu Geržovi 

Stanislavu Otáhalovi 

Martě Vojtěchové 

Lubomíru Nikitenkovi 

Františku Hrůzovi 

 

____________________ 

Plánované 

kulturní  

a společenské 

akce 

21.10. v 18hodin dýňová stezka ve 

sklepní uličce 

12.11. kácení máje  

26.11. rozsvěcení vánočního stromu 

na návsi (čas bude upřesněn) 

3.12. čertovský rej na hřišti ve 

sportovním areálu 

27.12. vánoční koncert v kostele 

v Těšeticích  v 18hodin 

31.12. půlnoční ohňostroj 

21.1. 2023 obecní ples se skupinou 

KLAXON 

11.2. 2023 Dětský karneval 

 
PW 

____________________ 
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Staří tygři… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  Naše omladina … 
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