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Slovo starosty 
 
Milí spoluobčané, 

                nastal adventní čas, kdy 

probíhají přípravy na vánoční svátky, 

ale je to také čas zklidnění a 

rozjímání. A k této předvánoční 

pohodě snad přispěje i náš vánoční 

strom, který v letošním roce dostal 

na návsi nové místo. Zejména pro 

svou velikost. Tento strom vyrostl u 

nás ve vsi v „Ruské ulici“. O výzdobu 

se postarali zaměstnanci obce, paní 

Antonie Trávníčková, Marcela 

Zimmermannová, Tomáš Kunert a 

Jiří Moltaš. Vše se mohlo uskutečnit 

také díky firmě POMONA a našemu 

zastupiteli obce, panu Ladislavu 

Večeřovi. 

     Za Obecní úřad Těšetice přeji 

všem krásné a klidné prožití 

adventního času, vánočních svátků a 

úspěšný vstup do nového roku 2023. 

Ať se nám všem daří. 

 
Pavel Worbis 
starosta obce 

 
 
_________________ 

Adventní čas a 

rozsvícení 

vánočního 

stromku 

 Vážení spoluobčané, 

              dne 26. listopadu jsme se 

mohli opět setkat, po covidem 

vynucené pauze, při rozsvěcení 

vánočního stromu zajištěného naším 

OÚ. Po úvodním vystoupení dětí se 

otevřel „mini jarmark“ s výrobky dětí 

z místní školky a „Klubu žen“ 

inspirovaný nadcházejícím vánočním 

obdobím. Naším přáním bylo přispět 

k pohodové atmosféře 

nadcházejícího adventního času. 

Poděkování si zaslouží zejména paní 

Miluše Worbisová a paní Blanka 

Dufková za sladké dobroty, které 

potěšily zejména děti, paní Štěpánka 

Masarovičová, která se starala o 

prodej vytvořených předmětů, paní 

Alena Šimáková s oběma vnučkami, 

které sladkosti nabídly, paní Eva 

Pokorná, jež nás svou milou 

činorodostí nepřestává motivovat ke 

stále nové činnosti, paní Marie 

Rozenbergová, která vytváří 

kouzelné maličkosti z vlny, paní 

Antonie Smrčková s dcerou za jejich 

nadýchané hvězdy z papíru, Zdeňka 

Plačková, paní Marie Květoňová, 

paní Marie Hrůzová, paní Květoslava 

Zvěřinová a dalším, jejichž šikovnost 

se skrývá za nespočtem všech 

vánočních dekorací, praktických 

dárků i drobností k obdarování 

blízkých, jež jste mohli obdivovat a 

také zakoupit na tomto „mini 

jarmarku“. 

Jménem Klubu žen děkuji všem, kteří 

přispěli k úspěšnému průběhu akce, 

jejíž výtěžek byl věnován dětem do 

místní školky. Děkuji všem, kdo nás 
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přišli navzdory nepříznivému počasí 

podpořit, děkuji za spolupráci 

našemu OÚ a přeji vám všem krásné, 

klidné Vánoce a mnoho úspěšných 

dní v nadcházejícím roce 2023.                                                                                                                                                                  

                                  Ludmila Plačková 

 
 
_________________ 

Nejen advent u 

nás ve školce 

           Vážení a milí čtenáři 

zpravodaje, ráda bych vás seznámila 

s tím, co jsme společně prožili. 

           Čas neúprosně běží a stávající 

rok se nám již pomalu, ale jistě, chýlí 

ke konci. Děti budou mít za sebou 

další půlrok strávený v mateřské 

škole a opravdu jsme během toho 

času vůbec nezaháleli. Kromě 

divadelních představení a jiných 

zajímavých akcí konaných 

v mateřské škole, jsme zahájili 

letošní předplatné v Městském 

divadle ve Znojmě. Za sebou máme 

první pohádku, která se nám moc 

líbila, děti byly z prostředí divadla 

nadšené. Další představení budou 

následovat v novém roce. Městské 

divadlo ve Znojmě navštěvujeme 

společně s MŠ Prosiměřice v rámci 

úspory úhrady za cestovné.  

           Během měsíce října jsme 

uspořádali již tradiční 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 v prostorách MŠ. Letos jsme 

podzimní tvoření spojili s dlabáním 

dýní, které byly následně použity na 

Dýňovou stezku v obci. Touto cestou 

děkuji rodičům i dětem za pomoc a 

milá setkání.  

           Na počátku měsíce listopadu 

jsme v MŠ ochutnali Medové 

snídaně, program realizován v rámci 

projektu MZe, byl zajímavý a dětem 

přinesl spoustu nových informaci. 

Měsíc listopad byl 

zasvěcen vystoupení u vánočního 

stromečku. Děti se těšily a 

s nadšením vyráběly výrobky na 

vánoční jarmark, zkoušely, trénovaly 

a učily se nové písničky, básničky i 

koledy. Vystoupení dopadlo 

výborně, myslím, že se dětem 

opravdu dařilo. Kdo jiný nás potěší 

více v tomto krásném období než 

naši nejmenší.  

           Ráda bych vřele poděkovala 

všem, kteří finančně podpořili 

prodej výrobků na jarmarku a také 

Svazu žen obce Těšetice za 

sponzorský dar pro MŠ. Tento 

obnos bude použit z části na 

vánoční nadílku pro děti, z části 

zůstane v pokladně MŠ, s tím, že 

bychom do budoucna rádi pořídili 

nový nábytek do šaten MŠ.   

           I my jsme ve školce společně 

advent zahájili, a to opět návštěvou 

pana faráře, který nám pomohl 

s výrobou adventních věnců. Kdo 

z rodičů měl zájem, mohl si s dětmi 

vyrobit svůj vlastní adventní věneček 

v MŠ. I za tuto akci bych ráda 

poděkovala všem zúčastněným.  

           Advent je čas pohody, 

pokory, sdílení a očekávání, 

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. Hrajeme si, 

malujeme, smějeme se a máme se 

rádi.  

            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, ještě si před 

vánočními prázdninami dopřejeme 

jedno divadélko a samozřejmě nesmí 

chybět nadílka od Ježíška. Potom si 

již budeme užívat zasloužené dny 

volna s těmi nejbližšími.   

           Všem občanům přejeme 

krásné, ničím nerušené vánoční 

svátky a spoustu optimismu do 

dalších dní.  

                                                                                                             

Za tým MŠ Těšetice, ředitelka 

                              Bc. Zuzana Bastlová 
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____________________ 

Mikuláš v naší 

školce 

 
 
 
 
 
 

 
               

____________________ 

Kácení máje a 

stavění 

vánočního 

stromu 

 
           V sobotu 12. 11. 2022 byla 

skácena a rozřezána „mája“, která do 

té doby stála u kulturního domu. 

Udělala tak místo pro letošní vánoční 

strom, který ji vystřídal. 

O kácení máje se postaral velitel 

hasičů Zdeněk Daberger. Pomáhali 

mu Pavel Worbis st., Pavel Worbis 

ml., Tomáš Kunert, David Polický, 

Petr Nováček ml., Antonín Maxera. 

 

            Letošní vánoční strom byl 

skácen v pátek 18. 11. 2022 na 

obecním pozemku před domem 

pana Řezníka v Ruské ulici a 

s určitostí se dá říci, že v letošním 

roce má obec postaven největší 

vánoční strom za celá léta. Protože 

se jednalo o komplikovanou akci 

kvůli vedení kabelů elektrické 

energie a velikosti stromu, byla letos 

přizvána s jeřábem firma pana 

Jantače z Dobšic. U stavění 

vánočního stromu asistovali pan 

Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jan 

Worbis, Tomáš Kunert, Jiří Moltaš, 

Josef Prokeš. Děkujeme také firmě 

POMONA, bez které bychom tento 

strom na místo postavení 

nedopravili. 

             Všem děkujeme.  

                                                        PW 
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____________________ 

Výtěžek z mini 

jarmarku 
 
               Z prodeje všech krásných 

věcí vyrobených našimi dětmi i 

ženami a z dobrovolných darů od 

našich spoluobčanů bylo vybráno 

krásných 13 900,- Kč. Hotovost byla 

předána paní ředitelce Mateřské 

školy v Těšeticích.  

              Všem mnohokrát děkujeme 

                                                                                                
Za Obecní úřad Ing. Radmila Veselá             

účetní obce 

____________________ 

Čertovský rej 
 
        První prosincový pátek se ve 

sportovním areálu opět objevilo 

peklo. Po dvouleté pauze se konal 

Čertovský rej. Všichni přítomní diváci 

mohli vidět krátkou scénku, kde se 

cizinec pokusil ukrást Pekelnou 

knihu hříchů. Čerti na něj ale přišli a 

potrestali ho. Po skončení scénky si 

děti mohly chvíli hrát s čerty v pekle 

(hrát karty, skořápky, skákat v pytli a 

házet kostky). Poté, co z nebe 

sestoupil Mikuláš s andělem, udělaly 

děti frontu u něj a ten jim výměnou 

za básničku nebo písničku dal balíček 

se sladkostmi. Mezi tím probíhalo i 

focení s čerty a na obloze se objevil 

krásný ohňostroj. Vzhledem 

k nepříznivému počasí (sněžení), se 

ale letos rej konal bez hudebního 

doprovodu, což byla určitě škoda, ale 

příště budeme připraveni i na tohle. 

Rodiče a další návštěvníci si mohli 

pochutnat na výborném svařeném 

víně, čaji, punči a buchtách, kdy 

všechno s láskou uvařila a upekla 

paní Jiřina Juřátková, které tímto 

ještě jednou mnohokrát děkujeme. 

Poděkování patří i Boženě 

Tkadlecové a Idě Nováčkové za výdej 

teplých nápojů. Díky patří také 

sponzorům akce, kteří na akci 

jakkoliv přispěli: Pomona darovala 

jablečný mošt, paní Míková dřevo do 

košů, pan Nezval slámové balíky, 

balíčky chystali účinkující 

čertovského reje a víno darovali: 

z Těšetic pan Leoš Musil, pan Jozef 

Rojko, pan Zdeněk Kantor, pan Josef 

Ludvík, pan Roman Jarolímek a 

z Práčí pánové Martin a Miroslav 

Tkadlecovi. Velké poděkování patří 

OÚ za finanční podporu této akce. 

Všem výše zmíněným i těm, kteří se 

na akci jakkoliv podíleli a nebyli 

jmenováni, také velmi děkujeme. 

                                                                                                                                                                   

Václav Tkadlec 

                                                                                                                                                                                 

____________________ 

Pietní akce 

dobrovolných 

hasičů 
 
 

            Ve středu 30. listopadu 

zasahovali profesionální i dobrovolní 

hasiči u požáru roubeného domu 

v Novém Boru na Českolipsku, kde se 

během hašení požáru na jednoho 

z dobrovolných hasičů zřítila stropní 

konstrukce. Při hašení požáru tak 

zemřel člen jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Skalice u České 

Lípy Ing. Jan Dvořák. 

            Ve středu 7. prosince se i naše 

zásahová jednotka připojila k uctění 

památky za zesnulého hasiče 

minutou ticha od 15:00 do 15:01 

hodin, vyjetím požární techniky ze 

stanice se zapnutými výstražnými 

světly (bez zvukového signálu) a 

nastoupením osádky v zásahovém 

stejnokroji. Za naši jednotku se 

pietní akce zúčastnili David Polický, 

Jiří Moltaš, Tomáš Kunert, Jan 

Worbis, Pavel Worbis st. 

                                                           PW 
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____________________ 

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 2022/2023, která se od 

posledního zpravodaje odehrála.  

Hned na začátku je potřeba přiznat, 

že se první polovina této soutěže 

vůbec nepovedla a právem se krčíme 

na dně tabulky s jedním pouhým 

bodem. Minule jsme končili zápasem 

v Jaroslavicích (3:2 prohra – četli jste 

v minulém Zpravodaji), dalším 

utkáním bylo střetnutí s Jiřicemi, 

kterým jsme podlehli 0:5. Naděje na 

bodový zisk svitla v Čejkovicích, kde 

jsme vedli po dvaceti minutách 0:2, 

ale bohužel jsme se vinou dalších 

chyb vrátili s prázdnou, po výsledku 

4:2. "Bůra" jsme dostali i od lídra 

tabulky, Břežan/Božic B a 

v sousedních Prosiměřicích, kde 

jsme hráli celý zápas v deseti, jsme 

prohráli vysoko 10:0. V posledním 

podzimním utkání jsme nestačili ani 

na Bantice, kterým jsme podlehli 2:3. 

Po skončení sezony v mužstvu na 

vlastní žádost skončila trojice: David 

Moltaš, Jiří Moltaš a Tomáš Kunert, 

kterým jsme za jejich působení 

poděkovali a popřáli jim mnoho 

štěstí v jejich případném novém 

působišti. 

 Nyní se každou neděli v mikulovické 

tělocvičně koná dobrovolný trénink, 

kde mohou hráči udržovat kondici 

mezi sezonami. Další plán zimní 

přípravy je zatím v jednání a v dalším 

zpravodaji budeme případně 

informovat více. 

Na závěr roku ale fotbalisté udělali 

spoluobčanům alespoň nějakou 

radost, když pořádali první 

prosincový pátek ve 

sportovním areálu 6. ročník 

Čertovského reje (o tom více 

v samostatném článku) a 5. prosince 

také tradiční obchůzku po vesnici. 

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  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 2023 !!!                                  

            Za TJ Těšetice Václav Tkadlec   

                                                                                       

____________________ 

Farnost Těšetice 
 

 Milí přátelé, rád bych svým 

článkem navázal na slovo, se kterým 

jsem se na vás obrátil při otevírání 

adventu u stromečku na návsi v 

sobotu 26. 11. Možná některá slova 

zanikla, ale protože se mi dostalo 

zpětné vazby od několika 

poslouchajících, povzbuzuje mě to 

znovu připomenout hlavní myšlenky. 

Ono taky opakování je matka 

moudrosti. 

Zpíval jsem píseň Honzy Nedvěda o 

tom, že „doba bere nás“. Metafora 

písničkáře vyjadřuje fakt,  že v našich 

životech jsou přítomné nějaké 

procesy, šikmé plochy, které nás 

vedou do stavů, ve kterých nám 

nakonec není dobře a nechceme v 

nich být. Když se však do nich 

dostaneme, nevíme, jak z nich ven a 

nakonec si na ně zvykneme a 

řekneme s rezignovaným 

povzdechem: „Hm, prostě to tak 

je...“  

Ale Bůh je Bohem nového stvoření a 

nových začátků a neustálé obnovy … 

a bez obnovy všechno na světě 

jenom šedne a upadá. Obnovujeme 

domy, kostely, obnovujme i svůj 

vlastní život! Je to možné s pomocí 

Boží, s pomocí přátel, s pomocí 

našeho rozumu a vůle.  

Advent začínáme žehnáním 

adventních věnců a v žehnací 

modlitbě Bohu děkujeme, že nám 

stále dopřává milost nových začátků. 

V Církvi dobu adventní vnímáme jako 

dobu nového začátku. V adventu 

jsme motivovaní jej uskutečnit 

vědomím blížící se oslavy toho, že 

Bůh nám v narozeném Ježíši Kristu 

vyšel vstříc, aby nám pomohl.  

K oslavě Vánoc neodmyslitelně patří 

půlnoční mše svatá. Letos budeme 

mít v Těšeticích tu pravou: začínající 

o půlnoci. Takže až vytrávíte kapra a 

trochu si odpočinete, tak určitě 

přijďte.  

Rád bych vás pozval také na vánoční 

koncert cimbálové muziky, který 

bude v těšetickém kostele v úterý 

27. 12. v 18 hod. Sbírka, která se při 

něm bude konat, bude letos 

věnována na nátěr kostelních oken. 

Budeme vděční za vaše dary na tento 

účel. 

K závěru ještě pozvání k sousedům 

do Práčí, kde v sobotu 7. 1. v 18:30 

zazní v kostele Rybova vánoční mše.  

A úplně nakonec ještě informace o 

Tříkrálové sbírce na Charitu: ta se 

uskuteční v Těšeticích v sobotu 

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


 
6 

 

14.1.2023 od 14 hod. Opět prosíme 

o pomoc dětské koledníky a také 

doprovázející dospělé. 

Zdraví, žehná a na setkání s vámi se 

těší  

 

 
Váš farář Jindřich Čoupek 

 

 
____________________ 

Dýňová stezka 

21. 10. 

 

            Ochota věnovat svůj volný čas 

pro druhé! Šikovné ručičky pana 

Mazače, Viléma Jelena, Zdeňky 

Worbisové, Josefa Worbise, Pavla 

Worbise ml. vyřezaly bezmála 120 

dýní, z toho asi 30 rodiče, děti a 

zaměstnanci MŠ Těšetice. Tato 

umělecká díla osvětlovala dýňovou 

stezku ve „sklepní“ uličce směrem do 

„kaňonu“. 

Paní Štěpánka Masarovičová, Blanka 

Dufková, Jan Worbis a Kamila 

Číhalová vítali návštěvníky na 

samém začátku teplým čajem, 

svařákem, perníčky a pro děti byly 

přichystány neonové náramky. 

Cestou si děti mohly vyzkoušet svoji 

šikovnost při házení míčků do vozíku 

se slámou a vytahování štěstíček z 

„pavoučí sítě“.  Jejich snaha byla 

odměněna sladkostí. Při těchto 

činnostech jim pomáhaly: Adéla 

Trochtová, Eva Worbisová, Karolína 

Worbisová, Bětka Nekulová.  

Sem tam se mezi stromy objevily 

tajemné bytosti, které se snažily 

svým vzezřením a skřeky malé i velké 

návštěvníky vystrašit. 

Při vstupu do „kaňonu“ na ně čekali 

Jiří Moltaš a Pavel Worbis ml. se 

špekáčkem (který si mohly děti opéct 

u rozdělaného ohně), chlebem, 

čajem a svařákem.  

Ráda bych tímto poděkovala všem, 

kteří při Dýňové stezce pomáhali a 

také všem nejmenovaným. 

                                Miluše Worbisová                                                                                                                                            

 
____________________ 

Jubilanti 
 
            Od října do prosince jsme 

popřáli vše nejlepší, hodně zdraví a 

životního elánu k narozeninám 

těmto spoluobčanům: 

 Marcela Večeřová 

 Věra Laitnerová 

 Ludmila Hanzalová 

 Dana Vaňková 

 Jarmila Škrdlová 

 Libuše Matoušková 

 

 

____________________                            

Zvýšení 

poplatku za svoz 

komunálního 

odpadu od 

domácností od 

1. 1. 2023 

 Od 1. 1. 2023 dochází ke 

zvýšení poplatku za svoz 

komunálního odpadu od 

domácností, především z důvodu 

navýšení nákladů za dopravu ze 

strany firmy, která zabezpečuje svoz 

odpadu.  

V nové obecně závazné vyhlášce je 

stanoven roční poplatek ve výši 600,- 

Kč za osobu s trvalým pobytem a 

600,- Kč za bytovou jednotku nebo 

dům určený k rekreačnímu pobytu, 

přechodnému pobytu nebo za chatu. 

Poplatek za psa zůstává nezměněn, 

tzn. 1. pes ve výši 100,- Kč, každý 

další pes ve výši 150,- Kč. 

 

Poplatky je možno uhradit  

od 1. 1. 2023 na účet obce 

158 185 8359/0800 nebo hotově na 

pokladně obecního úřadu v úředních 

hodinách. 

Variabilní symbol pro platbu 

komunální odpadu  

1345 + číslo domu 

Variabilní symbol pro platbu za psa 

1341 + číslo domu 

                                                          RV                                                                                                                                                

                                                         

 
____________________ 

Změna úředních 

hodin na 

obecním úřadě 

od 1. 1. 2023 

 Oznamujeme občanům, že 

od 1. 1. 2023 dochází ke změně 

úředních hodin na Obecním úřadě 

v Těšeticích, a to takto: 

Pondělí             8:00 – 11:30 

                        12:00 – 16:30  

Středa              8:00 – 11:30   

                        12:00 – 16:30  

 

                                                           PW 
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____________________ 

Volba 

prezidenta/ky 

republiky 2023 

 Oznamujeme občanům, že 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

proběhne I. kolo prezidentských 

voleb, případné II. kolo pak 

proběhne ve dnech 27. a 28. ledna 

2023. Volební místnost se bude opět 

nacházet ve vestibulu nového 

obecního úřadu. Můžete využít 

přístup po schodech nebo 

bezbariérově ze zadní strany od 

dětského hřiště. 

RV 

____________________ 
 

Vánoční koncert 

cimbálové 

muziky Antonína 

Stehlíka 
 
             S potěšením zveme všechny 

občany po covidem vynucené pauze 

na vánoční koncert cimbálové 

muziky Antonína Stehlíka, který se 

uskuteční v úterý 27. 12. 2022 v 18 

hodin v kostele Nejsvětější Trojice 

v Těšeticích.     

                                                          PW                                                        

                                                                                                                                                                                                

 ___________________ 

Silvestr 

 
           Na Silvestra 31. 12. 2022 o 

půlnoci bude opět odpálen 

ohňostroj na návsi před kulturním 

domem. Přijďte se podívat. 

                                                          PW                                                                                                                                                   

 
 
 
 

___________________ 

Plánované 

kulturní a 

společenské 

akce 

 

27. 12. 2022     Vánoční koncert 

v kostele v Těšeticích v 18 hodin 

 

31. 12. 2022     Půlnoční ohňostroj 

 

21. 1. 2023       Obecní ples se 

skupinou KLAXON 

 

11. 2. 2023       Dětský karneval  

 

18. 2. 2023       Masopust 

 

11. 3. 2023       Těšetický košt 

 

jaro 2023        Setkání se seniory 
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Vánoční 

výzdoba našich 

občanů… 
   V letošním roce s dovolením 
majitelů a pro pohlazení na duši jen 
taková malá ukázka mikulášské 
výzdoby pana Rudolfa Kocmánka a 
betlém u domu Jurkových na 
Bantické ulici. 
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A vánoční  

výzdoba na OÚ 
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