ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
29. června 2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
po čtvrt roce vám opět přinášíme
spoustu informací o ţivotě v naší obci.
Avšak
zprávou
číslo
jedna
je
fenomenální
úspěch
těšetických
fotbalistů. Postoupit do vyšší třídy
takovým nevídaným stylem, to tu ještě
nebylo. Soupeři jen nechápavě
hleděli,
jak
je
těšetičtí
tygři
převálcovali. BLAHOPŘEJEME !!!
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Zdarma do každé domácnosti
třídě, byl na poslední zápas do
Vranova nad Dyjí vypraven autobus,
který byl zaplněn do posledního místa
na sezení i stání. Utkání odehrané
oboustranně
v přátelském
duchu
skončilo remízou 4:4, se kterou byla
spokojena obě muţstva. V tomto
zápase dostali šanci hráči, kteří
nedostávali
v sezoně
mnoho
příleţitostí. Po zápase na hřišti propukly
další
nefalšované
oslavy,
které
pokračovaly celou cestu autobusem
domů (i díky řidiči Josefu Worbisovi) a
následně aţ do nočních hodin
v hospodě U Vlků.

Historická chvíle pro
těšetickou kopanou
V předposledním soutěţním kole
4. A třídy Okresní soutěţe v kopané se
rozhodlo o historickém úspěchu
fotbalistů TJ Těšetice, kteří se stali
vítězem celé soutěţe a tímto si
vybojovali právo postupu do III. třídy.
Oddíl TJ Těšetice bojoval na špici
soutěţe od druhého kola celých 25
kol. Ani jednou tygři z Těšetic neokusili,
jaké to je dívat se na soupeře ze
zadních pozic. V předposledním kole
jsme
hostili
na
svém
kvalitně
připraveném hřišti druhý tým průběţné
tabulky IE Znojmo C. Po dramatických
90ti
minutách
skončilo
utkání
spravedlivou remízou 3:3 a to stačilo
těšetickým k postupu do vyšší soutěţe
bez ohledu na výsledek posledního
zápasu
ve
Vranově
nad
Dyjí.
Postupovou trefu vsítil po hrubé chybě
hostujícího brankáře Kamil Bárta aţ
v poslední minutě zápasu, kdyţ ještě 5
minut před koncem jsme prohrávali
1:3. Ihned po zápase propukly
nebývalé oslavy. Fanoušci, zahaleni
do červenobílých barev, typických pro
domácí klub, slavili historický postup
společně s tygry dlouho do noci.
Šampaňské teklo proudem. Jelikoţ
jsme se o radost z vítězství chtěli
podělit také s našimi fanoušky a uţít si
zakončení svého účinkování ve IV.

Cesta k tomuto úspěchu byla trnitá
a o to cennější je konečný úspěch . Po
podzimní části, kterou jsme vyhráli
s náskokem 7 bodů se v zimní
přestávce částečně obměnil kádr a
následně se nám nevydařil vstup do
jarní části. Po sérii remíz a dvou
prohrách se náš náskok na čele
tabulky
stáhl
před
zápasem
v Mikulovicích na 1 jediný bod. Věděli
jsme, ţe pokud nezvládneme ani tento
zápas, tak o vedení v tabulce
přijdeme. Tým se ale ohromně
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Číslo 2 – ročník 2011
semknul, vybojoval cenné vítězství a
od té doby jiţ do konce sezony
neprohrál. Impuls týmu dal Lubor
Bárta, který byl dlouhodobě zraněn a
před zápasem s Blíţkovicemi byl
jmenován do funkce trenéra a
dokázal
hráče
semknout
a
vyburcovat. Pravdou také je, ţe
z důvodu tohoto rozhodnutí další hráči
v týmu skončili. O to cennější však je
fakt, ţe se tyto
v rozjeté sezoně
podařilo nahradit vlastními hráči (Lukáš
Kraizel a Filip Novák), kteří se po
hráčské přestávce vrátili zpět k fotbalu
a stali se stabilními oporami našeho
týmu.
Po tomto historickém úspěchu nás
v následující sezoně čeká mnohem
větší výzva a to, abychom jako
nováčci dokázali udrţet vybojovanou
vyšší třídu a nesestoupili zpět. Úkol to
bude náročný, ale jsme rozhodnuti pro
něj udělat vše. Stejně náročné však
bude hráče, kteří jsou u nás na
hostování z jiných klubů, udrţet v týmu.
Nyní to jiţ není otázka hráčského
zájmu, který se nebývale zvednul, ale
otázka financí, které kluby za své
mateřské hráče poţadují. Z tohoto
důvodu byla na řadě otázka, zda
vybojovanou III. třídu hrát nebo zůstat
o třídu níţ. Toto by však bylo nefér vůči
všem hráčům a činovníkům, kteří o
postup bojovali.
Na
tomto
místě
je
potřeba
poděkovat všem těšetickým tygrům a
jejich
trenérovi
Luboru
Bártovi,
fanouškům, bez kterých by fotbal
nebyl fotbalem, Obci Těšetice za
intenzivní podporu v průběhu celé
sezóny, stavební firmě Begastav a
všem, kteří fotbal v obci podporují a
tomuto pomáhají.
Speciální poděkování patří také
skupince hráčů, kteří se začali věnovat
úpravě trávníku na těšetickém hřišti a
během necelého půl roku vytvořili
travnatou plochu, za kterou se jiţ
nemusíme stydět. V přístupu hráčů je
vidět ohromný rozdíl od situace před
dvěma lety, kdy veškeré dění leţelo na
dvou aţ třech lidech.

Hráči, kteří zasáhli do postupové hry
v sezoně 2010-2011:
Balada David, Bárta Kamil, Bárta
Lubor, Dohnal Milan, Drozd Petr, Dufek
Josef, Fiala Radek, Haas Jakub,
Kadlec Bohuslav, Katolický Libor,
Kocmánek Rostislav, Kraizel Lukáš,
Kuchař Zdeněk, Nohava Milan, Novák
Filip, Ošmera Jan, Stehlík Petr,
Trávníček Antonín, Trávníček Karel,
Trávníček Martin, Turan Jan, Vacula
Petr (celkově zasáhlo do boje o
postup 22 hráčů, v posledním kole ve
Vranově nad Dyjí do hry ještě zasáhli
Rudolf Bílka a Václav Tkadlec)
Hráči, kteří v boji o postup skórovali:
Balada David, Bárta Kamil, Bárta
Lubor, Dohnal Milan, Drozd Petr,
Katolický Libor, Kocmánek Rostislav,
Kuchař
Zdeněk,
Nohava
Milan,
Ošmera Jan, Stehlík Petr, Trávníček
Antonín, Turan Jan, Vacula Petr
(celkově se prosadilo 14 střelců)
Dále k úspěchu dopomohli:
Vedoucí týmu na podzim a na jaře:
Antonín Péza a Václav Tkadlec,
nejčastější pomezní rozhodčí: Ladislav
Laitner, Rudolf Bílka, Jan Juřátek, hlavní
partneři týmu: Obec Těšetice a firma
Begastav a samozřejmě všichni naši
fanoušci a fanynky (pokud jsem na
někoho zapomněl, tímto se mu
omlouvám).
Fotbalová mládež
Neméně úspěšným počinem
v historii těšetického fotbalu je zaloţení
mládeţnického muţstva, které bylo od
letošního roku zaloţeno. Jiţ v dubnu se
kluci, ale jsme rádi ţe i dívky, začali
scházet ke společným tréninkům pod
vedením trenérů Libora Katolického,
Bohuslava Kadlece a Karla Trávníčka a
účast nás velice mile překvapila. Do
týmu se zapojily děti jak z Těšetic, tak
z nedaleké Tvořihráze a Vítonic. Jiţ po
krátké době je na některých poznat,
ţe by z nich v budoucnu mohly být
opory těšetického fotbalu. V době
podávání
přihlášek
na
novou
fotbalovou sezonu trenérský tým
rozhodl, ţe od podzimní části bude do
Okresní soutěţe přihlášeno muţstvo
přípravky (sloţené z chlapců do 10 a
děvčat do 11 let). Je nám líto, ţe se
tak nedostane na všechny, co s námi
trénují, ale vzhledem k věkovému
sloţení je to ideální rozhodnutí.
Doufáme, ţe se našemu fotbalovému
potěru bude dařit výsledkově, ale
hlavně ţe se budou fotbalem bavit a
dokáţí přivézt fanoušky i na své

zápasy. Rádi také přivítáme další
zájemce z řad dětí a zveme je do
našeho týmu.
Za
zmrtvýchvstání
těšetického
fotbalu všem zúčastněným ještě
jednou děkuje předseda fotbalového
oddílu
Libor Katolický

pochopení pro krátkodobé omezení
související s těmito pracemi. Dále
ţádáme řidiče, aby neparkovali se
svými
vozidly
před
obchodem
Jednoty.
(ZN)

Úprava centra obce

Pro zajištění financování výstavby
zpevněné plochy před stavbou KD
bylo nutné pouţít investiční úvěr. Proto
bylo osloveno více bank k předloţení
nabídek. Z nich nejvýhodnější je
nabídka České spořitelny, a.s. na 1,5
milionu korun se splatností do roku 2017
a úrokem necelé 2% ročního úroku.
Vzhledem k tomu, ţe očekáváme na
tuto akci dotaci aţ do výše 770 tis. Kč
(získaná
prostřednictvím
MAS

V minulých dnech byla zahájena jiţ
dříve avizovaná úprava centra obce.
Stavební firma ALPINE Bau CZ, s.r.o.
má
podle
smlouvy
dokončit
zpevněnou plochu před stavbou KD
do do poloviny letních prázdnin.
Vzhledem k tomu, ţe se ve středu
obce budou pohybovat stavební
stroje, ţádáme občany o trpělivost a
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Investiční úvěr

Znojemské
vinařství,
o.s.),
byla
vyjednána
moţnost
mimořádné
splátky úvěru bez sankčních poplatků.
Podmínky jsou obdobné jako u úvěru,
který jsme jiţ čerpali v předcházejících
letech
na
rekonstrukci
místních
komunikací.
Přestoţe máme velmi výhodný úrok,
byla ještě naší obci schválena dotace
z Jihomoravského kraje na úroky ve
výši 26.000,- Kč.
(ZN)

Veřejnoprospěšné
práce
Po dohodě s Úřadem práce ve
Znojmě bude prodlouţena o 3 měsíce
dohoda na vytvoření dvou pracovních
míst na veřejnoprospěšné práce
s dotací od ÚP Znojmo. Díky tomu
mohou Marcela Zimmermannová a
Václav Tkadlec nadále pracovat pro
Obec Těšetice aţ do 30.9.2011.
Paní Marie Dufková po skončení
podpory z ÚP přešla od 1.6. do
trvalého pracovního poměru a bude
nadále pomáhat v jídelně s přípravou
stále většího počtu obědů.
Panu Zdeňkovi Zaspalovi byla
prodlouţena smlouva do 30.6.2011.
(ZN)

Roční audit
Počátkem května byla ze strany
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
provedena
kontrola
hospodaření
Obce Těšetice za rok 2010 se
závěrečným výrokem: „Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.“
(ZN)

Anketa k dostavbě
Kulturního domu –
víceúčelového
zařízení v Těšeticích
Zastupitelstvo obce Těšetice se
rozhodlo o provedení ankety k
dostavbě
Kulturního
domu
–
víceúčelového zařízení v Těšeticích.
Pro tuto anketu byla určena komise
z řad zastupitelů ve sloţení :
Předseda komise – Ţiţka Jindřich
Členové komise - Ing. Valentová Iva,
Worbis Pavel
Roznos anketních lístků se uskutečnil
ve dnech 11.04. - 17.04.2011 do schránek obyvatel dle posledního volebního
seznamu obce Těšetice.

Sběr anketních lístků, proběhl ve
dnech od 18.04. – 22.04.2011 do
schránky – volební urny na Obecním
úřadě.
Dne 27.04.2011 v 17.00 hod. se na
Obecním úřadě sešla anketní komise k
vyhodnocení anketních lístků.
Anketních lístků bylo rozneseno pro
426 občanů starších 18 let.
Celkem anketních lístků vhozených
do anketní schránky bylo 238 hlasů
(55,87%), z toho - platných hlasů
236
-pro dostavbu
odpověď:

odevzdáno hlasů
ANO - 201 hlas

- proti dostavbě odevzdáno hlasů
odpověď :
NE 35 hlasů
- neplatných hlasů

-

2 hlasy

Anketa byla komisí prohlášena za
platnou s výše uvedenými výsledky.
(JŢ)

Oprava sklepů
O příspěvek na opravu sklepů
projevilo zájem 14 občanů pro letošní
rok. Zastupitelstvo schválilo navýšení
celkové částky na 63.100,- Kč, aby
bylo vyhověno všem ţadatelům.
Někteří vlastníci sklepů jiţ zahájili
opravy. Je velmi dobré, ţe o akci,
která povede ke zlepšení vzhledu
obce, je větší zájem, neţ jsme
očekávali.
(ZN)

Truhlářství
Petr Kašpárek
Těšetice 186
Tel: 607854380
Koc.petra@centrum.cz

Výroba kuchyní, návrhy zdarma.
Šatní stěny. Obývací stěny.
Ložnice. Dětské pokoje.
Kanceláře. Koupelnový nábytek.
Pergoly, schody, dřevěný
nábytek. Dekorativní předměty
ze dřeva.
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Jiří Matič
Činnost podnikatelských a
finančních poradců

Těšetice 7
Tel: 606 625 794
- Zařidím úvěr na rekonstrukci a
novostavby.
- Stavební spoření.
- Pojištění majetku – rodinných
domů, domácností .
- Pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem
vozidla a havarijní pojištění.
- Pojištění důchodové.
- Úrazové a ţivotní pojištění .

Pavel Worbis
Karosářské práce
Opravy osobních a
dodávkových automobilů
nabízí:
- opravy
karosérií
opravy
havarovaných
aut,
vyváření
karoserií, vystříkání dutin + nástřik
spodků, zajištění lakování
- mechanické práce – výměna
výfuků,
brzdových
částí,
podvozkových částí, olejových
náplní
- prodej originálních náhradních
dílů Ford, prodej náhradních dílů
na všechny automobily včetně
autobaterií
- diagnostika automobilů
tel.: 608 735 806
e-mail: karosarworbis@tiscali.cz
www.karosarworbis.kvalitne.cz

Trvalá prodejní doba
po 5.30 - 11.30
út
5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
st
5.30 - 11.30
čt
5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
pá 5.30 - 12.00
14.30 - 17.00
so
6.00 - 10.00
Prodejní doba o státních svátcích
5.7. út 6,00 - 10,00
6.7. st zavřeno

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 50 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za
příplatek (dle vzdálenosti
rozvozu)
Ubytování – cena dle pokojů
120 -140 Kč den/os.
Dále nabízíme pro občany
a
organizace přípravu jídel na
rodinné oslavy, svatby atd., za
příznivé ceny.
Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

ZŠ Prosiměřice

prospěch, ale reprezentovaly školu na
mnoha soutěţích a získaly velké
úspěchy.
Zdeněk – 6. místo v okresním kole
matematické Pythagoriády
1. místo v okresním kole
fyzikální olympiády
Jeho
výsledky
zaujaly
matematicko-fyzikální
katedru
Univerzity Karlovy, která mu nabídla
další vzdělávání v podobě náročných
fyzikálních příkladů.
Alţběta – 4. místo v okresním kole
matematické olympiády
4. místo v okresním kole
matematické Pythagoriády
Štěpán – 1. místo v okresním kole
Matematického klokana, kategorie
Cvrček
1. místo v Jihomoravském i celostátním
kole
Matematického
klokana,
kategorie Cvrček.
Štěpán je tak nadaný, ţe uţ v září
uměl učivo matematiky 3. třídy, proto
celý
školní
rok
docházel
na
matematiku do 4. třídy.
Úspěchů na jednu rodinu hodně,
určitě budete se mnou souhlasit.
Dětem gratuluji a přeji hodně
úspěchů v dalším školním roce. Ale je
třeba poděkovat i rodičům.
Mgr. Jana Bezrouková

Střípky z MŠ

Je červen, blíţí se konec školního
roku, nastává čas jej hodnotit. Je třeba
zapřemýšlet, co se zdařilo, co ne, co je
třeba zlepšit. Kdyţ se podíváte na
webové
stránky
školy
zsprosimerice.estranky.cz, tak zjistíte, ţe
jsme toho zvládli opět hodně a kolik
úspěchů má naše škola.
Já bych chtěla teď napsat o velmi
nadaných dětech rodičů Zdeňka a
Věry Nekulových. Jejich děti Zdeněk (
8. ročník ), Alţběta ( 6. ročník ) a
Štěpán ( 3. ročník ) mají nejen výborný

Konec školního roku je pro všechny
školy obdobím bilancování. I my se
zamýšlíme nad tím, co se nám
povedlo a co je třeba zlepšit.
V tomto školním roce jsme se
zaměřili na samostatnost a tvořivost
dětí, coţ je klíčovým poţadavkem
současné
výchovy.
Tvořivým
činnostem se nevěnovala pozornost
pouze v oblasti estetické výchovy, ale
tvořivost vycházela z co nejširšího
obsahového rámce běţných aktivit.
K samostatnosti je dítě vedeno jiţ od
útlého věku, MŠ navazuje a rozvíjí
návyky dětí z rodiny. Zdokonalujeme
oblast
sebeobsluhy
v oblékání,
stolování, hygienických návycích a ve
hrách.
V příštím
roce
budeme
samostatnost a tvořivost dětí posilovat
a zaměříme se na podnětnou
atmosféru školy, věcné prostředí a
funkční vybavenost.
Za školní rok 2010 – 2011 bylo v MŠ
zapsáno 24 dětí. Počátkem roku
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nastoupilo 20 dětí, v průběhu roku
přišly 4 děti. Do ZŠ odcházejí 4 děti –
Martin Vrána, Simona Jarolímková,
Kateřina Binková a Radka Bauchová.
Rodiče dvou dětí poţádali o odklad
školní docházky.
Na školní rok 2011 – 2012 je do MŠ
zapsáno 25 dětí, coţ je o 5 dětí více,
neţ povoluje kapacita školy.
Zřizovatel MŠ, OÚ v Těšeticích, se
proto rozhodl, ţe provede stavební
úpravy pro zvětšení plochy pro denní
pobyt dětí a úpravu sociálního zázemí
školy. Z tohoto důvodu bude MŠ
v červenci 2011 uzavřena. Zvýšenou
kapacitou školy se umístí všechny děti
z Těšetic a 5 dětí z Bantic.
Z akcí
školy:
5
divadelních
představení v rámci předplatného a 1
filmové představení, 2x fotografování
dětí, předplavecký výcvik starších dětí.
Některé další zaběhnuté náročnější
aktivity
se neuskutečnily z důvodu
velkého počtu 3-letých dětí. Podíleli
jsme se na akcích, které organizoval
OÚ, ať uţ kulturním programem dětí,
nebo pomocí učitelek s organizací.
Poděkování patří zřizovateli za
bezchybný chod školy a spolupráci,
Pomoně za poskytnutí autobusu na
různé akce školy a všem rodičům za
dary na vánoční besídku.
Rozloučení s předškoláky nás čeká
o
den
dříve
neţ
obvykle
–
předposlední den školního roku –
29.6.2011 v 15:15 hodin. Tímto srdečně
zveme všechny rodiče, prarodiče a
sourozence.
Zaměstnanci MŠ přejí všem dětem
a rodičům pěkné proţití léta, hodně
sluníčka a sportovních aktivit.
Za kolektiv MŠ
Jana Mikulášková

Stavební úpravy
v MŠ
Jak jsme jiţ informovali v jarním
zpravodaji, hrozila Krajská hygienická
stanice, ţe podle nových norem
musíme sníţit počet dětí v MŠ na 20.
Paní ředitelce Mikuláškové se
podařilo vyjednat kompromis, jak
zachovat kapacitu 25 dětí. Proto bude
zrušena kancelář ředitelky, probourána zeď a zvětšena třída, bude
nainstalováno 5 nových umyvadel a 2
pisoáry.
V poptávkovém řízení předloţila
nejlevnější nabídku společnost Renov,
s.r.o. a stavení práce provede
v termínu 1. – 31.7.2011 v nákladu
92.010,- Kč.
(ZN)

Bantice přispějí na
provoz MŠ
Podle platných zákonů mají obce
povinnost zajistit předškolní a základní
vzdělávání. Pokud obec nemá vlastní
mateřskou a základní školu, je povinna
uzavřít dohodu s jinou obcí a přispívat
jí na provoz MŠ, nebo ZŠ. Proto
například naše obec platí Městysu
Prosiměřice řádově statisíce kaţdý rok.
Výpočet
se
provádí
podle
skutečných provozních nákladů, které
se přepočítají podle počtu ţáků. Proto
bylo
obdobně
s Obcí
Bantice
kompromisně dohodnuto, ţe budou
ročně přispívat max. 7.000,- Kč za
kaţdé dítě, které navštěvuje naši
mateřskou školu. Skutečné provozní
náklady dlouhodobě činí kolem
10.000,- Kč/dítě/rok.
(ZN)

Knihovna
Milí čtenáři,
touto
cestou
bych
ráda
poděkovala Obecnímu úřadu Těšetice
za provedené rekonstrukce v obecní
knihovně, které se týkaly nového
osvětlení, výměny podlahy a nové
malby; a seznámila Vás se změnami v
naší obecní knihovně.
V
následujících
dnech
bude
realizován
nový
výměnný
fond.
Čtenáři si budou moci během letních
prázdnin vypůjčit nové knihy a
zpříjemnit si prázdniny.
Díky obecnímu úřadu se prostory
obecní knihovny zútulnily a čas
strávený v těchto prostorách bude pro
čtenáře příjemnější.
Výpůjční doba bude stejná jako
během školního roku, tedy každé úterý
od 16:00
do 18:00 hodin.
K návštěvě obecní knihovny Vás
zve knihovnice
Mgr. Vladimíra Václavková

Veřejný internet
Obec Těšetice vyhrála v soutěţi u
společnosti WEDOS Internet, a.s.
notebook ACER eMachines 350
v hodnotě cca 5.000,- Kč. Cenu
slavnostně převzal starosta 10. června
v datovém
centru
společnosti
v Hluboké nad Vltavou.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe
notebook bude umístěn v obecní
knihovně a čtenáři vč. školáků jej

mohou vyuţívat jako veřejný internet
pro vyhledávání informací.

Připojení a provoz internetu bude
od společnosti Telefónica O2 zdarma.
(ZN)

Farnost
Váţení občané,
mám velikou radost, ţe jsme 3.
dubna na čtvrtou postní neděli, která
bývá zvána radostná, mohli proţít
slavnostní otevření našeho kostela po
generální opravě.
Oprava trvala celkem 10 měsíců a
podařilo se provést všechny podstatné
a důleţité práce na střeše, fasádě
před kostelem a v interiéru. Při jednom
z posledních kontrolních dní mluvila
nadšeně paní Marta Procházková z
Památkového ústavu o tom, ţe se v
Těšeticích
povedl
malý
zázrak.
Opravdu se nevidí často, ţe by se v
tak krátké době podařilo opravit kostel
se všemi jeho částmi.
Pozvání na slavnostní otevření přijal
otec děkan P. Pavel Bublan z
Moravského Krumlova, který celou
bohosluţbu vedl. Přijeli i další kněţí z
blízkého okolí a zazpívala schola z
Přímětic. Po bohosluţbě jsme se setkali
v obecní jídelně, kde jsme setrvali v
druţném hovoru aţ do večerních
hodin. Zhodnocení z lidu: tak pěknou,
radostnou slavnost jsme v Těšeticích uţ
dlouho nezaţili.
A tak kostelíček slouţí - opět se v
něm scházíme s věřícími ke mši svaté a
k modlitbě, která posvěcuje obec,
opět se v něm odráţejí radosti i smutky
obyvatel Těšetic.
V pátek 10.6. jsme se v něm
rozloučili se zesnulou paní Vytáčkovou,
která dokud mohla také o kostel moc
pečovala. V sobotu 11.6. zaţil kostel
po jedenácti letech svatbu a v neděli
19.6. na Slavnost Nejsvětější Trojice
přistoupili tři chlapci z našich farností
poprvé ke svatému přijímání.
Náš kostel v Těšeticích je zasvěcen
Nejsvětější Trojici Otce, Syna a Ducha
svatého. Jako křesťané věříme v Boha,
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který je společenstvím osob, které
vytvářejí trojosobní jednotu v lásce a
vzájemném sdílení. Tak se dá v
několika
slovech
vystihnout
nevystiţitelné tajemství vnitřního ţivota
Boha.
Mám radost, ţe právě v našem
kostele se podobné tajemství sdílení v
lásce a mezilidské úrovni daří proţívat.
Je to tajemství, ze kterého pramení
radost pro všechny, kdyţ na přípravě
výše
uvedených
slavností
se
spolupodíleli a spolupracovali mnozí
na díle, které je společné.
Krásně vynikl tento rys také na
koncertu scholy Deo Gratias z Bořetic,
který se konal v neděli 15.5. v 18 hod.
Schola z Bořetic zhodnotila v jejich
farních listech celý koncert takto:
Těšetičtí nás mile přijali mezi sebe a po
celou dobu koncertu nás odměňovali
potleskem, úsměvy a přizvukováním
známých písniček.
Celý koncert jsme si náramně uţili a
děkovali
při
něm
za
krásné
společenství. Po koncertě jsme se se
všemi
farníky sešli
venku před
kostelem, kde začala hromadná
degustace přinesených dobrot a
hodnocení našeho vystoupení.
Ten největší šok nás ale čekal, kdyţ
jsme po cestě domů otevřeli kasičku
na dobrovolné vstupné.
Věřte nebo ne, ale na opravu
našeho kostelíčka putuje krásných
10 618 Kč!
- zkrátka: kaţdý daroval něco ze
svého a byla z toho radost pro
všechny. Přeji obci, aby se toto dařilo
uskutečňovat na všech úrovních.
P. Jindřich Čoupek

Nabídka - bydlení
JUDr.
Milan
Kyjovský
nabízí
k pronájmu byt v Těšetících na ulici
Bantická č.p. 43 (vedle ubytovny).
Minimální doba pronájmu 1 rok.
Po předchozí domluvě je moţná
prohlídka bytu. Klíče jsou uloţené
na obecním úřadě.
Advokátní kancelář
JUDr. Milan Kyjovský
Poštovská 8c, p.p. 225
601 00 Brno
tel./fax: 542 21 40 41, 542 21 77 36
e-mail: ak@kyjovsky.cz
http://www.kyjovsky.cz

nebylo zřejmé zda bude pěkně nebo
bude pršet, se nakonec zapálení velké
vatry neuskutečnilo.

MASka

MÍSTNÍ

AKČNÍ

Zde byla připravena vatra. Díky
počasí se jiţ od čarodějnic ušetřilo
dřevo i práce na velký oheň. Něco
špatné je zase pro něco dobré. Děti
dostaly
párky
na
opékání
a
čepovanou limonádu.

SKUPINA

ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ, o. s.
Dvořákova 21, 669 02, Znojmo, dveře
č. 213, www.znojemskevinarstvi.cz

Vaše obec je členem tzv. MASky,
přes kterou můţe jak obec, tak i
podnikatelé sídlící na území obce
ţádat dotaci. Jedná se o dotace
z Programu rozvoje venkova. Místní
akční skupina (neboli MAS) Znojemské
vinařství, o.s. je sdruţení podnikatelů,
zemědělců, vinařů, obcí a neziskových
organizací, které pomáhá rozvoji
regionu.
V programovacím období 2007 –
2013 realizujeme strategický plán
LEADER s názvem „Impulsy pro novou
kvalitu ţivota na venkově“ a podporujeme projekty na Znojemsku.
Další plánovaná výzva a příjem
projektů
proběhne
v měsících
srpen/září 2011.
Pokud máte dotazy, kontaktujte
projektové manaţerky MAS Znojemské
vinařství, o. s.

I přes nepřízeň počasí ovšem přišli
někteří občané, proto se zapálil
alespoň malý oheň, aby si děti mohly
opéct špekáčky a párky, které si
donesly. Nakonec
večer proběhl
docela v příjemném duchu. Chtěl
bych
poděkovat
fotbalistům
a
hasičům, kteří postavili pěknou hranici
a nachystali dřevo na opékání.

Ing. Lenka Mrázková,
L.mrazkova@post.cz,
tel. 774 150 004,
Ing. Veronika Schvomová,
Schvomova@seznam.cz,
tel. 775 975 004.
Více informací na
www.znojemskevinarstvi.cz.

V jiné
části
obce
ovšem
čarodějnice
přece
jen
vylétly,
dokonce s košťaty. Bylo jich docela
dost. Člověk by je nechtěl potkat, aby
ho neodnesly. Třeba se příští rok ukáţí i
dole, uvidíme?
(JŢ)

Lampiónový průvod

Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí

Dne 07.05.2011 proběhl
tradiční
lampiónový průvod. Rodiče s dětmi se
nejdříve shromáţdili u Obecního
úřadu, odkud
lampiónový průvod
vyrazil na obchůzku obcí, která
skončila v Golfovém areálu u
koupaliště.

Pálení čarodějnic
Dne 30. 04. 2011 jako kaţdý rok
probíhá Pálení čarodějnic. Hranice
dřeva byla připravena, bohuţel z
důvodu nepříznivého počasí, kdy
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Občané, kteří přišli, měli příleţitost se
v dnešním shonu zase na chvíli
odreagovat od všedních starostí a
spolu alespoň poklábosit.
Limonádu pro děti věnovala jako
sponzorský dar paní Marcela Míková.
Za stůl s párkama se postavily paní
Gerţová, Hloušková, limo čepovala
paní Smrčková, dřevo na opékání
nechal dovézt pan Blecha, za coţ jim
všem děkujeme.
(JŢ)

Fotbalové utkání
svobodní vs. ženatí
Dne 08.05.2011 se na místním hřišti
uskutečnilo fotbalové utkání
SVOBODNÍ – ŢENATÍ. Předzápasem se
předvedli naši nejmenší fotbalisté, kteří
trénují pod vedením p. Katolického.

Kdo omladinu viděl musí se mnou
souhlasit, ţe je důleţité, ţe se našel
někdo, kdo je ochoten se věnovat
našim dětem a snaţí se je vést ke
sportu. Mladí hráli s velkou chutí.
Po malých ţáčcích nastoupila na
hrací plochu jiţ zmíněná muţstva
Svobodní a Ţenatí.
Kopaná byla pohledná, muţstva
hrála velice ohleduplně, jak se sluší a
patří na tak zocelené mančafty.

Pro děti byly připraveny různé
soutěţe, které připravily ředitelka MŠ
Těšetice p. Mikulášková a p. učitelka
Ludvíková Soňa.

V průběhu hry se bylo moţné
občerstvovat nejen limonádou, kterou
věnovala p. Míková M., ale i
čepovaným pivem věnovaným firmou
HOSTAN.Z výhry se radovali, z mého
pohledu bohuţel, svobodní.
Bylo moţno si zakoupit čepované
pivo a uzenou cigáru, vybrané koruny
byly příspěvkem pro naše fotbalisty.
Počasí přálo a sportovní odpoledne se
vydařilo. Chci poděkovat všem, kdo
přispěl k příjemnému proţití nedělního
odpoledne.
(JŢ)

Zřízení 3. stanoviště
kontejnerů
Z důvodu
velkého
mnoţství
odpadu, který se nás stále více jiţ
naučilo třídit, ovšem naše kapacity
odpadních kontejnerů na to určených
jiţ nestačí, bude vybudováno třetí
stanoviště odpadních kontejnerů.
Třetí stanoviště bude umístěno u
hlavní silnice, v místě před bytovkami
vedle garáţí. Alternativně můţeme
hledat a posoudit jiné vhodné místo
v této části obce. Budou zde umístěny:
2x kontejner na plasty a 1x kontejner
na papír.
(JŢ)

Dětský den
V sobotu dne 04.06.2011 ve 14.00
hodin proběhl na hřišti u koupaliště
Dětský den.
Počasí nám tentokrát přálo aţ
nevídaně. Sluníčko pěkně pálilo, děti
přicházely i s rodiči a při příchodu děti
dostávaly malé osvěţující občerstvení
v podobě nanuku.

Děti, které splnily daný úkol, dostaly
malé odměny formou sladkostí. Po
absolvování soutěţí, byly pro děti
připraveny hračky, které si děti, jeţ se
zúčastnily soutěţí, losovaly. Kaţdé dítko
si samo vylosovalo svou odměnu.
Rozzářené úsměvy mluvily za vše.
Poté se děti i rodiče shromáţdili
ke shlédnutí
bojovéh oumění
taekwonda – které připravila skupina
ze Školy Taekwon-Do I.T.F. So-San
Znojmo pod vedením p. Macka
Františka.

Vystoupení bylo úţasné, podle
potlesku, kterým diváci odměňovali
jednotlivé ukázky vystoupení této
skupiny. Na závěr proběhlo opékání
párků, které nám bohuţel překazilo
počasí a museli jsme tuto akci o něco
dříve ukončit. I tak si myslím, ţe to bylo
pěkné sobotní odpoledne.
Jménem svým i obecního úřadu
chci poděkovat všem kdo přispěl
k průběhu a k proţití příjemného
odpoledne. Poděkování patří i tradičním sponzorům POMONA a.s
Těšetice, HOSTANu, paní Míkové
Marcele, p. Štefkovi, p.Vlkové za
sponzorské dary, včetně Obecního
úřadu, díky kterým děti mohly dostat
tolik sladkostí a odměn, včetně párků
a výborné limonády. Dále p. Lesovi P.
z Práčí, který zapůjčil pro tento den
svou trampolínu, sl. Blahynkové
Z.
s jejím poníkem, p. Nekulovi M. a p.
Musilovi L., kteří byli ochotni zapůjčit
své vzduchovky.
(JŢ)
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Okénko do historie
Rok 1971
JZD
Významnou událostí letošního roku
bylo vytvoření kooperačního střediska
číslo 3, do něhoţ je zapojeno 9
druţstev: Bantice, Práče, Prosiměřice,
Těšetice, Tvořihráz, Vítonice, Výrovice,
Ţeletice a Ţerotice. Tato druţstva
budou úzce spolupracovat a výrobu
koncentrovat,
specializovat
a
usměrňovat podle usnesení XIV. Sjezdu
KSČ.
V rostlinné výrobě nastala změna ve
sklizni vojtěšky. Zelená vojtěška byla
hned siláţována, čímţ se získalo velmi
hodnotné krmivo. Kukuřice na siláţ
byla sklizena s vyšším obsahem sušiny.
Suché léto se nepříznivě projevilo ve
výnosech cukrovky a brambor. Vysoké
sklizně bylo docíleno u obilovin a
vojtěškového semene.
Výnosy á 1ha :
pšenice
41 q
ječmen
42 q
vojtěška
4,5 q
cukrovka
302 q
brambory
120 q
V sadě byly vysázeny další 4ha
broskvoní, ve vinohradě nové 3ha
vinné révy.
V JZD
došlo
letos
k zavedení
socialistické soutěţe k 50. výročí
zaloţení KSČ. V soutěţi jsou zapojeni
všichni druţstevníci. V tomto roce se
JZD umístilo v okrese na druhém místě
v hodnocení přírůstků u hovězího ţíru a
rovněţ na druhém místě v přírůstcích u
mladého
dobytka.
Pro
plynulé
zásobování vodou byl vybudován u
hospodářského střediska hydroglobus.
Pojme 50 kubických metrů vody. Za
pořízení zaplatilo druţstvo Vodohospodářským stavbám ve Znojmě
165.000 Kčs. Ačkoli státní plán na tento
rok byl velmi náročný, podařilo se jej
druţstvu splnit. Druţstevníkům bylo
vyplaceno na pracovní jednotku
včetně dovolené 38 Kč. Průměrně si
kaţdý druţstevník za rok vydělal 24.118
Kč. Vzestup odměn je zapříčiněn
zvyšováním intenzity výroby. Hrubá
produkce na 1ha zemědělské půdy
dosáhla 16.157 Kč.
Předvolební schůze MNV
V pěkně
upravené
agitačním
středisku v předsálí kulturního domu se
sešlo dne 10.11.1971 105 občanů na
předvolební schůzi. Byli seznámeni
s navrhovaným kandidáty, s činností
národního výboru za uplynulé období
a s akčním programem MNV a JZD.
Z OV-KSČ byl na schůzi přítomen s.

Šrámek. Ještě dvě nedělní odpoledne
bylo agitační středisko zpřístupněno
veřejnosti. Byla zde upravena výstavka
knih z MLK a vystavena i kronika obce.
Poslední schůze MNV
24. listopadu 1971 se konala
v agitačním středisku poslední schůze
starého MNV za účasti předsedy
MěNV
s.
Bohuslava
Motala.
Odstupujícím poslancům byl vysloven
dík za jejich práci a předány odměny.
Krátkou a věcnou zprávu ukončil
předseda MNV s. Jančura dlouhé a
obtíţné období práce starého MNV.
Volby
V pátek dne 26. listopadu 1971 ve
14 hodin přistoupili občané po sedmi
letech opět k volební urně. Ještě před
stanovenou dobou se shromáţdilo
mnoho členů JZD a poţární ochrany,
aby manifestačně odevzdali své hlasy
kandidátům NF. Během jedné hodiny
splnilo 152 občanů svou vlasteneckou
povinnost. Do večera odvolilo 311
voličů z celkového počtu 321. Příštího
dne, kdy byla ještě volební místnost
otevřena, odvolili zbývající voliči.
Všichni navrhnuti kandidáti byli zvoleni.
Ustanovující schůze MNV
Ustanovující schůze MNV se konala
14. prosince 1971. Schůzi řídil nejstarší
poslanec MNV s. Václav Katolický.
Nový 14-ti členný místní národní výbor
je v tomto sloţení:
Předseda MNV
Tymkovič Kamil
Tajemník
Ludvík Zdeněk
Členové rady
Jančura František, Kejda Jan, Otáhalová Marie
Předseda KOVP
Bobek Stanislav
Členové KOVP
Bagoňová
Věra,
Gerţa
Martin,
Leginský Štefan, Rosa Josef
Předseda FK
Mrňa Bohumil
Členové FK
Katolický Václav, Masarovič Jan ml.,
Pézová Svatava
MS – ČČK
Místní skupina ČČK se letos zaměřila
na získávání nových čestných dárců
krve. Počet dárců se rozšířil na 43. Šest
nových dárců je z řad mladých lidí.
Místní
skupina
se
tak
zařadila
v dárcovství krve mezi nejlepší na
okrese a obdrţela k 50. Výročí zaloţení
ČSČK čestné vyznamenání. Novými
nositeli Jánského plakety se stali:

Martin Gerţa, Marie Kejdová a dva
mladí dárci Milan Gerţa a Josef
Katolický. V této zásluţné činnosti
nutno zvláště vyzvednout mimořádné
pochopení rodiny Gerţovy, neboť pět
jejich členů je čestnými dárci krve.
V únoru a březnu provedli členové OVČČK v Těšeticích základní zdravotnické
školení. Zúčastnilo se ho 28 osob. 12
z nich se přihlásilo za členy ČČK.
Skupina má nyní 72 členů.
Kulturní činnost
Dne 21. ledna 1971 se uskutečnilo
v Těšeticích
druhé
vystoupení
oblíbeného
zpěváka
Standy
Procházky. Představil se na estrádě
„Srdce za písničku“. Doprovázel ho
orchestr Slávinky. Přišlo se podívat 316
občanů.
26. ledna bylo přítomno 42 občanů
na besedě s právníky o rodinném a
majetkovém právu a socialistické
zákonnosti.
Oslavy MDŢ dne 6. března se
zúčastnilo 180 osob.
18.května
se
konala
veřejná
slavnostní schůze k 50. výročí zaloţení
KSČ. Soudruh Martin Gerţa byl při této
příleţitosti
vyznamenám
pamětní
medailí ÚV-KSČ. Bylo přítomno 105
osob.
17. června přijeli do Těšetic ţáci ZDŠ
Prosiměřice zahrát pro děti divadelní
hru Čertík Belínek. Hře přihlíţelo 108
dětí.
Archeologické nálezy
4. listopadu 1971 upozornil těšetický
občan Leoš Musil členy archeologické
expedice katedry prehistorie University
JEP a Jihomoravského muzea na
pravěké nálezy v prostoru výstavby
hydroglobu u hospodářských budov
JZD.
Podařilo se tak zachránit část
pohřebiště kultury tzv. zvoncovitých
pohárů pozdní doby kamenné z doby
před 4000 lety. Pozoruhodný byl
zejména bohatý hrob s pozůstatky
kremace a dvanácti nádobami.
Kromě keramiky se nalezla téţ
kamenná nátepní destička. Spolu
s hroby kultury zvoncovitých pohárů
byly u kravína těšetického JZD
nalezeny také kostrové hroby unětické
kultury starší doby kamenné. V nich
byly objeveny bronzové šperky a
bronzová dýka.

Narození a úmrtí
V roce 1971 se narodilo 10 dětí (5
chlapců a 5 děvčat). Zemřely 3 osoby.

Blahopřejeme
jubilantům…
70 let

Duben
Bobek Karel

60 let
65 let
65 let
70 let
90 let

Květen
Roţnovská Marie
Kryštofová Marie
Slavíková Marie
Nekula Zdeněk
Ludvíková Anna

75 let

Červen
Otáhal Stanislav

…a všem přeme hodně zdraví do
dalších let.
(JŢ)

Poděkování
Toto číslo Zpravodaje bylo vydáno díky
podpoře Ing. Zdeňka Mrni, předsedy
představenstva
společnosti
S MORAVA
Leasing, a.s.

Dále děkujeme ostatním sponzorům a
všem, kteří přispěli věcnými dary nebo
jakoukoli prací…

Zpravodaj č. 2/2011 (vychází 29. června 2011), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695,
vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 64, 671 61, odp. vedoucí: Ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice,
tel./fax: 515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 15. září
2011. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Mgr. Zdeňka Worbisová. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých
příspěvků.

-8-

