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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři,  
 

     jak jsem sliboval na začátku roku, 

v letošním roce se bude pokračovat 

v budování KD – víceúčelového 

zařízení. Nejdříve bylo potřeba udělat 

dílčí úpravu stávajícího projektu, neboť 

výstavba je plánovaná na etapy. V I. 

etapě se vybuduje vstup, sál a sociální 

zařízení v budově KD – víceúčelového 

zařízení. Koncem června bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na 

dodavatele. 

 

      V měsíci srpnu by měla být 

provedena stavba zastřešené pergoly 

ve dvoře MŠ Těšetice. Na tuto akci byl 

proveden průzkum trhu s termínem 

realizace výstavby srpen 2016. 

Na obě akce nám byly schváleny 

žádosti o dotace, viz následující 

článek. 

 

     Dále se pracuje na projektové 

dokumentaci k provedení zasíťování 

stavebních pozemků –  “Těšetice -  

bydlení severozápadní okraj obce”, 

kde by měla být čtyři stavební místa. 

 

      Dětem začínají prázdniny a 

rodičům dovolené. Proto přeji všem 

příjemné prožití volných dní. 

Žižka Jindřich 

 

Schválené dotace z 

JMK 
     Začátkem roku jsme podali žádosti 

o dotace z Jihomoravského kraje. 

 

     Bylo zažádáno o dotaci na stavbu 

zastřešené pergoly pro děti do MŠ 

Těšetice – individuální dotace. Byla 

schválena zastupitelstvem JMK ve výši 

200.000 Kč. Realizace akce je v plánu 

v měsíci srpnu. 

 

     Dále byla schválena dotace na I. 

etapu dostavby KD z dotačního titulu  

 

Program rozvoje venkova ve výši    

174.000 Kč.  

 

 

     Také byla schválena žádost o 

dotaci na dovybavení Zásahové 

jednotky dobrovolných hasičů a to ve 

výši 60.000 Kč. 

JŽ 

 

Rekonstrukce 

hydrantů 
 

     Na základě žádostí obce Těšetice 

byla koncem června provedena 

oprava několika hydrantů v obci 

společností Vodárenská akciová 

společnost Znojmo. VAS Znojmo na 

tuto akci vyčlenila částku 200.000 Kč.  

 

     Děkujeme občanům za trpělivost při 

odstávce vody. 

 

JŽ 
 

Pořízení kontejnerů 

na bioodpad a kov 
 

     Oznamujeme občanům, že byly 

pořízeny dva hnědé kontejnery na 

bioodpad. Jsou umístěny u jídelny a 

na OÚ. 

 

Co patří do bioodpadu z domácností? 

Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze 

zeleniny, skořápky z vajíček a ořechů, 

slupky z citrusových plodů, zbytky 

pečiva a obilnin, kávový odpad, 

čajový odpad a čajové sáčky, vlasy, 

peří, piliny. 

 

Co patří do bioodpadu ze zahrady? 

Trvaní hmota, plevel, košťály i celé 

rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, 

hobliny, vychladlý popel ze dřeva, 

větve (pořezané na kratší kusy, které 

netrčí z kontejneru). 

 

 

Co nepatří do bioodpadu? 

Papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, 

textil, léky, barviva, guma, saponáty, 

čistící prostředky, baterie, minerální 

oleje. 

 

     Dále byla pořízena jedna popelnice 

o objemu 240 litrů na kovový odpad, 

kam patří plechovky od potravin, 

nápojové plechovky, nádoby od 

kosmetiky….(u Hasičky) 

 

 

 
JŽ 

 

Naši psí miláčci 
 

     Opět se obracím na majitele 

pejsků, kteří se svými miláčky chodí na 

procházky po obci. Apeluji na Vás a 

žádám, abyste své pejsky nenechávali 

znečišťovat volná prostranství a 

pozemky před domy druhých občanů 

bez následného úklidu.  

 

     K tomuto účelu jsou po obci 

rozmístěny odpadkové koše s 

papírovými sáčky, které jsou výhradně 

určeny na psí exkrementy. Uvnitř sáčku 

se nachází malá papírová lopatka, 

která Vám úklid usnadní.  

 

     Buďme ohleduplní. 

                                                                                                                                         

JŽ 
 

ZPRAVODAJ  

OBCE TĚŠETICE 
 

 

15. červenec 2016               Zdarma do každé domácnosti      Číslo 2 – ročník 2016 
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Pálení čarodějnic 
 

     Pálení čarodějnic je již tradiční 

táborák, který se letos v sobotu 30. 

dubna nesl v netradičním duchu. 

K posezení se tentokrát využil obecní 

stan zaplněný sety stolů a lavic. 

Občerstvení zajistili hasiči, s obsluhou 

jim vypomohli pan Petr Lazar a ženy 

z Klubu žen.  

 

     Táborák byl postaven už v pátek 

navečer hasiči a dalšími občany. Na 

táborák přišlo hodně dětí i dospělých, 

přestože večer bylo poměrně 

chladno. Děkujeme všem za 

organizaci této akce. 

                                                                                        

JB 
 

 

Plánované akce  
16. července  
      13.ročník memoriálu  

       Jaroslava Prokeše                    

 

10. září   
      Posvícení  

       

 

                                                  JB     
       

 
 

 

Jubilanti 
 

Duben 

75 let – Bobek Karel 

Květen 

65 let – Rožnovská Marie 

70 let – Kryštofová Marie 

75 let – Nekula Zdeněk 

95 let – Ludvíková Anna 

Červen 

80 let – Otáhal Stanislav 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a 

pevné zdraví do dalších let. 

 
JB 

 

 

 

Dětský den 
     Na sobotu 4. června byl 

naplánován dětský den. Program pro 

děti byl nachystán bohatý, jen aby se 

vydařilo počasí. A to nám přálo.  

     V pátek odpoledne byl postaven 

stan s posezením, v sobotu dopoledne 

byly připraveny soutěže pro děti. Vše 

mělo vypuknout ve 13:30. Už kolem 

poledne přijely zemědělské stroje firmy 

Agro Stošíkovice, které byly pro děti i 

dospělé celé odpoledne přístupné 

k prohlídce.  

     Kromě tradičních soutěžních 

disciplín pro děti byla připravena 

soutěž chlapců a děvčat ve střelbě ze 

vzduchovky, která byla vyhodnocena 

a vítězové obdrželi diplomy a ceny. 

Kolem 14:30 byla na velkém hřišti 

provedena ukázka dravců, kterou 

zasponzoroval Myslivecký spolek 

Těšetice – Bantice.  

 

 

     Příjemné odpoledne také zpestřili 

znojemští hasiči, kteří nejprve provedli 

ukázku rozstříhání auta. Vše proběhlo 

zpomaleně s vysvětlením postupu, při 

skutečné akci by vše trvalo jen několik 

minut. Na závěr hasiči nastříkali pěnu, 

do které se děti okamžitě vrhly.  

Malí účastníci dětského dne dostali 

balíčky a limonádu zdarma. Přípravy 

byly náročné, ale vyplatilo se.  

     Celé odpoledne byla nádherná 

atmosféra, většina rodičů s dětmi 

odešla až po odjezdu zemědělských 

strojů.  

     Děkujeme firmě Agro Stošíkovice, 

znojemským hasičům, panu Mirošovi za 

předvedení dravců a Míkovým za sud 

limonády. Děkujeme všem, kteří 

pomohli při přípravě a průběhu celé 

akce bez ohledu na to, kdo akci 

organizuje a zda je členem nějakého 

spolku. 

                                                                                                         

JB 
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VINAŘSKÁ 50 

AUTHOR ZNOVÍN 

CUP… 
 

     … je cyklistický závod na 50 km. 

Letos byl jeho 17. ročník a uskutečnil se 

2. července 2016.   

 

     Start závodu je u firmy Znovín na 

okraji Šatova a dále pokračuje po 

následující trase: Nový Šaldorf - Popice 

- Konice - Havraníky - Hnanice - státní 

hranice - Unterretzbach - státní hranice 

– Šatov.  

 

     Trať vede podél vinic a kolem 

malebných sklípků, přes vřesoviště a 

lesy, po venkovských silničkách i kolem 

klikatého toku řeky Dyje.  
 

 

 

Lampiónový průvod 

s táborákem 
     V sobotu 7. května v podvečer 

(kolem 19. hodiny) se začali rodiče 

s dětmi shromažďovat před obecním 

úřadem. To se už chystali na 

lampiónový průvod vesnicí, který 

proběhl za doprovodu dětských 

písniček hrajících v rozhlase.  

 

 

     Po příchodu průvodu na hřiště již 

hořel táborák, který postavili hasiči 

s dalšími občany už v pátek navečer. 

Pro děti byl připraven ještě malý 

táboráček na opékání párků. 

K posezení byl opět využit obecní stan. 

Občerstvení zase zajistili hasiči, 

s obsluhou jim vypomohli pan Petr 

Lazar a ženy z Klubu žen. Děkujeme 

všem, kteří se podíleli na organizaci 

této akce. 

                                                                                                       

JB 

 

 

Závodu se zúčastnili i cyklisté z Těšetic: 

Karel Trávníček ml., Leoš Musil, Antonín 

Trávníček, Jakub Bezrouk, David Vlk, 
 

 

 

 

Karel Bobek ml., Blanka Worbisová  

a Aleš Míchal. 

JB 
 

 

 



 

- 5 - 

Pouť 
 

     Letošní pouť se uskutečnila v sobotu 

21. května a bylo krásné slunečné 

počasí.  

 

     Zahájení proběhlo v kostele, kde se 

konala bohoslužba slova. Potom ženy 

z Klubu žen a hasiči za doprovodu 

hudební skupiny Skaláci chodili po 

vesnici a zvali na večerní zábavu.  

 

     Od 20:00 hodin se konala večerní 

zábava v Hostinci U Vlků za 

doprovodu hudební skupiny Jarda a 

Roman band. Ve 22:00 hodin ženy 

předvedly své taneční vystoupení 

„kankán“, které pro obrovský úspěch 

musely opakovat.  

 

     Potěšilo nás, že letos na večerní 

zábavě byla velká účast občanů.  

 

     Děkujeme ženám z Klubu žen, ha-

sičům, ženám z jídelny za přípravu 

občerstvení pro muzikanty, firmě 

Pomona za víno, paní Nekulové Věře 

a paní Šimákové za rozmarýny, 

Bezroukovým za pronájem sálu. Ale 

také všem ostatním, kteří se podíleli na 

uskutečnění této akce. 

                                                                               

JB 

 
 

 

ZŠ Prosiměřice 
     Žáci naší školy se v každém školním 

roce účastní mnoha soutěží.  S jejich 

úspěšností se můžete průběžně 

seznamovat na webových stránkách 

školy     www.zsprosimerice.estranky.cz 

Chtěla bych Vás seznámit s největšími 

úspěchy tohoto školního roku. 

 

Erika Nováčková, žákyně 1. třídy  

Čokoládová tretra – běh na 100 m 

Okresní kolo ve Znojmě –  

1. místo, čas 18,04 s 

Celostátní kolo v Ostravě –  

6. místo, čas 17,88 s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlídka mladých zdravotníků (zdravotní 

kroužek 1. stupně - Lada Marie 

Střechová, Tobiáš Střecha, Lucie 

Chaloupková, Eva Čurdová, Vojtěch 

Tvarůžek) 

 

Okresní kolo – 1. místo, úspěšná 

reprezentace v krajském kole 
 

 

mailto:zs.prosimerice@estranky.cz
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Kristýna Hatalová, žákyně 9. A 

 

1. místo v celostátní literární soutěži Na 

cestě, kterou vyhlásila Ulita Blansko 

2. místo v okresním kole olympiády 

v českém jazyce, krajského kola se ze 

zdravotních důvodů nezúčastnila 

4. místo v okresním kole matematické 

olympiády, úspěšná řešitelka krajského 

kola 

6. místo v okresním kole fyzikální 

olympiády 

 

Daniel Čapoun, žák 9. A  

 

1. místo v okresním kole soutěže 

v anglickém jazyce, 8. místo v krajském 

kole 

4. místo v okresním kole matematické 

olympiády, úspěšný řešitel krajského 

kola 

2. místo v okresním kole fyzikální 

olympiády, 14. místo v krajském kole 

 

Gratuluji všem úspěšným žákům.                                             

Jana Bezrouková 

 

 
 

 

Zahradní slavnost 
 Konec školního roku se 

v mnoha školkách nese v duchu 

různých oslav, pasování předškoláků a 

školních výletů. Nejinak tomu bylo i 

v naší Školičce Sluníčko v Těšeticích. 

Mezinárodní den dětí jsme oslavovali 

celý první červnový týden: vydali jsme 

se na výlet do Dobšic do Jízdárny 

Znojmo, kde se děti svezly na ponících 

a viděly různá domácí zvířátka a dravé 

ptáky, před školku nám přijeli hasiči ze 

Znojma a kromě oblečení hasičské 

výstroje a prohlížení auta si děti zkusily 

stříkat vodu z hasičské pistole, a 

abychom si užili i dobrůtky, pozvali nás 

manželé Votavovi k nim do cukrárny 

na výbornou zmrzlinu.  

     Po tomto týdnu plném radovánek 

jsme se vrhli do příprav Zahradní 

slavnosti, která bývá vyvrcholením 

školního roku.  

 

     Děti, které odchází do 1. třídy, byly 

pasovány na školáky a malé děti, jež 

je ve školce vystřídají, jsme společně 

přivítali písničkou. Děti si užily 

vystoupení kejklíře, diskotéky, malování 

na obličej, jarmark výrobků, opékaní 

špekáčků a výborného občerstvení, 

které připravily maminky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Na závěr slavnosti odvážné děti 

přespaly přes noc ve školce. Veliké 

poděkování patří právě rodičům, kteří 

obrovskou mírou přispěli ke zdaření 

této akce, ale i dalším sponzorům jako 

třeba TJ Těšetice. Děti si tento 

slavnostní den moc užily. Děkujeme. 

  

     Zbývá jen všem dětem popřát 

krásné léto plné sluníčka a pohody a 

co nejvíce společných chvil strá-

vených s rodinou.  

 

Za kolektiv MŠ  

Pavlína Velebová 
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Fotbalové utkání 

svobodní – ženatí 
     Fotbalová utkání svobodní – ženatí, 

která se konala vždy 1. května a 8. 

května, byla předem zrušena. Přesto 

někteří těšetičtí fotbalisti na táboráku 

„Pálení čarodějnic“ projevili zájem 

sehrát alespoň jedno fotbalové utkání. 

Vše se tedy zorganizovalo na 8. května 

odpoledne. Firma Heineken dodala 

sud piva, hasiči zajistili cigáru zdarma. 

Přestože propagace fotbalového 

utkání byla velká, utkání proběhlo 

v malém počtu jak hráčů, tak diváků. 

Škoda, že přišel pouze jeden současný 

těšetický fotbalista, nepřišli ani ti, kteří 

měli o utkání velký zájem. Skóre nebylo 

rozhodující, ti, kteří přišli, se určitě 

pobavili. Děkujeme všem, kteří se 

zúčastnili, ať už jako hráči, diváci nebo 

pořadatelé. Děkujeme firmě Heineken 

za sud piva. 

JB 
 

 

 

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 2015/2016 a plány na letní 

pauzu před novou sezonou. 

     Po podzimní části naše mužstvo 

přezimovalo na děleném 4. místě 

s osmnácti body.  V jarní části soutěže 

jsme nasbírali bodů patnáct, což 

v celkovém součtu stačilo na 5. místo a 

33 bodů. Nyní  má mužstvo krátkou letní 

přestávku a klid od fotbalu.  

     V zimní přestávce před jarní částí 

sezony naše mužstvo nikdo neposílil, 

přidal se pouze navrátivší se Jan 

„Osma“ Ošmera. Hostování skončilo u 

Petra Havlíka, kterého si jeho mateřský 

klub stáhl zpět do Prosiměřic a u Petra 

Stehlíka skončilo hostování z důvodu 

nespokojenosti našeho vedení a také 

jeho konce členství ve FAČRu. U 

Lubomíra Ryšavého a Jiřího Kučery 

taktéž skončilo hostování. Náš tým 

začal jarní část třemi výhrami v řadě, 

pak přišla smolná prohra se silnou 

Miroslaví C a následně nešťastné utkání 

v Práčích, kde jsme dlouho trápili v té 

době vedoucí mužstvo tabulky a 

podlehli    jsme   až   dvěma    brankami 

 

 

v závěru.  Ale pak po další domácí 

výhře s Damnicemi přišla obrovská 

hráčská krize. Na další utkání do 

Jaroslavic nás odjelo jen 8 (po 

poločase jsme vedli 0:1 !!!, ale poté 

domácí prostřídali hráče z A týmu a 

s ubývajícími silami našich hráčů nám 

ve druhé půli nasázeli sedm branek).  

     V dalším utkání jsme rozstříleli Velký 

Karlov, i když nastoupilo pouze 11 

hráčů bez možnosti střídání. Černou 

kaňkou byla červená karta v závěru, 

kterou obdržel autor hattricku Bezrouk 

(za oplácení po několikáté provokaci 

hostujícího hráče. Náš kanonýr nesmí 

nastoupit ještě v prvním utkání nové 

sezony).  

 

     K předposlednímu utkání do 

Hrabětic (konaného společně 

s dětským dnem) naši fotbalisté ani 

neodjeli pro malý počet hráčů a 

v posledním utkání proti postupující Dyji 

jsme nastoupili jen s deseti hráči.  

 

     Mnoho absencí bylo způsobeno 

pracovním vytížením, zraněními a 

někdy osobními aktivitami. Dá se tedy 

říci, že sezona skončila právě včas. 

Ihned po posledním zápase se již 

nezvykle brzy začal skládat kádr na 

novou sezonu, aby se předešlo 

podobným situacím jako na konci jarní 

části sezony. Již ke 20. 6. 2016 (10 dní 

po konci sezony) byla domluvena další 

spolupráce s našimi hráči, kteří u nás 

hostovali a nyní k nám přicházejí na 

přestup: P. Zimmermann, A. Trávníček a 

E. Klouda, a novými tvářemi (dosud u 

nás nehráli), které se nám představí na 

zkoušku při tradičním Memorialu. Kromě 

tohoto  turnaje   budou   sehrána   ještě  

 

 

dvě přípravná utkání (jména soupeřů 

a data konání jsou v jednání ).        

 

       Naše mužstvo v jarní části sezony 

tvořili tito fotbalisté (seřazeno podle 

odehraných minut, maximum bylo 

810 minut): 

 

     Martin Štancl, Pavel Zimmermann, 

Antonín Trávníček a Ivo Kraizel 

(všichni 810), Zbyněk Řezáč (720), 

Jakub Bezrouk (570), Jaroslav Buchta 

(563), Jiří Moltaš (494), Josef Kosec, 

Filip Novák a Martin Trávníček (všichni 

450), Jaroslav Tomek (360), Marek 

Zimmermann (312), Eduard Klouda 

(242), Libor Katolický (210), Jan 

Ošmera (209), Milan Diviš (208) a Ivo 

Balík (67). 
 

     Naši fotbalisté tedy nebudou 

zahálet ani v letní přestávce a po 

měsíčním volnu se sejdou už  16. 

července 2016 na tradičním 

Memorialu Jaroslava Prokeše (letos 13. 

ročník), který pořádáme v našem 

areálu. Dalšími mužstvy na turnaji 

budou: Stará Garda Bantice, TJ 

Suchohrdly u Znojma  a TJ Sokol 

Prosiměřice. Tímto Vás na tuto 

fotbalovou sobotu srdečně zveme, 

vstupné je ZDARMA. Občerstvení 

zajištěno. 

     Další akcí, konající se o prázdninách 

ve Sportovním areálu, byla II. letní noc 

(vystoupila hudební skupina Kristovy 

léta). Tato hudebně-kulturní akce se 

konala 9.července 2016 týden před 

Memorialem Jaroslava Prokeše, 

 

     Na závěr školního roku se 

Tělovýchovná jednota Těšetice 
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finančně podílela na Zahradní 

slavnosti konající se v místní MŠ. 

Fotbalisté zasponzorovali kejklíře 

Čabika, který se odpoledne věnoval 

všem dětem a také rodičům. Mimo 

jiné pasoval předškoláky na školáky. 

Všichni přítomní si tohle veselé 

odpoledne náramně užili. 

     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 i v další sezoně.  

 

TJ Těšetice přeje na závěr všem 

spoluobčanům krásné prožití prázdnin 

a vydařené dovolené!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
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Činnost SDH Těšetice 
 

Duben  

2. 4. – školení motorových pil a 

křovinořezů (Blecha Miloš, Worbis Jan) 

 

11. 4. – 15.4. – školení velitelů a složení 

zkoušek (Daberger Zdeněk, Worbis 

Pavel st.) 

 

23. 4. – okrsková soutěž na hřišti 

v Těšeticích (občerstvení a poháry 

zajistilo SDH Těšetice) 

 

Pořadí muži:   1. Vítonice – 22, 48 s                   

                        2. Práče    -   35,15 s  

                        3. Těšetice – 50, 33 s 

 

SDH Oleksovice se nezúčastnilo. 

 

30. 4. – hasiči společně s obcí pořádali 

„Pálení čarodějnic“ 

2x přípravné cvičení 

Členská základna má 28 členů, z toho 

9 členů zásahové jednotky. 

 

Květen 

 

1. 5. členská schůze, přijat nový člen 

SDH Biskup Daniel 

 

7. 5. – hasiči společně s obcí pořádali 

lampiónový průvod s táborákem 

 

19. 5. – byl odvezen elektromateriál, 

který hasiči průběžně sbírají (získaná 

částka 3 920,- Kč) 

 

21. 5. – hasiči (Worbis Pavel st., Balík 

Ivo, Ludvík Denis, Worbis Pavel) 

společně se ženami z Klubu žen chodili 

po vesnici a zvali občany na pouťovou 

večerní zábavu 

2x přípravné cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 

 

Na dětský den hasiči zajistili vystoupení 

znojemských hasičů, vrak auta a pěnu. 

Oprava hasičské stříkačky PS 12 

(opravu provedl automechanik 

Vokurek Michal) 

Odvoz kovového šrotu do Bantic (2x) 

2x přípravné cvičení 

 

Zásahová jednotka zasahovala 

společně s dalšími hasiči u dvou 

požárů. 

 

20. 5. – požár auta u Rozenbergových 

u nové výstavby 

 

15. 6. – požár havarovaného auta 

 

 

Josef Bezrouk 

starosta SDH 
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Nejstarší občan 

obce  
V květnu oslavila své významné 

životní jubileum paní 

 

Anna Ludvíková 
 

95 let. 
 

Je naší nejstarší občankou.  

 

Obecní úřad přeje všechno nejlepší 

do dalších let,  hodně štěstí a pevné 

zdraví.  

          JŽ  

 

Poděkování 
 

     Děkujeme všem, kteří se 

jakkoli podíleli na přípravě a 

uskutečnění obecních akcí a 

zvlášť dělujeme p. Karlu 

Trávníčkovi ml. za jeho nezištnou 

pomoc . 

JŽ                                                                                    

Zpravodaj č. 2/2016 (vychází 15. července 2016), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695, 

vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 64, 671 61, odp. vedoucí: Jindřich Žižka, místo vydání: OÚ Těšetice, tel./fax: 

515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 23. září 2016. 

Grafika: Jan Šálek.Korekce textu:Mg.Šprenclová Jana.Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých příspěvků. 

 

mailto:obec@tesetice.cz
http://www.tesetice.cz/

