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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
 je za námi čas prázdnin a 
dovolených. U nás v Těšeticích jsme 
letos neprožívali léto ve znamení 
odpočinku, ale aktivní práce. 
Předvolební slib na rekonstrukci ulice 
ke koupališti je splněný. Vozovky ve 
středu obce také mají nový kvalitní 
povrch. Budova obecního úřadu a 
mateřské školy prokoukla. Starostové 
z jiných obcí si mne dobírají, že už do 
konce volebního období nemusím 
nic dělat.  
 
 V letošním roce nás ještě 
čeká rekonstrukce kabin sportovců, 
do kterých zatéká. Podle plánu 
investic na rok 2008 se již nyní  
připravují podklady pro rekonstrukci  
místních komunikací ke Květoňovým, 
Telekiovým a Ruská. Příští rok se také 

plánuje zastřešení hrubé stavby  
kulturního domu, aby se zabránilo 
dalšímu chátrání. Musím však zde 
varovat před přehnaným opti-
mismem. Vše je o penězích. Důležité  
je, jestli se nám podaří získat další 
dotace, na kterých se již nyní 
usilovně pracuje. Finanční podíl 
vlastních prostředků obce bude 
zajištěn.  
 Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do různých akcí, obnovy a 
zkrášlení naší obce. 
 Na druhou stranu se dějí 
v naší vesnici věci, nad kterými 
zůstává rozum stát. Netušil jsem, že 
mezi námi žijí „borci“, kteří jsou 
schopni manipulovat na hřbitově 
s urnou zesnulého a náhrobkem, 
nebo když někdo vykoná velkou po- 
třebu do novin a pak “to” nalepí na 
přední sklo auta. Další kumpáni toto 
auto pomočí a ještě se do něj trefují 
hruškami. Nebo poslední událost,  

která se mohla proměnit v tragédii. 
Někdo v noci nařízl máju, která o  
několik hodin později sama spadla 
do míst, kde několik okamžiků před 
tím pobíhaly děti. Další kapitolou 
jsou anonymní pisatelé. Co si myslet 
o charakteru těchto lidí? V katastru 
obce došlo k opakovaným krádežím 
kovů. 
 Dále bych chtěl požádat 
spoluobčany o zdrženlivost 
v požadavcích, které představují  
finanční vydání z  obecního roz-
počtu. Mnohé jsem v  tomto zklamal 
a nadále je 
budu odmítat. 
Přednost mají 
akce a aktivity, 
které slouží 
většímu okruhu 
občanů. 

 Na zá-
věr všem přeji 
příjemný a ba-
revný podzim. 

 
V několika bodech přiná-

šíme zásadní informace, které se 
týkají letošních prací na rekonstrukci 
místních komunikací. 

• investor: Obec Těšetice 
• dodavatel: Colas CZ Znojmo 
• termín realizace: červenec – září 

2007 
• celkové náklady: 4.764.091,- Kč 
• z toho dotace celkem: 

2.565.000,- Kč 
 

Poděkování: 
- občanům za trpělivost 

během stavebních prací 
- ministrovi pro místní rozvoj 

Jiřímu Čunkovi za schválení 
dotace 

- pracovníkům firmy Colas CZ 
Znojmo a p. Martinákovi za 
odvedenou práci 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 

 

 
2. října 2007               Zdarma do každé domácnosti                    Číslo 3 – ročník 2007
 

Ing. Zdeněk 
Nekula 

starosta obce 

Rekonstrukce ulice ke koupališti a ve středu obce – HOTOVO 

vlevo stavební dozor p. Martinák,  
 vpravo stavbyvedoucí ing. Hruška

 



 

- 2 - 

DOTACE 
Přinášíme vám aktuální přehled o 
stavu jednání o dotacích: 
 
• Oprava šaten fotbalistů = Kč 

200.000,- schváleno, podepsána 
smlouva s hejtmanem Jihomo-
ravského kraje ing. Stanislavem 
Juránkem 

• Dětské hřiště = 200.000,- Kč 
žádost v jednání 

• Nová autobusová čekárna na 
ulici „Bantická“ = 72.000,- Kč, 
žádost o nadační příspěvek od 
společnosti ČEZ zamítnuta 
s doporučením opakovat žádost 
v příštím roce 

• Příprava žádosti o dotaci       
3,87 mil. Kč z fondů Evropské 
unie na rekonstrukci místních 
komunikací v roce 2008 

• Rekonstrukce komunikací „ke 
koupališti“ a ve středu obce = 
2.565.000,- Kč schváleno mini-
strem pro místní rozvoj Jiřím 
Čunkem 

KRÁTCE … 
Při bouřce 23. června došlo 

ke zničení rozhlasové ústředny. 
Pojistná událost nahlášena na 
Kooperativu. Byla zakoupena nová 
rozhlasová ústředna.  

Dobrovolný svazek vinař-
ských obcí Daníž umístil novou 
informační tabuli na návsi 
s informacemi o viničních tratích a 
důležitých místech v Těšeticích. Akci 
zaštiťoval ing. Jaromír Čepička. 

Pořízena nová úřední deska 
obce. Staré vitríny byly nevyhovující, 
protože do nich zatékalo a nebyly 
řádně vidět všechny vyvěšené 
dokumenty. 

Těšetičtí fotbalisté mají nové 
vedení. Předsedou oddílu byl zvolen 
pan Rudolf Bílka a kapitánem je pan 
Jiří Moltaš. Více informací o činnosti 
oddílu přineseme příště. 

Množí se připomínky k volné-
mu pobíhání psů. Upozorňujeme 
občany, aby si zabezpečili své 
„miláčky“. Nečekejme, až se stane 
nějaké neštěstí. Podle platné 
vyhlášky může být udělena pokuta 
až 1.000,- Kč. 

Kdo ještě není napojený na 
splaškovou kanalizaci, ať tak učiní 
co nejdříve, aby nedocházelo ke 
zpožďování prací při opravě cest.  

 

 
Na křižovatce hlavní ulice a 

Bantická bylo umístěno odrazové 
zrcadlo pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. O náklady se 
rovným dílem podělila obec a SÚS 
JMK.  

Nová fasáda 
obecního úřadu a 

mateřské školy  

 
 
 V srpnu byla zahájena 
oprava fasády OÚ a MŠ. Celkové 
náklady včetně dotace z Jihomo- 
ravského kraje dosáhnou 184 tis. Kč.  
 

 
  

Dokončena byla také 
oprava severní a západní strany u 
ubytovny a jídelny. Doufáme, že 
příklady táhnou a že se postupně 
přidají i další občané a firmy, aby 
Těšetice byly méně šedivé a více 
zářily barvami.  

Plné kontejnery na 
plasty 

Přestože máme v obci tři 
kontejnery na plasty, jsou neustále 
plné. Jak tomu zabránit a přitom 
neplatit za pronájem dalšího 
kontejneru? Stačí málo – pořádně 
sešlápnout každou plastovou láhev, 
kterou vhazujeme do kontejneru. 
Kontejnery se vyváží 1x za 14 dní, 
vždy v pondělí. 

 
Poděkování patří všem 

občanům, kteří třídí tuto druhotnou 
surovinu a tím pomáhají k ochraně 
životního prostředí. 

 

Změna územního 
plánu obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blahopřejeme 
jubilantům ... 

 
75 let - Ladislav Tvrdý 
75 let - Stanislav Otáhal 
60 let - František Hrůza 
 

… k významnému výročí a přidá-
váme přání pevného zdraví a osobní 
spokojenosti. 
 
 

 Z podnětu občanů se 
připravuje změna č. 2  územního 
plánu obce. Jelikož je tato změna 
vyvolána na přání občanů, bude 
dle stavebního zákona poža-
dována po žadatelích úhrada 
všech nákladů na tuto změnu. 

 
Další zájemci mohou 

podávat své žádosti na obecní 
úřad nejlépe do 15.10.2007.  
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Těšetická farnost 
 28.září naše země slaví 
svátek sv. Václava. Je to také státní 
svátek a je nazván Dnem české 
státnosti. Svatý Václav je a hlavně 
byl velmi uctíván. Na mnoha 
místech se konají tzv. svatováclavské 
poutě, ke cti sv. Václava. Posvícení 
se koná také v naší obci, ačkoli zde 
je kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici. 
(Ve většině případů se, jak poutě tak 
posvícení, váží k místnímu kostelu.)  
Na  plakátech  zvoucích na 
posvícení  bývá přídomek : 
„tradiční“. Tradice je dobré 
zachovávat, ale je také třeba si 
oživovat, proč naši předci s těmito 
tradicemi začali. Dříve národní 
hrdost bylo to, čím se mohl pyšnit 
každý Čech – Moravan. Dnes je to 
jiné, proto bych Vám rád v krátkosti 
připomněl něco málo ze života 
našeho světce sv. Václava. 
 Sv. Václav se narodil kolem 
roku 907 na Stochově u Libušína jako 
prvorozený syn vévody Vratislava. O 
jeho křesťanskou výchovu se starala 
převážně jeho babička sv. Ludmila.  
V roce 925 se ujal vlády.  Snažil se o 
kulturní a náboženské povznesení 
země. Byl moudrý a rozvážný 
panovník. Jeho křesťanský způsob 
vlády a spravedlivá přísnost k 
neukázněné šlechtě, také závislost 
na německém panovníkovi, (české 
země platily německému králi 

poplatek za mír: 500 hřiven zlata a 
120 volů ročně) zvedly vlnu nevole v 
opozici v čele s jeho bratrem 
Boleslavem. Boleslav pozval 
Václava na svůj hrad do Staré 
Boleslavi, Václav si myslel, že je to 
dobrý začátek ke smíru. Pozvání 
přijal, večer večeřeli a hovořili. Druhý 
den ráno, 28.9.929 nebo 935, 
Boleslav a jeho družina sv. Václava 
zabili u dveří kostela. Po jeho smrti 
byl brzy sepsán jeho životopis. Úcta k 
sv. Václavu se velice rychle šířila a 
první kostel byl zasvěcen již v roce 
972 v Proseku u Prahy. Od roku 1670 
je jeho svátek v celosvětovém 
církevním kalendáři.  
 Po smrti sv. Václava se 
Boleslav I. ujal vlády, odmítl platit 
poplatek za mír a české země se 
ocitly na dlouhou dobu ve válkách. 
 Naše země má mnoho 
hrdinů a osobností, na které bychom 
měli být hrdí. Nezapomínejme na to, 
kde žijeme a kam sahají naše 
kořeny. 

   Vilém Jelen  
 

Honba za papírem 
& rozloučení 

s prázdninami 
 Letošní již 4. ročník honby za 
papírem se uskutečnil podle osvěd-
čeného scénáře. Soutěže ve sběru 
starého papíru se zúčastnilo 15 dětí 
a 1 dospělák.  
 Celkem bylo nasbíráno 
5.366,5 kg a za utžené peníze byly 
nakoupeny ceny pro vítěze jednot-
livých kategorií.  

 Sponzoři dodali další věcné 
ceny pro ostatní soutěžící. JUDr. 
Milan Kyjovský přispěl částkou 4.500,- 
Kč na atrakce, lukostřelce. 
 Vyhodnocení se konalo 
poslední den letních prázdnin 2. září 
na hřišti. Absolutním vítězem se stala 
Lucie Lišková.  

 Všichni účastníci si mohli 
vyzkoušet dvě indiánská teepee [čti: 
týpí], která bezplatně zapůjčil pan 
farář Jindřich Čoupek. Dále si malí i 
velcí zastříleli z luků a kuší.  

 
Kategorie 3 – 6 let: 

1. Štěpán Nekula – 527 kg 
2. Lucie Prokešová – 409,5 kg 
3. Vojtěch Musil – 392,5 kg 
4. Sabina Růžičková – 67 kg 
5. Josef Jelen – 47 kg 

 
Kategorie 7 – 11 let: 

1. Jiří Moltaš – 811 kg 
2. Vojtěch Jelen – 282,5 kg 
3. Dominik Večeřa – 145,5 kg 
4. Kamila Bezrouková – 80 kg 
5. Ivo Balík – 42 kg 
6. Denis Ludvík – 30 kg 

 
Kategorie 12 – 15 let: 

1. Lucie Lišková -1.314 kg 
2. Robin Koudelka – 688 kg 
3. Jan Worbis – 212 kg 
4. Klára Žižková – 105 kg 

 
Kategorie „DOSPĚLÍ“: 

1. Silvestr Plačko – 189 kg 
 
Starosta si udělal pořádek na stole a 
nasbíral za obecní úřad 24,5 kg. 
Avšak kategorie organizací nebyla 
vyhlášena, takže má smůlu ☺☺☺ 
 
 Akci podpořili společnosti a 
občané: 
– POMONA Těšetice, a.s. 
– S MORAVA Leasing, a.s. 
– AGRALL zemědělská technika 
– .A.S.A. 
– American Chance Casinos,a. s. 
– KDU-ČSL 
– Řím.kat. farní úřad Přímětice 
– René Votava 
– Ing. Iva Valentová 
– Jana Ryšavá 
– JUDr. Milan Kyjovský 
 
… a řada dalších občanů, kteří 
pomáhali při nakládání papíru, 
stavění teepee …atd. 

Nabídka služeb obce 
JÍDELNA & UBYTOVNA 

 
Obědy 
 
- 42 Kč (v Těšeticích) 
- 44 Kč (Bantice, Práče,   
 Prosiměřice) 
- 46 Kč (dovoz do 5 km) 
 
 Ubytování - 120 Kč den/os.  
 
- Dále nabízíme pro občany 
a organizace přípravu jídel 
na rodinné oslavy, svatby 
…apod., za příznivé ceny. 
 
Více informací na 
www.tesetice.cz 
a tel. číslech:  
          jídelna – 515 271 332  
obecní úřad – 515 271 110 
 



 

- 4 - 

 
 

 
 

 
 

Okénko do historie –  autentický opis 
kroniky – rok 1958 (II. část) 
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Rok 1958 začál psát kronikář František Tomášek, který zemřel 22. 04. 1958. Rozepsanou kroniku 
za něj dokončil jeho nástupce Bohumil Mrňa, který vedl kroniku až do roku 1977. 
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Staré posvícení … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Letošní  rok  se  poprvé  konalo  v  Těšeticích  stare  (22.9.)  a  mladé  (29.9.) posvícení. 
Staré  hody  se  konaly  v  Hospůdce  u  Jiřiny  a  mladé  posvícení  v  Hostinci  u   Vlků. 
Počasí  přálo,   hodně  lidí  přišlo,   nálada  výborná,   prostě  obě  akce  se  vydařily. 

FOTOREPORTÁŽ Z TĚŠETICKÉHO POSVÍCENÍ 
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Mladé posvícení … 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografii poskytla rodina Kenerešova 

Těšetice d říve . 
. .  

Těšetice nyní . . 
.  

Ohlédnutí do historie 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
TĚŠETICE 

 Na školní rok 2007 – 2008 je 
do mateřské školy zapsáno 19 dětí, 
od 1.9.2007 dochází 18 dětí. Z tohoto 
počtu je 8 předškoláků, 14 dětí 
s trvalým bydlištěm v Těšeticích a 4 
děti z Bantic. 
 Od 1.8.2007 nastoupila do 
MŠ paní Jitka Růžičková, která bude 
zajišťovat úklid a výdej stravy. Provoz 
školy zůstává nezměněn – od 6:45 
do 15:30 hodin. 
 Výchovná práce probíhá 
podle Rámcového programu školy, 
který zahrnuje školní i mimoškolní 
aktivity. I letos budeme navštěvovat 
divadelní představení v Městském 
divadle ve Znojmě i mimořádná 
představení v Prosiměřicích. Úkoly 
Rámcového programu budeme 
plnit též při různých akcích školy, ať 
už to budou výlety do okolí, nebo 
návštěvy kulturních památek. 
 Touto cestou bych chtěla 
poděkovat vedení obce za úpravu 
budovy školy a paní Vlkové a 
Bauchové za finanční příspěvek na 
zakoupení nábytku na zahradu 
mateřské školy. 

Jana Mikulášková,  
ředitelka MŠ 

 

Sběr nebezpečného 
odpadu 

V sobotu 27. října 2007 bude od 
16:05 do 16:50 hod.  před Obecním 
úřadem společnost .A.S.A. přebírat 
od občanů nebezpečný odpad: 
- agrochemický odpad 
- oleje, tuky 
- barvy, lepidla 
- rozpoštědla, kyseliny, zásady 
- nepoužité léky 
- baterie, akumulátory 
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
- vyřazené ledničky, mrazničky 
- vyřazené televizory, rádia, pračky 
- pesticidy, postřiky 
- pneumatiky (bez disků !!) 
Odpad nelze volně ukládat před 
OÚ !! Nutno osobně předávat 
praconíkům firmy .A.S.A. 
 
 
 

Střípky ze školních 
lavic v Prosiměřicích 

První školní den, 3. září, se 
počasí vydařilo a my mohli přivítat  
37 prvňáčků, které do naší školy 
uváděli žáci 9. ročníku. První třídy učí 
paní učitelka Lenka Mráková a 
Dana Zezulová.    

Celkem navštěvuje naši 
školu 343 žáků, kteří se vzdělávají 
v 16 třídách.  Výuka už bude mít za 
sebou první měsíc a žákům je 
nabídnuta řada kroužků, jejichž 
činnost bude od října. Kroužky jsou 
omezeny věkem ( angličtina, něm-
čina, ruština, florbal, stolní tenis, 
výtvarný, dyslektický, sportovní, příro-
dopisný, matematiky, počítačový, 
logopedický a další). 

I v letošním školním roce se 
můžeme těšit na ,,tvořivé dílny“ pro 
rodiče a děti, školní akademie, 
přehlídku divadelních souborů a 
mnoho dalších soutěží. 

Přes prázdniny byla hezky 
zkrášlena vnitřní část budovy školy, 
vyměnily se vchodové dveře   a 
doufám, že si také brzy  zacvičíme a 
zahrajeme fotbal na novém hřišti. 

 
Mgr. Jana Bezrouková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Trocha humoru na závěr 
☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

 Novomanželé se hned 
po svatbě pohádají a vůbec 
spolu nemluví. 
 Když jde o nějakou 
důležitou zprávu, napíšou si ji na 
kus papíru. 
 Jednoho dne manžel 
napíše manželce zprávu: 
 „Zítra jedu na služební 
cestu, vzbuď mne v 6:00.“ 
Manželka jen přikývne. 
 Manžel se ráno vzbudí 
po 10:00 a na nočním stolku 
najde papírek: 
  "Vstávej, je 6:00!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoroční „EKO“ pneumatiky 
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