
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,

dostává  se  Vám  do  rukou 
nové  číslo  zpravodaje.  Přinášíme 
Vám  informace  o  tom,  jak  naše 
obec  hospodařila  v minulém  roce. 
Dále  přehled akcí  a událostí,  které 
se uskutečnily během zimy, a co nás 
čeká v nejbližším období. 

Na  přípravě  obecního 
zpravodaje  se  postupně  podílí  čím 
dál  více  přispěvatelů.  Při  této 
příležitosti  bych  chtěl  vyzvat  i  další 
občany k „odvaze“,  aby sami přišli 
s novým  námětem,  co  by  měl  náš 
zpravodaj  obsahovat,  o  čem  by  si 
chtěli počíst. 

     Ing. Zdeněk Nekula
               starosta obce

Honba za papírem

Začínáme  sbírat  papír.  Chceme 
oslovit  všechny, od malých “prcků” 
až  po dospěláky,  kteří  se  chtějí  do 
sběru  papíru  zapojit.  Uděláte  si 
doma místo a ještě můžete vyhrát. 
Vyhlašujeme tyto kategorie :

první   do   6 let,
druhá  7 - 11 let,
třetí     12 -15 let,
čtvrtá   dospělí.

Odvoz  bude  vždy  včas 
oznámen.  První  sběr  proběhne 
31.  3.  (pondělí)  před obecním úřa-
dem,  a  to  v čase  16.00  až  17.00 
hodin. 

Abychom  Vás  trošku  moti-
vovali,  tak  prozradíme,  že  hlavní 
cenou bude: „digitální fotoaparát“. 

-JR-
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ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE

18. března 2008            Zdarma do každé domácnosti     Číslo 1 – ročník 2008

PLÁNOVANÉ AKCE  , aneb zapište si do kalendáře  

Honba za papírem
 - 1. sběr                    …….. 31. 3. 2008 16:00 - 17:00 hod. u OÚ
 - 2. sběr       …….. 28. 4. 2008 16:00  - 17:00 hod. u OÚ
 - 3. sběr       …….. 19. 5. 2008 16:00  - 17:00 hod. u OÚ

Velikonoční zábava v hospůdce "U Jiřiny”      …….            22. 3. 2008

Josefská zábava v hostinci “U Vlků”      ……...            22. 3. 2008

Pálení čarodějnic     ►►► 30. 04. 2008 

Fotbalové utkání 
(svobodní vs. ženatí) ►►► 01. 05. 2008

Lampiónový průvod obcí    
a táborák ►►► 07. 05. 2008

Odveta ve fotbale
(svobodní vs. ženatí) ►►► 08. 05. 2008

Pouť… bude ?
(zábava, mše sv.)   ►►► 17. a 18. 05. 2008

Den dětí na hřišti        ►►► 24. 05. 2008
(Vyhodnocení sběru papíru)

Dne 24. 1. 2008 oslavil své 94. narozeniny pan Jan Ludvík 
- nejstarší občan naší obce. 

Blahopřejeme

 

 



Den ZEMĚ

Celosvětová  akce  „Den 
Země“  se  dotkne  opět  i  nás 
všech. V loňském roce jsme pro 
každého občana připravili jeden 
stromeček  borovice  lesní.      . 

Letos budeme opět sázet 
borovice.  Pro každého občana 
bude  připravena  jedna 
sazenice. Stromky si budete moci 
vyzvednout  před  obecním 
úřadem  v čase  od  16:00    do 
17:00 a to dne 31.3. !

-ZN-

Blahopřejeme 
jubilantům…

60 let - Františka Nekulová
           - Josef Rosa
           - Marie Rozenbergová
           - Jan Jurka
65 let - Božena Vojáčková
70 let - Eva Pokorná
75 let - Josef Valena

…a  všem  přejeme hodně zdraví a 
osobní spokojenosti.

Výstavba  prodejny 
Těšetice   

V Jednotě,  spotřebním 
družstvu,  Moravský  Krumlov,  která 
provozuje  smíšenou  prodejnu 
v Těšeticích,  jsou  si  již  delší  dobu 
vědomi,  že  technický  stav  místní 
prodejny  jak  z pohledu  služeb  a 
nabídky  pro  zákazníky,  tak  i 
pracovních  podmínek  pro  zaměst-
nance,  dlouhodobě  neodpovídá 
potřebám. 

Proto  už  v roce  1996 
Jednota  využila  nabídku  vedení 
obce v čele s tehdejším starostou p. 
Karlem Bobkem a mezi Jednotou a 
obcí  byla  uzavřena  smlouva  o 
sdružení  finančních  prostředků  za 
účelem  výstavby  nové  prodejny 

v rámci  budování  víceúčelového 
společenského zařízení v Těšeticích. 

Touto  smlouvou  se  obec 
Těšetice  zavázala  k provedení 
výstavby  prodejny  smíšeného  zboží 
s tím,  že  investorem  stavby  bude 
obec, termín dokončení konec roku 
1996.  Financování  stavby  mělo  být 

zajištěno  sdruženými  prostředky 
obce  a  Jednoty  s tím,  že  na 
základě  propočtu  rozdělení 
nákladů  stavby  byl  podíl 
Jednoty stanoven na částku 1,5 
milionu  Kč.  Z této  částky 
Jednota skutečně uhradila obci 
1  milion  Kč,   aniž  by  došlo 
k dokončení 
stavby  a  uvedenou  peněžní 
částku  tedy  obec  dosud 
Jednotě dluží.  

Jednota  potom  chtěla   do 
svého vlastnictví získat alespoň roze-
stavěnou část  prodejny a dobudo-
vat ji ze svých prostředků. Vzhledem 
ke složitým majetkoprávním vztahům 
rozestavěného  komplexu  však  tato 
varianta nebyla možná. 

Jednota se proto rozhodla, 
po  řadě  roků  trvajících  obtížných 
jednáních,  která  stejně  nevedla 
k cíli,  využít  svoji  nemovitost, 
zdemolovat  starý  a  nevyhovující 
domek  a  na  jeho  místě  vystavět 
prodejnu novou. 
Demolice  již  byla  prove-dena,  nyní 
se  dokončuje  vyřízení  formalit 
potřebných  k  zahájení  stavby. 
Pokud  se  podaří  stavební  povolení 
během krátké doby získat, je reálný 
předpoklad  dokončení  výstavby 
nové prodejny ještě v roce 2008.  

Věřme, že se tyto představy 
reálně naplní  a občané Těšetic  se 
konečně  dočkají  moderní,  hezké 
prodejny.  

(P.S.: I tak je nutno vyslovit vedoucí 
prodejny p. Doležalové a ostatním 
pracovnicím  prodejny  vysoké 
uznání  za  jejich  obětavost  a 
ochotu,  s jakou  v nelehkých 
podmínkách  s úsmě-vem  na  tváři 
slouží svým zákazníkům.)

Ing. František Šlapanský 
předseda SD Jednota
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Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

Obědy

- 43 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 atd.,  za 
příznivé ceny.

Více informací na 
www.tesetice.cz
a tel. číslech: 
          jídelna – 515 271 332 
obecní úřad – 515 271 110

Od 1.  března došlo  ke zvýšení 
ceny  obědů  o  1,-  Kč,  ale  současně 
máte  možnost  vybrat  si  z rozšířené 
nabídky  dvou  jídel a  to  každý  den.  

Naše  kuchařky  Stanislava 
Nováková, Blanka Votavová a Antonie 
Trávníčková vám přejí dobrou chuť.

= = =

Víte, že v roce 2007 uvařily
na 35.146 obědů?

http://www.tesetice.cz/


Přezkoumání 
hospodaření obce 

za rok 2007

Při  přezkoumání  hospoda-
ření  obce  Těšetice  za  rok  2007 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Dále  nebyla  zjištěna  závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření  obce v budoucno-
sti. 
Poměrové ukazatele:

- podíl pohledávek na 
rozpočtu  obce  ………. 

4,96%
- podíl závazků na 

rozpočtu  obce  ………. 
4,42%
- podíl  zastaveného  majetku 

na celkovém 
majetku  obce  ……… 

18,24%

Audit provedly  kontrolorky Dagmar 
Dohnalová  a  Jaroslava  Kubešová 
z Krajského  úřadu  Jihomoravského 
kraje.

Hospodaření obce 
v     roce 2007  

Příjmy celkem……...  7.982.387,25 Kč
- z toho - daňové…  4.260.959,36 Kč

- nedaňové .. 477.806,89 Kč
 - dotace …  3.243.621,00 Kč

Výdaje celkem.……. 9.671.597,26 Kč
- z toho - běžné ...… 3.247.286,76 Kč
 - kapitálové 4.900.310,50 Kč
 - splátky 

  půjček  …..1.524.000,00 Kč

Běžný účet 
(stav k 31.12.2007) ... 1.078.390,19 Kč

Poznámka:
Příjmy  pozitivně  ovlivnilo  získání 
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj 
a Jihomoravského kraje. 

Daňové  příjmy  snížilo  společné 
zdanění manželů.

Na  výdajové  stránce  se  promítla 
rekonstrukce  místních  komunikací, 
oprava  fasád  OÚ  a  MŠ,  oprava 
kabin  sportovců,  pokračování 

opravy  fasády  na  jídelně  a 
ubytovně.  Dále  penále  od  FÚ  za 
neuhrazenou daň z minulých období 
(těžba  a  prodej  písku).  Plánované 
výdaje  byly  částečně  sníženy 
odkladem jedné čtvrtletní splátky za 
kanalizaci o jeden rok. 

Investičním  úvěrem  byly  částečně 
kryty  náklady  na  rekonstrukci 
místních komunikací. 

Závazky (stav k 31.12.2007)

- půjčka SFŽP 
(kanalizace)  … 

458.000,- Kč
- půjčka MV ČR 

(kanalizace)  …. 
600.000,- Kč
- úvěr od ČS, a.s. 

(silnice)  …….. 
2.199.091,- Kč

Dlouhodobě nedořešené prostředky 
proinvestované na stavbě KD:

- Jednota MK ... 1.000.000,- Kč

- státní dotace 
na  byty  ……... 

1.600.000,- Kč

Hospodářská činnost obce 
(jídelna, ubytovna) 

v     roce 2007  
Příjmy ……………….... 1.487.188,46 Kč
Výdaje ………………. 1.474.850,21 Kč
Zisk ……………………..     12.338,25 Kč

Běžný účet 
(stav k 31.12.2007) ..…. 159.285,68 Kč

Poznámka:
Celkové  příjmy  byly  nižší  z důvodu 
menšího  využití  služeb  obce  firmou 
Pomona,  a.s.  (neúroda  ovoce). 
Částečně  kompenzováno  zvýšením 
ceny obědů.

Zvýšení  výdajů  způsobeno  zejména 
výrazným  zdražením  potravin, 
energií,  služeb  a  neplánovanou 
opravou trub.

Hospodaření Mateřské 
školy Těšetice v     roce 2007  

Příjmy celkem…………  945.460,27 Kč
- z toho:

   - dotace - obec …… 200.000,00 Kč
   - dotace - JMK .........  712.000,00 Kč

Výdaje celkem ………. 916.155,50 Kč

Výsledek hospodaření .. 29.304,77 Kč

DOTACE
Pro  letošní  rok  jsme  požádali  o 
dotace na tyto akce:
• Na  rekonstrukci  místních  komu-

nikací (SZIF - 3,6 mil. Kč) 
• Odvodnění  a  drenáž  fotbalo-

vého hřiště (JMK - 140 tis. Kč)
• Oprava  střechy  hasičské  zbroj-

nice  a  výměna  oken  a  dveří 
(JMK - 200 tis. Kč)

• Na výstroj pro hasiče 
(JMK – 35 tis. Kč)

• Na  nové  autobusové  čekárny 
(JMK - 200 tis. Kč)

Dále  připravujeme  žádost  o  dotaci 
na opravu chodníku u MŠ a výsadbu 
zeleně  od  Ministerstva  pro  místní 
rozvoj.

O  výsledku  našich  jednání  vás 
budeme průběžně informovat.

Stav  obyvatelstva  v      roce   
2007

V minulém roce  se  v Těšeti-
cích  narodilo  7  dětí  a  zesnulo  5 
našich spoluobčanů. Byly uzavřeny 3 
sňatky.  Přistěhovalo  se  18  nových 
obyvatel a odstěhovalo 15. Celkový 
počet  občanů  ke  konci  roku  činil 
497.

Známe se ?
Mladí manželé,  František a Kateřina 
Filipčíkovi, přišli  z Bezkova a bydlí od 
17.06.2006 na č.p. 80 (dříve p. Jůza). 
V loňském měsíci září  se jim narodila 
dcera  Kateřina.  Paní  Filipčíková  je 
vyučena cukrářkou a můžete si u ní 
„sladké  potěšení“  objednat.  Její 
manžel  je  zámečník.  Tyto  služby  je 
také  možné  využít.  Dovoluji  si, 
jménem  obecního  úřadu,  popřát 
manželům  Filipčíkovým,  aby  se  jim 
v Těšeticích líbilo. -JR-

 Tříkrálová sbírka
V rámci  Tříkrálové  sbírky 
2008 darovali občané Tě-
šetic celkem  9.596,- Kč.
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Výtěžek  sbírky  bude  hla-vně  použit 
na  dokončení  Domu  pro  matky 
v tísni ve Znojmě. Organizátoři děkují 
všem  dárcům.  Více  informací  o 
sbírce  a  jejím  využití  najdete  na 
webových  stránkách 
www.znojmo.caritas.cz 

 

 V sobotu 02. února těšetičtí 
hasiči a fotbalisté uspořádali průvod 
masek naší obcí. 

Celkem 26  masek obvese-
lovalo občany a zvaly nás na večer-
ní  masopustní  zábavu,  která  se 
konala v hostinci „U Vlků“. 

¨

     Dovoluji  si  touto cestou podě-
kovat všem, kteří se oblékli do masek 
a pomohli tak udržet jednu z tradic.  

                             -JR-
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MASOPUST

Dětský rej masek
10.  února  ve 14:00  hodin  propukl  v hostinci  „U  Vlků“  dětský  rej  masek.  Zúčastnilo  se  ho celkem  36  dětí 

v maskách, rodiče a prarodiče. Pro bezmála 100 lidí byl sál malý. Pokud bude tak velký zájem i o další akce v obci, 
stálo by za uvážení dokončit stavbu kulturního domu. Ředitelka MŠ paní Jana Mikulášková spolu s učitelkou MŠ paní 
Soňou Ludvíkovou připravily řadu soutěží a zábavy pro naše nejmenší, za což jim děkujeme. Vyslovujeme poděkování 
paní Ivě Vlkové, za uspořádání této akce. Dále sponzorům: firmě Begastav, Pomoně Těšetice, spolku hasičů naší 
obce. Obecní úřad financoval občerstvení. CD s fotkami z akce pro každou z masek věnoval Jan Šálek. Odměnou 
všem byl smích a radost v očích dětí. V neposlední řadě také děkujeme několika jedincům, kteří kvůli dětem obětavě 
zdemolovali balónkovou výzdobu    

Na  tanečním  parketu  tančili:  víla,  kouzelnice,  medvídci,  pejsci,  myška,  kašpárci,  pavoučí  muž,  voják, 
mochomůrka, rytíři, princezny, čarodějové a řada dalších pohádkových bytostí. Nejkrásnější masku jsme se rozhodli 
nevyhlašovat,  protože  by  to  bylo  velice  těžké  vybírání.  Všechny  byly  krásné.  Jen  o  nejroztomilejší  masce  jsme 
nemuseli dlouho přemýšlet. Vyhlášena nebyla, ale pro všechny přítomné se jí stala čtyřměsíční „Terezka Rosová“.

                   -JR-

Terezka Rosová

http://www.znojmo.caritas.cz/


Vánoční   pink-ponk  

Tak jako loni i letos se 25. 12. 
2007  uskutečnil  vánoční  turnaj  ve 
stolním  tenise  v hostinci  „U  Vlků“. 
Zůčastnilo se ho 15 hráčů (2 skupiny)

První skupina: První pozice nakonec 
obsadili: 1 .Ivoš Balík, 2. Josef Gerža 

3. Pavel Smrčka.
  

Druhá skupina:         1. Petr Schwarz, 
2.Karel Bobek ml., 

3. Antonín Trávníček

Silvestrovský pink-ponk

Tento turnaj byl odvetou pro 
vítěze Vánočního klání. Konal se 29. 
12.  2007  v hospůdce  „U  Jiřiny“. 
Zúčastnilo  se  20  hráčů  (také  jedna 
žena,  která  získala  velký  aplaus  od 
spoluhráčů).

 První  místo  obsadil  Josef 
Gerža,  druhý byl  Lubomír  Nikitěnko 
a třetí se umístil Ivo Pokorný.

Pro  každého  hráče  byly 
připraveny  ceny.   Myslím  si,  že  se 
akce  vydařila  a  byli  všichni  spoko-
jeni.  

Tímto  bych  chtěla  zárověň 
poděkovat  sponzorům,  kteří  nám 
přispěli:  p.  Michalu  Bezegovi, 

S MORAVA  leasing,  a.s.  ,  p.  Karlu 
Švejcarovi a Obecnímu úřadu. 

A také abych nezapomněla 
na  rozhodčího  p.  Josefa 
Katolického,  kterému  bych  i  za 
hráče chtěla poděkovat. 

Těšíme  se  na  další  turnaj, 
který  se  bude  konat  před 
prázdninami.

Jiřina Balíková

Těšetice :

co možná nevíte
Kde vlastně ležíme?

Naše  obec  leží  na  okraji 
Dyjskosvrateckého  úvalu,  s čímž 
souvisí  odlišnosti  geologické,  ale 
také podnebí.  Jsme  součástí  i  Zno-
jemské pahorkatiny, která je členitá, 
avšak  poměrně  plochá.  Průměrná 
nadmořská výška se pohybuje okolo 
210  –  230  m.n.m.  Jevišovická  pa-
horkatina přitom dosahuje  průměru 
365 m.n.m. 

Těšeticemi  také  protéká  potok 
Těšetička/Únanovka.  Ten  pramení 
v okolí  Únanova ve výšce 284 m n. 
m.,  dále  protéká  Tvořihrázským 
lesem a lesem Purkrábka s nejvyšším 
bodem  Deblínek  (355,9  m.n.m.). 
Těšetička  odtud  spadá  40,7  m  na 
délce 6,25 km a v naší  obci  má již 

jen 222,5 m n. m. V Práčích 197 m, a 
na  soutoku  s Jevišovkou  193,5  m. 
Těšetička  má  12,5  km  a  stihne 
klesnout o 91 m.   

Po čem chodíme?

V podloží  našeho  okolí  se  nachází 
štěrkopísky  a  písky,  které  byly  vy-
užívány pro místní potřebu. Dále se 
vyskytují  návěje  sprašové  svahové 
hlíny. Svědčí o tom zdejší„Palliardiho"

 cihelna.  Dále  cihelny  v Kyjovicích, 
Práčích a Lechovicích. Tato hlína se 
také využívala ke stavbě domů (tzv. 
truple)

[Literatura: „Pravěk mikroregionu 
potoka Těšetičky/Únanovky“ – 

kolektiv autorů]

Je nám zima nebo teplo?

Z dlouhodobých  měření  (1951  – 
1980) v Kuchařovicích:

- 1798  hodin  slunečního  svitu 
ročně (asi 4100 KJ/m2

- Nejchladnější  bývá  leden 
s průměrem do -2 ºC Denní 
maxima však až -20 ºC

- Nejteplejším  naopak červe-
nec s průměrem nad 19 º C. 
Denní  maxima  pak  i  více 
než 35 ºC

- Celoroční  průměr  dosahuje 
4,3  stupně  a  nepatrně  se 
zvedá.

Rostlinám se tu velice  daří,  protože 
příhodné  období  tu  začíná  kolem 
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20.  března  a  trvá  až  do  první 
poloviny listopadu (asi 245 dnů). 

Letní  období  tu trvá okolo 120 dnů 
s teplotami  v průměru   nad  15  ºC. 
Vlhkost  dosahuje  v létě  asi  65  %  a 
přes zimu i 86 %. 
Jak jsme na tom s vodou?

Nacházíme  se  ve  srážkovém  stínu 
(jedna z nejsušších oblastí v ČR), což 
pro nás znamená roční  srážky mezi 
400  a  650  mm.  Většinou  však 
nepřesáhnou 490 mm/rok.

Agrometeorologická  stanice  Těše-
tice naměřila v letech 1996 – 2007:

- Nejvíce srážek za rok padlo 
v roce 2002 a to 647,5 mm.

- Nejméně  naopak  napršelo 
v roce  2003  a  to  jen  383,1 
mm.

- Loni  během  celého  dubna 
nespadla  ani  kapka  téměř 
na  celém  regionu  (nejsušší 
měsíc).

- Nejvíce  naopak  napršelo  v 
červenci 1997 a 1999 (139,6 
mm)  a  srpnu  2002  (137,7 
mm).

- Jako  nejteplejší  se  jeví  rok 
2007  s prům.  roční  teplotou 
10,84 ºC.

- Nejchladnější  naopak  rok 
1996 s teplotou 7,18 ºC.

- Letošní  leden byl  v průměru 
o asi 7 ºC chladnější než loni.

[Tímto děkuji panu Bc. Ivoši  
Pokornému za poskytnutí údajů]

-JŠ-

Těšetická farnost
Už tady máme opět jaro a s 

ním plno práce. Ale člověk není živ 
jen  prací,  sem  tam  musí  být  také 
nějaké to veselí, nějaká změna, aby 
si  člověk  vážil  toho,  že  žije.  Naši 
předkové  si  těchto  změn  z 
každodenní rutiny užívali hojně. Dnes 
už se neveselíme tak jako dřív, přesto 
jsou  zde  tradice,  které  se  stále 
snažíme dodržovat. V tomto čase se 
slaví „Svátky jara“. Známe to všichni: 
pomlázka, vajíčka, atd.

My  křesťané  však  slavíme 
svátek  svátků  :  Zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše.

Svátek  Velikonoc,  má 
kořeny  velmi  hluboko  v  dějinách 

lidstva. Nyní bych Vás chtěl s těmito 
kořeny stručně obeznámit. 
             Dnes, ale i dávno před naším

O pravěkém osídlení 
kolem Těšetic

       V roce 1999 se mi dostalo pocty 
udělením čestného občanství obce 
Těšetic za dlouholeté archeologické 
výzkumy  na  katastru  a  v okolí 
Těšetic.  Začínal  jsem s vykopávkami 
těsně  za  obcí  při  zakládání 
vinohradu v roce 1956, od roku 1964 
jsem působil se svými žáky a kolegy 
na  „Sutnách“  mezi 
Těšeticemi  a  Kyjo-
vicemi.  Nemusím 
snad zdůrazňovat,  že 
si  pocty  čestného 
občanství  velmi 
vážím,  že  však  je 
vztahuji  na  celý 
kolektiv,  který  se 
mnou spolupracoval. 

Jmenovitě chci vzpo-
menout  oba 
předčas-ně  zemřelé 
kolegy:  docenta 
PhDr.  Pavla Koštuříka, 
CSc.,  a  Ing.  Miroslava  Bálka,  dále 
samozřejmě  také  docentku  PhDr. 
Elišku  Kazdovou,  CSc.,  Mgr.  Hanu 
Palátovou,  řadu  technických 
pracovníků  a  mnoho  studentů 
prehistorie,  domácích  i 
zahraničních.

Při  slavnostním  udělení  čestného 
občanství jsem slíbil, že připravím pro 
občany Těšetic a další zájemce

letopočtem, slaví  židé svátek  veliké 
noci  -  Paschu.  Připomínají  si,  jak  je 
Bůh  zázračně  vyvedl  z  Egyptského 
otroctví.  Tehdy  jim  Hospodin  řekl, 
skrze  Mojžíše,  jak  a  co  mají  učinit, 
aby byli uchráněni před smrtí, která 
postihne  každého,  kdo  nebude 
označen jako vyvolený Boží národ. 

V každé rodině Izraelitů  byl 
zabit  beránek  a jeho  krví  pomazali 
veřeje  svých  příbytků.  V  noci  pak 
přešel přes Egypt Boží anděl a zabil 
vše  prvorozené  včetně  syna 
faraonova.  Faraon  uznal  moc 
jediného  Boha  a  dovolil  Izraelitům 
odejít  z  Egypta.  Pak  se  mu  vše 
rozleželo  v  hlavě  a  začal  Izraelity 
pronásledovat.  To  se  však  jeho 
vojsku  stalo  osudným,  pohřbilo  je 
Rudé moře.

Pán Ježíš byl žid, a proto se 
vydal  se  svými  učedníky  do 
Jeruzaléma      slavit     onu     velikou 
přehlednou  knížku  o  archeologic- 
kých výzkumech za těch více než 50 
roků našeho působení kolem Těšetic. 
Slib jsem splnil, v září 2004 šel rukopis 
s názvem  „Pravěk  mikroregionu 
potoka  Těšetičky/Únanovky“  do 
tiskárny.

Nastaly  však nečekané komplikace 
– nikoli mou vinou, výroba knížky se 
bohužel  protahovala,  oddalovala. 

Na svět se dostala až 
koncem  roku  2007, 
zato  v celkem  slušné 
podobě  (s  barev-
nými  obrázky,  na 
křídovém  papíru). 
Dnes  je  konečně  už 
také  na  Obecním 
úřadě  v Těšeticích  a 
v prodeji. Stojí 250 Kč 
a  vedle  běžné 
prodejní  sítě  ji  lze 
dostat  také  na 
vrátnici  Jihomorav-
ského  muzea  ve 
Znojmě,  i  na 
obecním  úřadě 

v Těšeticích.

 Zájemci  se  v ní  mohou 
poučit  jak  o  pravěkém  osídlení 
regionu,  tak  o  zákulisí  našich 
archeologických  výzkumů,  o 
některých problémech rekonstrukce 
života  našich  pravěkých 
předchůdců,  i  o  další  odborné 
literatuře.

Vladimír Podborský

noc. Tam jej však mučili a pak také 
ukřižovali. Nejpravděpodobnější den 
Ježíšovi smrti je 3.4. roku 33.
 
(Jeruzalém  spadal  pod  nadvládu 
Římanů  a  jejich  popravčím 
nástrojem  pro  „neřímany“  byl  kříž.) 
(Římští občané bývali sťati.)
Pán Ježíš však třetího dne, v neděli, 
vstal z hrobu – byl vzkříšen. 
Tímto  jeho  vykupujícím  skutkem  se 
dostalo Velikonocům ještě plnějšího 
a  hlubšího  významu.  Křestané! 
Buďme světlem světa,  pochodněmi 
lásky.  Vždyť  kdyby  nás  Bůh  neměl 
rád, neposlal by svého syna na zem, 
na smrt.
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(Info:  Rozpis  bohoslužeb  je 
pravidelně vyvěšován na nástěnce 
na kostele.)

Vilém Jelen

KRÁTCE …
Se Správou a údržbou silnic 

JMK probíhá jednání o obnově aleje 
k Banticím.  SÚS  na  žádost  obce 
odstranila  zvýšenou  krajnici 
v Bantické ulici, která bránila odtoku 
dešťové vody. Dále opravila utržený 
břeh  v této  ulici.  SÚS  také  přislíbila 
vyrovnání propadlých částí vozovky.

Firma  Roman  Arbeiter  – 
stavební  huť,  s.r.o.  začala  budovat 
novou  vozovku  mezi  stavebními 
parcelami  na  konci  ulice  „ke 
koupališti“. První stavební místo bylo 
prodáno  a  brzy  na  něm  bude 
postaven nový rodinný dům. Již letos 
se zde plánuje výstavba také první 
bytovky.

Dětské  hřiště se  postupně 
buduje  a  do  konce  dubna  bude 
v provozu.  Ještě  zbývá  dokončit 
dopadové  plochy,  provést  terénní 
úpravy,  postavit  plot  nad  mezí  u 
stavby KD a vysázet keře.

V sobotu  15.  března  byl 
proveden  jarní  úklid obce. 
Společnosti  Pomona,  a.s. děkujeme 
za zapůjčení traktoru s vlečkou. Dále 
děkujeme  všem  brigádníkům 
(L. Večeřa,  V.  Jelen,  p.  Otáhal,  J. 
Koutník,  ing.  Krejčí,  J.  Šálek)  za 
výpomoc.

Od  března  nastoupili  na 
veřejnoprospěšné  práce na  obci 
paní Jana Hodečková a pan Pavel 
Masarovič.  Pracovní  místa  dotuje 
Úřad práce.

-ZN-

Polní cesta nad Královskou

Zarostlá  polní  cesta  nad 
Královskou je již téměř vyčištěna od 
náletových dřevin.     ►►►

►►► Práce  provádí  pan  Jiří 
Plačko  a  Pavel  Masarovič.  Dále 
budou odstraněny odpadky a cesta 

opět obnovena. 

STŘÍPKY 
Z     MATEŘŠKÉ ŠKOLY  

Od  začátku  roku  2008  byl 
nejvýznamnější  událostí  v mateřské 
škole zápis dětí do ZŠ, kterého se 26. 
ledna  zúčastnilo  8  předškoláků- 
Vacula  Michal,  Vaďura  Jakub, 
Nekula  Štěpán,  Bugl  Sebastian, 
Kuldánová Tereza, Ludvíková Hana, 
Musil Vojtěch a Jelen Josef.

Navštívili  jsme dvě divadelní 
představení  v rámci  předplatného 
ve Znojmě, zorganizovali  tři  prodejní 
výstavky knih a 10. února jsme spolu 
s paní  Vlkovou  a  OÚ  uspořádali 
dětský karneval.

Naše  aktivity  se  nyní 
zaměřují  na  svátky  jara.  Děti 
seznamujeme  s historickým  půvo-
dem,  časovým  zařazením  a 
průběhem  svátků,  s velikonočními 
symboly  a  jejich  významem, 
pečivem,  pokrmy,  pranostikami, 
zvyky  v jiných  zemích,  s různými 
technikami  zdobení  vajíček  a 

v neposlední  řadě  s tradičními 
koledami a říkadly.

S jarem přichází  všechno to 
pěkné,  milé  a  příjemné,  na  co  po 
mrazivých dnech všichni  čekáme – 
hřejivé  sluneční  paprsky, 
probouzející  se  přírodu,  barevnější 
svět  kolem  nás  a  s tím  i  příjemnější 
nálada a radost ze života.

Jana Mikulášková 
ředitelka MŠ

Vánoční koncert
V sobotu  29.  12.  2007  se  v  

těšetickém  kostele  uskutečnil  vá-
noční  koncert  Cimbálové  muziky 
Antonína  Stehlíka.  Bezprostřední  at-
mosféra strhla všechhny návštěvníky, 
kteří  si  nakonec  společně  zazpívali 
české a moravské koledy. 

Střípky ze školních 
lavic

Dne 26. ledna 2008 proběhl 
na  naší  škole  zápis  do  1.  třídy  pro 
školní  rok  2008/2009.  Přišlo   29 dětí, 
z toho 7 dětí z Těšetic ( Vojtěch Musil, 
Jelen Josef, Nekula Štěpán, Vacula 
Michal,  Vaďura  Jakub,  Kuldánová 
Tereza, Ludvíková Hana ). 

Děti  se  musely  prokázat 
znalostmi a dovednostmi, aby splnily 
úkoly, které  pro ně byly připraveny. 
Teď si  ještě užívají  volna bez učení, 
ale od 1. září už to začne.

Mgr.  Jana Bezrouková
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V termínu 
25.3. - 30.6.2008 

bude uzavřen průjezd obcí 
Bantice z důvodu opravy 
silnice III/41317 a mostu. 

Objízdná trasa povede 
přes Prosiměřice a Práče.

Před

Po



( foto: p. uč. Dana Zezulová 
a Vojtěch Musil )

             

Školní ples 
V  pátek  7.  března  2008  se 

uskutečnil   školní  ples.  O  zahájení 
plesu  se  postarali  žáci  9.  ročníku, 
kteří  ples  začali  předtančením, 
polonézou.  

Příjemnou  atmosféru  plesu 
doplnila  skupina  VÍKEND,  která  po 
celý večer hrála k tanci i poslechu.

Mgr. Jana Bezrouková

Zde jsou dojmy žáků 9. ročníku : 
Koncem  ledna  jsme  začali 

nacvičovat polonézu, valčík a polku. 
Zřejmě jsme nebyli  právě ti nejlepší, 
protože  padlo  pár  výhrůžek. 
Trpělivost  p.  uč.  Šimečkové  byla 
velká, ale párkrát jsme ji zklamali.Až 
tréma  nás  pár  dní  před  plesem 
zmírnila.

K přípravě  patřily  samoz-
řejmě i nákupy šatů, košil, kalhot, bot 
a  doplňků.  Některým  visely  šaty 
měsíce dopředu ve skříni, jiní je šili na 
poslední chvíli.

… A ples je tady. Kolem 19 
hod. se začínali scházet lidé. V 20:15 
hod.  jsme  se  seřadili  a  po  zaznění 
fanfáry  vešli  dovnitř.  Tréma  jako 
zázrakem opadla a my se soustředili 
jen na tanec. Uběhlo to rychle a šli 
jsme  vyzvat  rodiče  k tanci.  Volná 
zábava mohla začít!

Ve 22 hod. jsme poděkovali 
p.  uč.  Šimečkové  za  její  snahu  a 
trpělivost  a  předali  jí  kytici  . 
Následovalo sólo pro učitele.

Ples se chýlil  ke konci a byl 
vyhlášen  závěrečný  tanec  jen  pro 
nás.  Po  něm  jsme  se  rozloučili  a 

nastoupili  do  autobusu,  který  nás 
rozvezl do vesnic.

Příští  rok  se  zajisté  sejdeme 
znovu, ale již jako studenti středních 
škol.

„Dobrý  kolektiv  a  skvělá 
zábava  zajistily  na  celý  večer 
krásnou  atmosféru.  A  nezapome-
nutelný zážitek.“           ( Roman Kosec)

„I  přesto,  že  jsem  byl  na 
plese  i  loni,  tak  jsem  měl  strach 
z předtančení, ale nakonec jsem to 
opět  zvládl.“         (  Pavel  
Zimmermann )

„Vcházela jsem do sálu, kde 
bylo plno lidí a malinko jsem ztratila 
sebevědomí.Ale  teď  mohu  říct  jen 
nádhera a nejkrásnější chvíle celého 
večera.“                     ( Irena Geidlová )

„  Na  předtančení  jsem  se 
moc těšila,  ale jak jsem uviděla sál 
plný rodičů a lidí, dostala jsem velký 
strach.  Pak  zazněla  hudba  a  vše-
chen stres byl pryč. Hudba skončila 
a já se cítila  šťastná,  že se nám to 
povedlo.“                ( Iveta Vaníčková )

„ Na ples jsem se bál jít, ale 
bylo  to  výborný  a  byl  tam  super 
kolektiv.“                     ( Tomáš Brychta )

„ Ples byl dobrý, ale bál jsem 
se, že pošlapu partnerce nohy.“ 

( Jakub Bezrouk )
„  Byl  to  příjemně  prožitý 

večer  plný  zábavy,  který  rychle 
uběhl…“                      ( Ondřej Slouka )

„  Na plese  se  mi  líbilo,  jak 
jsme  se  všichni  bavili  a  drželi  jsme 
spolu.“   (  David 
Vlk )

„ Ze začátku jsem byla dost 
ve  stresu  z toho,  že  něco  pokazím, 
ale  ke  konci  se  mi  nechtělo  ani 

odejít.  Ples  byl  výborný a velice se 
povedl.“         ( Klára Tesařová )

„ Nejkrásnější zážitek z plesu 
bylo  předtančení.  Ze  začátku  jsem 
z toho měla docela velký strach, ale 
zvládla jsem to v pohodě, moc se mi 
to líbilo.“            (  Iva 
Plačková )                                                 

Těšetický košt
Dne  15.  3.  2008  proběhl 

5. ročník  Těšetického koštu  –  místní 
výstavy vín.

Dás se říci, že se již jedná o 
tradiční  akci  v obci,  která  se  vždy 
těší velkémi zájmu  vinařů i veřejnosti. 
Na  letošním  ročníku  bylo 
představeno 112 vín od těšetických 
vinařů.  V odpolední  části  výstavy 
byla  vína  hodnocena  24  člennou 
komisí  pětibodovým  hodnotícím 
systémem,  kterou  řídil  zkušený 
degustátor pan Jaroslav Svoboda. 
Šampionem  výstavy  se  stal  RÝNSKÝ 
RYZLIK  roč.  2006  z  POMONY  a.s. 
s hodnocením  1,6.  Nejlépe 
hodnoceným  bílým  vínem  se  stal 
TRAMÍN ČERVENÝ roč. 2005 Václava 
Vytáčka  s hodnocením  1,6  a 
červeným  vínem  se  stal 
DORNFELDER  roč.  2005  Miroslava 
Krejčího  s hodnocením  1,8.  Celkem 
25  vín  bylo  ohodnoceno  zlatou 
medailí  (hodnocení  do  1,99). 
Veřejnou část výstavy zpříjemnila do 
raních  hodin  cimbálová  muzika 
KALÍŠEK. Poděkování patří všem, kteří 
se  podíleli  na  přípravě  této 
společenské  akce  a  samozřejmě 
sponzorům,  kterými  byli  obec 
Těšetice a společnost KOČÍ-VALÁŠEK 
s.r.o. .  

Leoš Musil
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První kosmonauti
V Sovětském  svazu byla  12. 

dubna 1961 vypuštěna na oběžnou 
dráhu  kolem  Země  první  kosmická 
loď „Vostok“ s člověkem na palubě. 

Kosmonautem  byl  občan 
SSSR,  letec,  major  Jurij  Alexejevič 
Gagarin. Loď s kosmonautem vážila 
4725  kg  bez  posledního  stupně 
nosné  rakety  a  po  obletu  kolem 
Země přistála na určeném místě na 
území Sovětského svazu. 

Dne 6. srpna byla vypuštěna 
druhá  kosmická  loď  „Vostok  2“ 
s kosmonautem  majorem  Gama-
nem  Štěpanovičem  Titovem.  Loď 
obletěla  více  než  sedmnáctkrát 
kolem Země během 25,18 hodiny a 
urazila přes 700.0000 km.

Lety  obou  sovětských 
kosmonautů   nemají  obdoby 
v dějinách  lidstva  a  skýtají  široké 
perspektivy  pro  další  rozvoj 
kosmických letů člověka.
Kroužek šití

V lednu  a  únoru  1961 
uspořádal VŽ v Těšeticích kroužek šití. 
Pravidelně sem zajížděla ze Znojma 
švadlena  Vlasta  Svobodová. 
Kroužku  se  zúčastnovalo  průměrně 
18 žen. 

Ženy si  zhotovily různé střihy 
a  dle  nich  šily  a  dle  nich  šaty  a 
vhodné doplňky.
Přehlídka divadelních souborů

V rámci  oslav  40.  výročí 
založení KSČ konala se v kult. domě 
dne  15.  a  16.  dubna  IV.  okresní 
přehlídka  vesnických  divadelních 
souborů  pořádaná  Osvětovým 
domem ve Znojmě. 

OB  Hodonice  uvedla 
v sobotu  komedii  Vrazislava  Blažka 
„Příliš  Štědrý  večer“.  OB  Plenkovice 
od  Dragutina  Dobricanina 
„Společný  byt“  a  OB  Suchohrdly 
drama  Petera  Karvaše  „Půlnoční 
mše“. 

Nejvíc  byl  navštíveno 
sobotní  představení.  Bylo  prodáno 
154 lístků.

Zapsal tehdejší kronikář
 pan Bohumil Mrňa

Velikonoční svátky
Velikonoce  jsou  jedním 

z nejvýznamnějších  křesťanských 
svátků.  Jsou oslavou vzkříšení  Ježíše 
Krista z mrtvých.

Podle Křesťanských církví se 
Velikonoce  slaví  první  neděli  po 
prvním  úplňku  po  jarní  rovno-
dennosti. 
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Pro bystré hlavy
Okénko do historie 

autentický opis 
kroniky – rok 1961



Toto  pravidlo  pochází  z tradice  od 
svatých  apoštolů.  Úřední 
rovnodennost  je  stanovena  na  21. 
března.  Pokud  je  první  úplněk 
v neděli, připadají Velikonoce až na 
další  neděli  a  pondělí.  Pohané 
oslavují  Velikonoce  jako  příchod 
jara.

Dny Velikonoc

Škaredá středa
Toto  označení  pochází 

z toho, že se Jidáš na Ježíše škaredil. 
Podle lidové tradice se proto v tento 
den nesmí nikdo mračit,  jinak by se 
škaredil ve všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek
Označení vzniklo na základě 

zelených  bylin,  které  byly  součástí 
Poslední  večeře  nebo  také  podle 
barvy  jarní  přírody.  Chcete-li  podle 
tradice udělat v tento den něco pro 
své zdraví,  snězte něco zeleného – 
špenát nebo nějaké saláty.

Velký pátek
Den  hlubokého  smutku  na 

památku  ukřižování  Ježíše  Krista. 
Tento den lidé dodržovali přísný půst. 
Nesmělo se hýbat zemí, nesmělo se 
prát  prádlo,  protože  by  ho  prý 
pradleny namáčely do Kristovy krve.

Bílá sobota
Tento den se uklízelo a bílilo, 

připravovalo  se  a  chystalo  vše  na 
slavné  Vzkříšení  na  Boží  hod 
velikonoční.  Vařily  se  obřadní  a 
sváteční pokrmy, pekly se mazance 
a  velikonoční  beránci,  pletly  se 
pomlázky  z vrbového  proutí,  vázaly 
se  březové  metličky  a  zdobila  se 
vajíčka.

Trocha 

humoru 

na

 závěr

Boží hod velikonoční
 Této  neděli  patří  tradiční 

velikonoční  pokrmy  –  beránek, 
mazanec, ale také vejce, chleba a 
víno,  které  se  dříve  světily  při  mši. 
Kousek  z takto  posvěceného  jídla 
dostala v tento den každá návštěva, 
která vešla do domu.

Velikonoční pondělí
Dříve chodili dům od domu 

mládenci  za  děvčaty  a  šlehali  je 
pomlázkami  spletenými  z vrbového 
proutí, aby byly po celý rok zdravé, 
veselé  a  pilné.  Dnes  už  chodí 
s pomlázkami většinou jen děti, které 
za  koledování  dostávají  nejen 
malovaná vajíčka, ale i sladkosti.

Poděkování

Díky  podpoře 
ing.  Zdeňka 
Mrni,  předsedy 
představenstva 

společnosti S MORAVA Leasing, a.s. 
bylo  vydáno  toto  číslo  Zpravodaje 
obce Těšetice.
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