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Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
     dovolte, abych se v následujících řádcích ohlédl za právě končícím volebním obdobím. Jistě si 
vzpomenete, že před čtyřmi lety se v naší obci nekonaly obecní volby. Obec Těšetice po 
dlouholetém trápení upadla do agónie a sáhla si na své dno.  Hlavními příčinami byly vážné 
ekonomické problémy, deprimující vzhled obce, mezilidské vztahy, celková apatie a znechucení.  
     V nastalé situaci byl ministrem vnitra pověřen JUDr. Janků řízením naší obce, který se řádně zhostil 
svého úkolu. 
     Po zhruba půlročním „bezvládí“ jsem byl 12. března 2007 zvolen starostou Těšetic. Pro mnohé z vás 
to bylo překvapení.  
 
     Být starostou rozhodně nikdy nebylo mým snem, ale po zhodnocení výsledků náhradních voleb 
jsem neviděl jiné řešení, než zatnout zuby a jít do toho. 
Vnitřně jsem si stanovil 3 priority, kterými se budu řídit. 

1) Udělat tlustou čáru za minulostí.  
2) Rychle ozdravit obecní finance. 
3) Pevně se držet schváleného programu. 

 
     Jednoznačně jsem se rozhodl nehrabat se v minulosti. Obci by to nepomohlo. Jsou věci, které se 
povedly, a těch si u svých předchůdců cením. A jsou věci, které se nepovedly, a ty jsem přijal  jako 
velké varování na co si dát pozor. Svět není černobílý, takový je život a tak ho také beru. 
 
     V otázce obecních financí někteří zastupitelé prosazovali, aby obec pokračovala v 
tehdy nastaveném režimu maximálního splácení úvěrů za kanalizaci a nepřijímat další úvěr. V této 
otázce byly asi největší názorové střety. S úvěrem je to jako s ohněm. Dobrý sluha, ale špatný pán. 
Jednoznačně bylo nutné rozvázat si ruce, abychom přestali přešlapovat na místě. Nejdříve byl přijatý 
velmi výhodný úvěr od České spořitelny. Kuriózní na tom bylo, že díky obstrukci některých zastupitelů 
se to podařilo až na druhý pokus, ale to umožnilo ještě o chloupek vylepšit úrokovou sazbu. Dalším 
zásadním krokem byla změna splátkového kalendáře u úvěru od SFŽP na splaškovou kanalizaci. 
Příjemně mne překvapila vstřícnost pracovníků a vedení Státního fondu životního prostředí. Tato dvě 
opatření umožnila obci sáhnout si na dotace, protože ve většině případů je nutné spolufinancování 
obce. To znamená, že během několika měsíců přestaly finance dusit obec a naše obec konečně 
začala řídit své peněžní toky podle svých potřeb. 
 
     Absolutně nejdůležitější však bylo držet se schváleného programu a pevně jít za jasným cílem. 
Přímo i nepřímo výrazně zlepšit vzhled a život v naší obci. Jestli se to povedlo, ať posoudí sami 
občané. Na dalších stránkách je přehled realizovaných akcí obcí i dalšími subjekty, seznam různých 
změn a aktuálního stavu obce. V říjnových volbách mi může každý vystavit vysvědčení.  
 
     Na závěr bych chtěl poděkovat občanům a zaměstnancům za trpělivost s mou osobou, 
zastupitelům za podporu a hlavně manželce a dětem za vytvořené zázemí, protože „hra na starostu“ 
je hlavně na úkor rodiny a osobního volna. 
 

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
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Vývoj obyvatelstva  
a domácností  
 
- stav obyvatel k 31.8.2010 = 522 
- narozených = 21 
- úmrtí = 17 
- přistěhovalo = 82 
- odstěhovalo = 45 
- počet domácností k 31.8.2010 

= 190 
- vydaných stavebních povolení 

= 19x RD, 3x bytový dům (po 6 
bytech) 

- zkolaudovaných domů/bytů = 
9x RD, 1x bytový dům (se 6 
byty) 

 
 

Ekonomické ukazatele obce  
 
- investice a opravy obce 

celkem = 20.455.672,- Kč 
- dotace celkem = 9.356.304,- Kč 
- splátky úvěrů celkem = 

4.926.400,- Kč 
- zůstatek úvěrů k 31.8.2006 = 

3.648.000,- Kč  
- zůstatek úvěrů k 31.8.2010 = 

3.571.600,- Kč 
 
 

Hospodářská činnost obce 
(jídelna &&&& ubytovna) 
 

 
 
 

Počty zaměstnanců obce a 
příspěvkové organizace 
 
- obec – 2 zaměstnanci 
- hospodářská činnost obce – 3 

zaměstnanci 
- mateřská škola – 3 zaměstnanci 
- veřejnoprospěšné práce – 1 (r. 

2007), 2 (r. 2008), 3 (r. 2009) a 11 
(r. 2010) zaměstnanců 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo 
 
- od března 2007 do září 2010 

zasedalo 56-krát. 

 
 

Rekonstrukce a 
opravy místních 

komunikací 
 
- u mateřské školy 
- u Páskárny a Kapilanu 
- před kostelem 
- u ubytovny 
- ulice za kostelem 
- u Machů 
- u Vnuků 
- schodiště u Růžičků 
- ulice Růžová 
- u Bezrouků 
- sklepní ve středu obce 
- za kulturním domem 
- ulice Ruská 
- ke Královské (I. etapa) 
- k Telekiovým 
- ke Květoňovým 
- u hasičky 
- ke koupališti 
- u nové bytovky  

(Roman Arbeiter, stavební huť, 
s.r.o.) 

- nový povrch do Bantic  
(SÚS JMK) 

- vyspravení části stávajících 
chodníků na Hlavní a Bantické 
ulici 

 
 
 
 
 
 

Oblast školství, dětí a mládeže 
 
- příspěveky Obce Těšetice  

na provoz ZŠ Prosiměřice = 
899.353,- Kč 
 

- příspěveky Obce Těšetice na 
provoz MŠ Těšetice = 714.845,- 
Kč 

 
- oprava fasády MŠ 
- oprava chodníku před MŠ a ve 

dvoře MŠ 
- oprava podlah v MŠ 
- nové dětské hřiště 
- oprava opěrné zdi a oplocení 

hřiště pod kostelem 
 
 
 

Podpora společenského života 
v obci 
 
- finanční příspěvky obce na akce 
a činnost fotbalistů, florbalistů, 
hasičů, klubu žen, mládeže, 
místních vinařů, pro důchodce, 
jubilanty, děti a ostatní tradiční 
akce v obci – celkem = 314.605,- Kč 
 
 

Další a různé … 
 
- nové autobusové čekárny 
- odvodnění fotbalového hřiště 
- oprava šaten fotbalistů a terasy 
- oprava střechy a fasády na 

hasičské zbrojnici 
 
- nová okna a dveře v knihovně 
- adaptace bývalé prodejny 

ovoce na klubovnu 
 
- nová prodejna (JEDNOTA Mor. 

Krumlov) 
- nový archiv na obecním úřadě 
 
- oprava dešťové kanalizace 

v ulici ke Květoňovým 
- obnova dešťové kanalizace 

mezi ulicí ke Královské a Hlavní 
 

- oprava kapličky – poklony 
(Pomona, a.s. + Renov, s.r.o.) 

 Příto-
men 

Omlu-
ven 

Nepří-
tomen 

Ing. 
Zdeněk 
Nekula 

56 - - 

Jana 
Ryšavá 

55 1 - 

Ing. 
Miroslav 
Krejčí 

49 3 4 

Ing. Iva 
Valentová 

56 - - 

Mgr. Jana 
Bezrouková 

47 7 2 

Miroslav 
Jančura 

46 2 6 

Karel 
Bobek 

11 7 38 

ZPRÁVA O STAVU OBCE TĚŠETICE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ  
2007 – 2010 
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- zahájení opravy kostela 
(Římsko-katolická farnost 
Těšetice) 

VPP - prodloužení 
Úřad práce ve Znojmě schválil žádost 
obce na prodloužení všech 
dotovaných pracovních míst 
v Těšeticích do 31.10.2010 v rámci 
veřejnoprospěšných prací. Pracovníci 
VPP pod vedením paní Hodečkové a 
pana Zaspala již vykonali spoustu 
potřebné práce pro obec - nikdy 
nekončící boj s trávou, zametání silnic 
a chodníků, nátěry (zejména hřbitov 
se povedl), zednické a výkopové 
práce atd.  

(ZN) 
 

Nadbytečný 
materiál 

 
 
     U stavby KD ještě zbývá 
nepotřebný materiál (staré 
rozlámané obrubníky, poškozené 
betonové roury apod.) a u požární 
nádrže vedle panelové cesty 
(kámen, …), který si mohou občané 
volně a bezplatně odebrat a použít 
např. na své stavby do základů 
apod. 

(ZN) 
 

Komplexní 
pozemková úprava 

     Majitelé asi 2/3 pozemků 
v katastrálním území Těšetice u 
Znojma souhlasili s komplexní 
pozemkovou úpravou. Pracovníci 
Pozemkového úřadu ve Znojmě 
„očistili“ tyto žádosti o zastavěné 
plochy a další nevhodné do KPÚ, tím 
došlo ke snížení souhlasu na 43%. 
Pokud se nepodaří navýšit souhlas 
nad 50% hranici, nebude KPÚ 
provedena. 

(ZN) 
 

Průtah obcí 
     Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. 
připravilo první návrh investičního 
záměru na průtah obcí (ulice Hlavní a 
Bantická), ke kterému měli občané 
možnost se vyjádřit. S ohledem na 
technické možnosti byly téměř 
všechny připomínky občanů 
zapracovány. Dále se bude 
vyjadřovat Policie ČR a postupně 
další kompetentní orgány. 

(ZN) 
 

Náves 
     Po dvouletém úsilí se podařilo najít 
kompromisní řešení na budoucí 
podobě víceúčelové plochy vedle 
stavby kulturního domu. Nyní již bylo 
vydáno stavební povolení a čekáme 
jen na nabytí právní moci. Téměř 
všechen nadbytečný materiál byl na 
návsi odstraněn a do doby než bude 
zahájena výstavba, nebude již tato 
plocha sloužit k ukládání materiálu. 

(ZN) 
 

Nový ÚPO 
     Jak již bylo avizováno, byla 
zahájena příprava nového Územního 
plánu obce Těšetice tak, jak nařizuje 
nový stavební zákon. V pondělí 
13.9.2010 od 16:00 do 18:00 hod. měli 
občané možnost přímo na obecním 
úřadě prodiskutovat své připomínky a 
požadavky. Pokud by občané měli 
další připomínky, mohou je předat na 
OÚ, nebo přímo na MěÚ ve Znojmě – 
odbor rozvoje (ing. Krátká), popř. ing. 
arch. Jaroslavu Poláčkovi. 

(ZN) 
 
 

Oprava kostela 
     Začátkem srpna se kostel 
Nejsvětější Trojice zahalil „provizorním 
pláštěm z lešení“, aby se o několik 
měsíců později zaskvěl v plné kráse 
po omlazovací kúře, kterou právě 
prodělává. 
 
     Tak nadneseně by se dalo hovořit 
o generální opravě kostela, kterou je 
možno uskutečnit díky finanční 
podpoře SZIF, Obce Těšetice, občanů 
a farníků, a kterou si zajisté jedinečná 
empírová dominanta obce Těšetice 
zaslouží.   
 
     Zajímavý je i výčet řemeslníků, kteří 
předvedou zde svůj um: zedníci, 

tesaři, lešenáři, pokrývači, klempíři, 
malíři, truhláři, elektrikáři, restaurátoři, 
štukatéři, kováři, hodináři a další. Tato 
řemesla má na starosti vítězná firma 

 
  
vzešlá z výběrového řízení - RENOV, 
spol. s r.o. 
 
     Již začala oprava střešního pláště 
kostela, při které se vymění stávající 
pálená krytina, dožilé latění, 
klempířské prvky a především budou 
nahrazeny tvarovou a hmotovou 
kopií poškozené dřevěné části krovu, 
které jsou hloubkově napadeny 
dřevokazným hmyzem.  
 
     Kostel bude osazen novým 
bleskosvodem, který bude splňovat 
stávající přísné normy.  
 
     Současně probíhá oprava fasády, 
kde byly odstraněny vlhkem a solemi 
poškozené omítky, které budou 
nahrazeny kvalitní prodyšnou 
omítkou. Profilace říms jsou 
doplňovány a tvarovány do původní 
podoby, plochy omítek v ploše 
fasády jsou po omytí tlakovou vodou 
opravovány a budou celoplošně 
přeštukovány. Původní půlkruhová 
okna budou opravena a předsazena 
novými, která zajistí jak jejich 
ochranu, tak i tepelnou pohodu pro 
návštěvníky. 
 
     V interiéru kostela byly již taktéž 
odstraněny poškozené omítky, které 
budou nahrazeny prodyšnou 
omítkou. Momentálně zde pracují 
elektrikáři na opravě elektroinstalace, 
aby po jejich dokončení bylo možno 
přistoupit po opravě omítek 
k výmalbě. 
 
     Památkáři již odsouhlasili podobu 
nového hodinového číselníku a rafií, 
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který bude osazen na věži směrem 
do obce a který bude taktéž odbíjet 
a přinese do obce „znamení života a 
času“. Po provedení průzkumu 
dochovaných historických vrstev 
výmalby, bylo jimi také odsouhlaseno 
řešení barevnosti, a to na fasádě 
v hnědo-bílé kombinaci a v interiéru 
v olivovězeleno-bílé. Vzorky jsou 
vyneseny na kostele a je možné si je 
prohlédnout a zkusit si představit, jaké 
to bude, až zde nebude lešení. 
 
     Takže teď už zbývá jen držet palce 
řemeslníkům a přát si, aby se 
umoudřilo i počasí, aby se dalo 
výrazněji pokročit. 
 

Bc. Pavel Vlk 
pastorační asistent 

(stavební dozor) 
 

Hasičská zbrojnice 

 
 
     Budova hasičské zbrojnice „se 
oblékla“ do nového kabátu a stala se 
tak výraznou dominantou při průjezdu 
naší obcí. 

(ZN) 
 

Obecní dílna 

 
 
     Také bývalá „bejčárna“ má novou 
fasádu. Další kamínek do mozaiky na 
zlepšení vzhledu Těšetic. Ještě zbývá 
dokončit zeď u silnice, na které 
pracují VPPáci.  
(ZN) 
 

Další opravy MK 

     Během léta byla opravena místní 
komunikace u Machů spojující ulici za 
kostelem a Bantickou ulici. Vzhledem 
k omezené šířce vozovky a složitým 
výškovým poměrům byly použity 
speciální malé stroje. 

 

“U Machů” 
      
Dále byla zahájena oprava cest u 
Vnuků a u hasičské zbrojnice. 
 

 
“U Vnuků” 

 

 
“U hasičské zbrojnice” 

 
(ZN) 

 

Opěrná zeď 

 
 
     Za ubytovnou již vyrostla nová 
opěrná zeď. Na pracích se také podílí 
místní fotbalisté. Na oplátku mají od 

firmy BEGASTAV přislíbeno sponzorství. 
Tak to má být. Aktivně se přičinit a ne 
jenom natáhnout ruku. Dále bude 
nad zdí okolo hřiště postaveno 
oplocení, které bude vysoké 4 metry. 
Směrem ke kostelu bude hřiště 
otevřené bez oplocení, aby se zde 
mohly děti sáňkovat. Na závěr bude 
opět upraven povrch hřiště do 
původní podoby. Zde je však nutná 
aktivní pomoc místní mládeže, 
protože na tuto akci byla schválena 
dotace z programu „Zapojení dětí a 
mládeže do života v obci“. Termín 
brigády bude včas oznámen.  

(ZN) 
 
 

Ukončení prázdnin 
     Dne 28. srpna v 15.00 hodin se i 
přes kapky, které padaly z nebe, přišli 
podívat chlapci a děvčata na výcvik 
psů. Tento předvedl kynologický klub 
AJAX z Přímětic.  
 
     Dále jsme viděli „útok“ hasičů. Naši 
dobrovolní hasiči přišli dětem 
předvést své umění. Udělali si čas a to 
se cení. Za to bych jim chtěla 
jménem obecního úřadu poděkovat. 
I přes nepřízeň počasí se nakonec na 
místním hřišti sešlo kolem 25 dětí 
s doprovodem rodičů, prarodičů 
nebo tetiček. Připravené opékání 
párků se nekonalo. Děti obdržely 
sladkost a rozešli jsme se domů. Tato 
oslava „ukončení prázdnin“ je 
zakletá. Loni jsme ji pro velký déšť 
odvolali. Navíc se podařilo 
znehodnotit fotodokumentaci, o 
kterou budou ošizeni všichni ti, kteří se 
neúčastnili. No, nepodaří se vždy vše.   

[JR] 
 
 

Posvícení 
     Dne 18. září se u nás, jak již 
tradičně, uskutečnilo posvícení místní 
chasy.  
 

 
 
     Letošních šestnáct krojovaných 
párů se po ranní bohoslužbě před 
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místním kostelem Sv. Trojice vydalo 
zvát vesničany na odpolední 
zavádění pod májou a večerní 
zábavu v hospodě U Vlků. Role stárků 
byly letos uděleny Miroslavu Krejčímu 
a Ivetě Jančurové a v rolích mládků 
se předvedli Adam Bobek a Alena 
Moltašová.  
 

 
 

 
 
     Nacvičené předtančení zavádě-
jících opět sklidilo úspěch a nadšené 
ovace.  
 

 
 

     Úsměv na rty těšetických občanů 
jistě přivedly i domácí perníčky, které 
děvčata sama vyrobila a rozdávala 
dům od domu. Radostnou atmosféru 
spojenou s posvícením si brzy 
připomeneme také tradičním káce-
ním máje, které se bude konat opět 
v hospodě U Vlků.  
 
     Při této příležitosti bych také ráda 
za všechny zavádějící poděkovala 
paní Vlkové za pomoc při organizaci 
posvícení a za uspořádání zábavy 
 

Iveta Jančurová 
 

Volby 
     Dne 15. a 16. října se uskuteční 
řádné volby do zastupitelstev obcí. 
Volby proběhlou i v naší obci. Byl 
stanoven minimální počet členů 
okrskové volební komise, tj. 7 členů 
a dále jmenována zapisovatelka – 
paní Anna Telekiová.  
     Do 15. září mohly volební strany 
delegovat své zástupce do této 
komise. Učinila tak ODS, která 
delegovala pana Zdeňka Mikuliče 
a dále KDU-ČSL, která delegovala 
paní Miladu Kryštofovou. Další 
členové okrskové volební komise 
byli doplněni z řad našich občanů. 
Setkáte se s nimi ve volební 
místnosti. Jsou to – Zdenka Bilková, 
Marie Rozenbergová, Božena 
Hloušková a Božena Tkadlecová.  

[JR] 
 

Rušení obvodního 
oddělení Policie ČR  

v Prosiměřicích  
     V podvečer 21. září se sešli 
starostové, kteří spadají pod 
obvodní oddělení Policie ČR v 
Prosiměřicích, aby řešili neuvěřitelné 
rozhodnutí – zrušit toto policejní 
oddělení.  
 
     Můžeme mít rozdílné názory na 
práci Policie, ale všichni se 
shodneme, že pokud Policie 
odejde, prudce vzroste kriminalita v 
našich obcích.  
 
     Náklady na zřízení jednoho 
obecního strážníka by činily asi půl 
miliónu korun pro každou obec. 
Proto jsme se dohodli, že jednotlivé 
obce se podělí o provozní náklady 

(vodné, stočné, elektřina a plyn) 
policejní služebny v Prosiměřicích.  
 
     Náklady se budou rozdělovat 
podle počtu obyvatel, to 
znamená, že obec Těšetice by 
ročně platila cca 9 tisíc korun. 
Jihomoravský kraj zaplatí prosi-
měřickým policistům pohonné 
hmoty.  
 
     Jiné řešení v tuto chvíli není. Je 
to však mimořádné a nesystémové 
opatření, protože ministr vnitra 
může opět zahrozit, že například 
omezí profesionální hasiče ze 
Znojma a obce budou opět platit? 
Kam tohle povede? To budeme za 
chvíli platit i za to, že dýcháme? 
Nejhorší je, že se někdo „nahoře“ 
bude naparovat, jaký je „reformní 
bourák“, ale pouze oklikou vytáhl z 
obcí další peníze. Současná vláda 
provádí rozumné a někdy méně 
promyšlené škrty. Ale rušit policejní 
oddělení, sebrat Policii peníze na 
benzín a srazit policistům platy o 
10% je absolutně nejhloupější 
rozhodnutí.  

(ZN) 
 

Blahopřejeme 
jubilantům 

 
60 let – Štěpánek František  
             Zvěřina Karel 
            
65 let – Vnuková Marie  
            
70 let – Šálková Milada 
             Binko Jan  
 
75 let – Vojtěchová Marta 
              Tvrdá Irena 
 
80 let -  Bílová Jurana 
 

…všem přejeme hodně zdraví, štěstí a 
osobní spokojenosti.            

(JR) 
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Střípky z mateřské 
školy 

 
     Školní rok 2009-2010 byl ukončen 
ve středu 30. 06. 2010 na zahradě 
MŠ rozloučením s předškoláky za 
účasti rodičů, prarodičů a 
sourozenců. 
 
     Provoz MŠ byl zachován po celé 
hlavní prázdniny. Průměrná prázd-
ninová docházka byla 7,55 dětí 
dopoledne a 6,25 dětí odpoledne 
z celkového počtu 19 zapsaných 
dětí. 
 
     K 1. září 2010 je do MŠ zapsáno 
24 dětí (maximální povolený 
počet), z nichž od září dochází 20 
dětí, 4 děti nastoupí v průběhu 
školního roku. Z tohoto počtu je 6 
dětí z Bantic a 6 dětí předškolních. 
 
     Mateřská škola plánuje řadu 
nadstandardních aktivit v rámci 
školy a spolu s OÚ i pro občany 
obce. 
 
     Z dlouhodobých záměrů školy 
bych chtěla vyzvednout zejména: 
 
• Návaznost na zachování 

místních tradic 
• Podílet se na rozvoji kultury 

v obci „vlastními silami“ 
• Sepětí dítěte s přírodou – prvky 

ekologické výchovy 
• Dbát na socializaci dítěte 

v MŠ, respektovat 
nezastupitelnost rodiny (v 
rodině spíše citové a 
rozumové zaměření, v MŠ se 
zaměřit na oblast sebeobsluhy, 

prosazování dětské osobitosti 
v kolektivu). 

 
     Vzdělávání je uskutečňováno ve 
všech činnostech a situacích, které 
se v průběhu dne vyskytnou, 
vyváženým poměrem spontánních 
a řízených aktivit.  
 
     Vzdělávací činnosti v MŠ jsou 
založeny na přímých zážitcích 
dítěte vycházejících z jeho 
samostatné činnosti a individuální 
volby, z dětské zvídavosti a potřeby 
objevovat. 
 

Jana Mikulášková 
ředitelka MŠ 

 
 
 
 
 

Základní škola 
Prosiměřice 

 
    Žáci základní školy se rozloučili 
se školním rokem 2009 – 2010 
ve středu 30. června na slavnostním 

shromáždění v tělocvičně základní 
školy. 
 
     Tento rok byl další v řadě 
úspěšných školních roků. 177 žáků, 
z celkového počtu 327, mělo na 
vysvědčení vyznamenání a mnozí 
z nich zaznamenali úspěchy i nad 
rámec školy. Mezi nejvýznamnější 
úspěchy žáků školy patří 6.místo 
v krajském kole matematické 
olympiády Pavla Trochty, 1. místo 
Moniky Musilové v okresním kole 
olympiády ve fyzice a 2. místo 
v českém jazyce. V obou soutěžích 
reprezentovala okres Znojmo 
v krajském kole, kde byla mezi 
úspěšnými řešiteli. Zdeněk Nekula 
obsadil 1. místo v okresním kole 
Pythagoriády (matematická soutěž 
). Za zmínku stojí i úspěchy Lenky 
Hermanové v literárních soutěžích 
na národní i mezinárodní úrovni. 
Mohl bych pokračovat velmi 
dlouho. Úspěchů bylo opravdu 
mnoho. Jen ve sportovních 
odvětvích začínáme za úspěchy 
minulých let zaostávat. 
 
     Všichni vycházející žáci našli své 
místo na střední škole a my jim 
budeme přát mnoho úspěchů na 
středních školách. Poslední 
rozloučení s deváťáky proběhlo  
v úterý 29. června v obřadní síni 
v Prosiměřicích, kam jim přišel 
popřát i starosta Městyse 
Prosiměřice, pan Jiří Lukeš. 
 
     Byly i neúspěchy. Jeden žák 
školy byl na konci školního roku 
hodnocen trojkou z chování, další 
čtyři dvojkou z chování a čtyři žáci 
si za své prohřešky vysloužili důtku 
ředitele školy. 
 
     Školní rok 2010 – 2011 bude ve 
znamení přechodu celé školy na 
školní vzdělávací program Tvořivá 
škola. Během měsíce září bude 
dokončeno zateplení školy a škola 
dostane novou fasádu. Bohužel, 
stále citelnější škrty v rozpočtu 
školství budou také znamenat 
konec nákupu pomůcek, učebnic, 
ale také omezení vzdělávání 
pedagogů. Snad budeme schopni 
alespoň něco nakoupit z projektu 
peníze do škol, do kterého se naše 
škola zapojila a mohl by nám 
v následujících dvou letech přinést 
více než 1.700.000,- Kč. Tyto peníze 

 

PLÁNOVANÉ AKCE,  
aneb zapište si do 

kalendáře 
 

Říjen 
 

Halloweenská stezka odvahy 
 

Prosinec 
 

Vánoční strom – rozsvěcení 
Vánoční besídka v MŠ 

Vánoční koncert 

 

 
Nabídka služeb obce 

 

JÍDELNA & UBYTOVNA 
 
 

Obědy 
 

- 48 Kč (v Těšeticích) 
 
- 50 Kč (Bantice, Práče,   
 Prosiměřice) 
 
- 52 Kč (dovoz do 5 km) 
 
 

 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 
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jsou určeny na neinvestiční potřeby 
školy. 
 
     V nastávajícím školním roce 
nastoupilo do 1. třídy 21 prvňáčků 
kteří jsou zařazeni do jedné první 
třídy. Je to opět málo. Pokles trvá již 
třetí rok ( dříve bývalo pravidelně 
28 – 35 prvňáčků ) a pokud se 
v příštím roce nezapíše alespoň 28 
dětí, bude to mít za následek 
propouštění pedagogických 
pracovníků na naší škole. V školním 
roce 2010 - 2011 bude školu 
navštěvovat asi 321 žáků, kteří 
budou rozdělení  do 15 tříd. Věřím, 
že i školní rok 2010 – 2011 bude 
patřit k těm úspěšným.  

                                                            
Mgr. Jiří Mašek 

ředitel ZŠ Prosiměřice 

Okénko do historie 
rok 1967 

 
JZD 
     V roce 1967 pracovalo v JZD 
celkem 142 stálých pracovníků, z 
toho 73 žen. Na jednoho 
pracovníka připadlo 4,02 ha 
zemědělské půdy. 
     Při práci bylo hodně využíváno 
mechanizace. 35 ha bylo oseto 
jednoklíčkovým semenem cukrov-
ky, sklizeň proběhla děleným 
způsobem. Obilí  z 257 ha bylo 
sklizeno přímo kombajny a na 35 ha 
proběhla sklizeň dvoufázově. 
Pícniny se sklízely z 19 ha sběracím 
nakladačem. 
     Obiloviny byly vysety na 41,9 % 
zemědělské půdy, cukrovka na 9,7 
%, brambory na 8,1 %, pícniny 17,5 
%, ostatní plodiny 23,6 %.  
     Koncem roku mělo družstvo 717 
kusů vepřového dobytka (z toho 75 
prasnic), 401  skotu (z toho 166 
dojnic) a 1935 kusů drůbeže. Od 
jedné prasnice bylo získáno 
průměrně 15 selat, jedna dojnice 
nadojila v průměru za rok 2321 l 
mléka a na jednu nosnici připadlo 
192 vajec. V roce 1967 dosáhlo 
družstvo 7.651.000 Kčs celkových 
příjmů. Do státního rozpočtu bylo 
odvedeno 1.310.000 Kčs, náklady 
na výrobu činily 2.424.000 Kčs, 
členům na odměny vyplaceno 
2.986.000 Kčs. 
     K úspěšnému plnění finančního 
plánu přispěla hodně nadměrná 
úroda hroznů. Celkem bylo sklizeno 

1334 q, prodáno 1209 q a utrženo o 
263.000 Kčs nad plánované příjmy. 
Vinařským závodům v Příměticích 
byly dodány hrozny i s nízkou až 
12% cukernatostí. V družstevním 
sklepě bylo připraveno ještě 120 hl 
vína. 
     Také vojtěška se dobře vydařila. 
Bylo utrženo o 120.000 Kčs nad 
původní plán. Odměna za práci 
činila 25 Kčs jako pevná část a 10 
Kčs prémie, takže celková hodnota 
PJ dosáhla 35 Kčs. 
 
Plenární zasedání 
     Na plenárním zasedání MNV 18. 
prosince bylo za přítomnosti 
zástupce ONV s. Chaloupky 
jednáno o sloučení místních 
národních výborů Těšetice – 
Bantice. Návrh byl poslanci přijat za 
předpokladu, že sídlo MNV by bylo 
v Těšeticích, se stálou 
administrativní silou pro obě obce.  
 
     Také podpisová akce v obci 
vyzněla ve prospěch sloučení. 
Občané z Bantic však se sloučením 
nesouhlasili. 
 
Školení řidičů 
     2. února byli sezváni do 
kulturního domu držitelé řidičských 
průkazů, kde pro ně místní skupina 
Svazarmu zorganizovala školení o 
nové vyhlášce č.80. Bylo přítomno 
42 řidičů. 
 
Prodej zboží 
     V pátek 10. února přijela do 
Těšetic prodejna průmyslového 
zboží a textilu z Prosiměřic, aby 
umožnila družstevníkům po 
doplatcích pohodlný nákup. Zboží 
bylo vystaveno v přísálí kulturního 
domu. Zájemci si je mohli ihned 
odebrat. 
 
Generální oprava školy 
     V dubnu 1966 se začalo s 
generální opravou školy. Práce 
probíhaly pomalu a se značnými 
potížemi. Nový školní rok 1966-1967 
musel být zahájen v kulturním 
domě. Učilo se na směny a teprve 
koncem října se všechny tři třídy s 
59 žáky mohly vrátit do školní 
budovy. Kolaudace byla 
provedena v únoru 1967. Generální 
opravu prováděl OSP Znojmo. 
Náklad 180.000 Kčs hradil ONV. 
 
Pokusné vrty 

     Zaměstnanci uranového 
průmyslu z Nového Města prováděli 
v polovině měsíce června 
geologický průzkum. V Těšeticích 
vyhledávali nová ložiska 
radioaktivních surovin na dvou 
místech.  
 
     První vrt byl uskutečnen u požár-
ní zbrojnice, druhý u silnice do 
Bantic naproti křížku. Vzorky půdy 
byly ukládány vedle sebe do 
beden, takže skýtaly přehled o 
složení vrstev. Průzkum skončil v 
hloubce asi 100 m.  
 
Dárci krve 
     Na veřejné schůzi KSČ konané 
dne 30. června bylo zařazeno do 
programu i předávání diplomů 
čestným dárcům krve. V Těšeticích 
je celkem 16 dárců. Čestnými dárci 
za šest bezplatných odběrů se stali 
tito občané: Martin Gerža, Václav 
Katolický, Marie Votavová, Anna 
Jílková, František Votava č.6 a 
Marie Brníková. Získali diplom a 
čestný stříbrný odznak.  
 
     Velkého uznání zaslouží obětavý 
a nezištný pracovník ČsČK Martin 
Gerža, který se již zúčastnil 18 
odběrů. Dříve sice byla 
poskytována za odběr krve 
peněžitá náhrada, ale ani 
zavedením bezplatného dárcovství 
od roku 1965 se počet dárců 
nesnížil. Těšetice si udržely dál 
prvenství ve zdravotním obvodě 
MUDr. Čecha. Nábor dárců 
organizuje vedoucí jeslí Františka 
Nikitěnková, která je referentkou 
transfuzní stanice. 
 
V místní skupině ČsČK je celkem 58 
členů. Předsedkyní je již 12 roků 
ředitelka mateřské školy Štěpánka 
Hloušková. 
Odstřel kamene 
     V pátek 27. července odstřelili 
vojáci v kamenolomu kámen na 
opravu cesty nad hřištěm. 
Přípravné vrty provedli pracovníci 
Příbramských dolů. Účtovaná cena 
8.000 Kčs byla značně vysoká a 
neúměrná množství odstřeleného 
kamene. 
 
Kulturní činnost 
     12. března při oslavě MDŽ byl 
ustanoven v Těšeticích nový výbor 
Československého svazu žen. Žáci 
obou škol předvedli bohatý kulturní 



 

- 8 - 

pořad s výstavou dárků pro 
maminky. Z oslavy byla odeslána 
americkému velvyslanectví do 
Prahy rezoluce, žádající ukončení 
agresivní války ve Vietnamu. 
 
    Na závěr uspořádala textilní 
prodejna z Prosiměřic módní 
přehlídku dámské konfekce. 
 
     V dubnu přijeli do Těšetic herci z 
Brna. Předvedli estrádní pořad pod 
názvem “Dědeček to zařídí” Bylo 
prodáno 142 lístků. 80 vojáků mělo 
vstup zdarma. 8. července zde 
hostovali artisté z Bratislavy. 
Nejpůsobivějším číslem bylo cvičení 
na visuté hrazdě. Programu 
přihlíželo 62 diváků. V roce 1967 
bylo celkem 15 tanečních zábav. 
Poslední a početně nejvíc 
navštívená byla silvestrovská 
zábava, na níž se sešlo 310 občanů. 
 

rok 1968 
     Družstevníci se sešli na výroční 
schůzi 15. února. Jednání bylo 
přítomno 11 zástupců z patro-
nátního družstva z NDR. Po schůzi si 
družstevníci hosty rozebrali do 
svých domovů a po tři dny se o ně 
starali. Zájezd zdejších členů 
družstva do NDR se uskutečnil 14. 
března 1968. 
     Rok 1968 byl vlivem trvalého 
sucha pro družstvo nepříznivý. V 
obilovinách byl sice  plán splněn, 
ale krmiv byl značný nedostatek. To 
se projevilo zvláště u sena a slámy. 
Vojtěška byla sklizena a uskladněna 
novou technologií umělým do-
soušením ventilatory. V ovocné 
školce bylo loňského roku vyseto    
4 q broskvových pecek. Letos byly 
semenáče naočkovány novými 
odrůdami. Potřebná očka v počtu 
asi 6000 kusů dodala Šlechtitelská 
stanice Valtice. V sadě byly 
vysázeny 3 ha meruněk, 3 ha 
broskvoní a 1 ha zelených rynglí. Na 
ovoce bylo zbudováno skladiště za 
134.000 Kčs. Vedoucím sadařské 
skupiny je od roku 1965 František 
Jančura z čísla 32. 
    Na sýpce byl pořízen výtah na 
obilí se samočinným spádem 
nákladem 76.000 Kčs.  
Pro truhlářskou dílnu byla 
zakoupena od Státního statku 
Hrušovany n. Jev. pila na řezání 
kulatiny za 25.000 Kčs. 

     Celkové příjmy družstva dosáhly 
v roce 1968   7.474.000 Kčs. 
 
Vstup vojsk na území ČSSR 
     5. ledna 1968 rozhodl ÚV-KSČ 
rozdělit funkce presidenta republiky 
a prvního tajemníka ÚV-KSČ. Pro 
zvýraznění presidentské funkce byl 
s. Antonín Novotný z funkce prvního 
tajemníka uvolněn. Ústřední výbor 
na toto místo zvolil s. Alexandra 
Dubčeka. 
     Od této doby dochází k 
určitému uvolnění ve stranické 
práci I ve veškerém životě v 
republice. Do vedení se dostávají 
někteří nezodpověení funkcionáři,  
 
 
 
kteří se snaží zavést zmatek a 
rozvrat v národě.  
 
     Napadají i naše přátelské styky 
se socialistickými státy. Kampaň 
dosahuje velkých rozměrů a hrozí 
občanská válka. Proto dochází, i 
když nečekaně, dne 21. srpna 1968 
ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy 
na území ČSSR, jejichž přítomnost 
zabránila dalšímu řádění 
pravičáckých a oportunictických 
živlů. 
     Naší obcí přesuny vojsk 
neprobíhaly. Jen při jízdě do 
Znojma se občané setkávali se 
sovětskými vojáky, kteží byli 
rozmístěni u Purkrábky a 
kontrolovali průjezd vozidel. 23. 
října, kdy se situace zlepšila, byla 
vojska přesunuta do místa 
soustředění mimo náš okres. 
 
Přednášky 
     20. února vyslechlo 86 žen v 
přísálí kulturního domu přednášku 
MUDr. Jelínka na téma “Ženské 
nemoce”. Přednášku si vyžádal 
místní výbor ČSŽ. 2. března proved 
inž. Kalášek z Žerotic školení o 
ošetřování ovocných stromů.  
     Dopoledne podal teoretický 
výklad doplněný krátkými filmy, 
odpoledne předváděl v sadě 
praktické ukázky. Zvláštní pozornost 
věnoval řezu broskví. 
 
Estráda 
Zajímavou soutěžní estrádu uváděl 
21. února televizní konferenciér z 
Prahy dr. Jan Pixa. Mezi účinkujícími 
byli zasloužilí umělci Hana Vítková a 

Milan Bláha. Bylo přítomno 260 
diváků. 
 
Oslavy 50. Výročí vzniku 
ČSR 
     V předvečer 50. 
výročí vzniku ČSR se 
konala odpoledne v kulturním 
domě oslava.  Kulturní program 
převedli řáci ZDŠ Prosiměřice. Při 
této příležitosti převzal předseda 
MNV 
František 
Jančura 
od 
zástupce 
ONV 

upomínkovou plaketu.  
     Alois Vaněk, který bojoval v 
brigádě Jana Žižky a Bohumil 
Mejzlík za dlouholetou osvětovou 
činnost v obci. Oslavy se zúčastnilo 
82 osob. 
 
 
 
 
Počasí 
     V lednu se teplota udržovala 
pod bodem mrazu. 18.1. bylo na-
měřeno -17 stupňů.  
     V březnu bylo počasí příznivé. V 
mrazovém období v době od 9. do 
14. dubna právě v době květu 
meruněk poklesla teplota až na -6 
stupňů. Pak se oteplilo a 27. dubna 
bylo již naměřeno +29 stupňů.  
     Nejteplejším dnem v roce byl 11. 
červenec, kdy teploměr ukazoval 
+34  stupňů. Potom přišlo delší ob-
dobí sucha.  
     První podzimní mrazíky se 
dostavily 21. října (-4 stupně). V 
polovici listopadu bylo -12 stupňů 
se sněhem, 13. prosince -14 stupňů. 
Sníh se udržel do konce roku. 

 
Poznámka: 
     Protože jsme vás v posledním 
vydání s kronikou ošidili, tentokrát 
přinášíme dvojitou porci. 
 
 

Nebezpečný 
odpad 

V sobotu 30. října  od 16:05 do 16:50 
hod. budou před obecním úřadem 
pracovníci společnosti .A.S.A. 

Zpravodaj č. 3/2010 (vychází 25. září 2010) , evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11
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, 
10. prosince 2010. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Mgr. Zdeňka Worbisová. Redakce si  vyhrazuje právo na 
úpravu některých příspěvků. 
 

PS: Protože stavební práce 
postupují rychleji, než příprava 
zpravodaje, jsou již některé 
fotografie lehce neaktuální ☺ 
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odebírat od občanů nebezpečný 
odpad. 
 
 

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… 
 
 


