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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
   zima je konečně za námi a jaro 
propuká v plné síle. Vše je hned hezčí. 
Asi každý provádí doma jarní úklid. 
Pojďme si všichni uklidit i kolem svých 
domů, sklepů a zahrad, aby naše 
vesnice byla ještě krásnější.  
   Pro zlepšení vzhledu obce se také 
rozběhla akce na podporu oprav 
sklípků. Podrobnosti se dozvíte uvnitř 
zpravodaje. 
   Rovněž přinášíme informace k již 
avizované anketě k případné 
dostavbě víceúčelového zařízení – 
kulturního domu na návsi. 
   Také bych vás chtěl pozvat na 
slavnostní otevření opraveného kos-
tela. Všichni budeme mít jedinečnou 
příležitost vyšlápnout si na věž až 
nahoru ke zvonům. Dole v kostele 
bude vystavený původní mechanický 
hodinový stroj, který si každý může 
z blízka prohlédnout. 
   Samozřejmě vám také přinášíme 
spoustu dalších informací o dění 
v obci. 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta 

 

Hospodaření obce 
Těšetice  

(hlavní činnost k 31.12.2010) 
Příjmy = 6.029.763,65 Kč 

- daňové      4.350.699,89 Kč 
- nedaňové    174.787,66 Kč 
- kapitálové    246.460,00 Kč 
- dotace       1.257.816,10 Kč 

Výdaje = 7.807.845,91 Kč 
- běžné       6.878.592,01 Kč 
- finanční          929.253,90 Kč 

Daň z příjmu =          111.986,00 Kč 
Výsledek =  - 1.890.068,26 Kč 
 
   V roce 2010 započaly všechny obce 
s přechodem na nový systém 
účtování, který bude obdobný, jako 
používají podnikatelské subjekty.  

 
Původní účetnictví víceméně zohled-
ňovalo pouze peněžní toky. Tato 
změna výrazně ovlivnila výsledek 
hospodaření. 
 
Úvěry (zůstatek):  
- od ministerstva vnitra     150.000,00 Kč  
- od České spořitelny     3.033.200,00 Kč 
 
   Výše uvedené úvěry byly v minulém 
roce řádně spláceny. Nové úvěry 
nebyly požadovány. 
 
Peněžní zůstatek  
na účtu obce =              1.002.336,67 Kč 
 
Faktury přijaté se splatností  
v roce 2011 =                     972.010,92 Kč 
 
   Obec v roce 2010 řádně a ve stano-
vených termínech  plnila své závazky. 
 

Hospodářská 
činnost obce – 

jídelna a ubytovna 
k 31.12.2010 
Příjmy       =   2.248.173,69 Kč 
Výdaje     =   2.189.518,27 Kč 
Výsledek  =    + 58.655,42 Kč 
 
Stav na běžném účtu =   343.711,70 Kč 
 
   V loňském roce se uvařilo 48.218 
obědů, tj. meziročně o 5.615  obědů 
více, ubytovaných bylo 2.173, tj. o 956 
méně. Vykázán nárůst tržeb i zůstatku 
na účtu. Výsledek výrazně ovlivněn 
změnou účtování obcí, podle 
„starého“ účtování by byl výsledek 
podstatně lepší. 
 

Hospodaření MŠ 
Těšetice  

k 31.12.2010 
Příjmy                             = 1.032.924,71Kč  
- dotace z JmK                  736.000,00 Kč  

- dotace od obce             240.000,00 Kč  
- vlastní příjmy                      51.600,00 Kč 
- dar (Worbis Pavel)              4.845,00 Kč 
- úroky banky                            479,71 Kč 
Výdaje    =         985.983,28 Kč  
Výsledek =        +46.941,43 Kč  
Stav na běžném účtu  =  129.446,89 Kč 
 

Omezení kapacity 
MŠ 

   Dle kontroly Krajské hygienické 
stanice Jihomoravského kraje (KHS) 
pro stávající kapacitu 25 dětí 
v Mateřské škole v Těšeticích 
neodpovídá podlahová plocha, 
počty umyvadel a záchodů, kapacita 
osvětlení ve třídě a lehárně, ukládání 
lůžkovin.  
   Pracovníci KHS navrhli probourat zeď 
a vystěhovat z budovy obecní úřad. 
Bohužel nemáme jiné vhodné prostory 
k umístění OÚ. Dle platných norem je 
jediným řešením snížení kapacity na 20 
dětí. Technické záležitosti týkající se 
zvýšení intenzity osvětlení a boxů na 
lůžkoviny budou vyřešeny do konce 
školního roku. Pokud bude v MŠ pouze 
20 dětí, bude stávající počet 4 
umyvadel a 4 záchodů pro děti 
dostatečný.  
   Dále je řešena otázka přesměrování 
pěti bantických dětí do MŠ Práče, kde 
mají volnou kapacitu. Pokud by se 
tento přesun nepodařil, nemohli 
bychom letos přijmout ani jedno dítě 
z Těšetic. Jedná se o velmi citlivou 
záležitost, která se dotýká malých dětí 
z Bantic, které by si měli zvykat na nový 
kolektiv.  
   Ožehavé je ovšem také, pokud 
bychom nezajistili místa pro místní děti 
a následný problém maminek, které 
chtěli po mateřské dovolené nastoupit 
do práce. 
   Proto se pokusíme požádat KHS o 
dočasnou výjimku z platných norem 
provozu mateřských škol, ale musíme 
počítat i s tím, že nám nebude 
vyhověno. 

(ZN) 

ZPRAVODAJ 
OBCE TĚŠETICE 

 

 
28. března 2011               Zdarma do každé domácnosti      Číslo 1 – ročník 2011 
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Vývoj obyvatelstva 
za rok 2010 

- narození  …  3 
- úmrtí   …  1 
- přistěhováno   …  49 
- odstěhováno   …  11 
- počet obyvatel k 31.12.2010  …   531 
 

Škrabka 

   V zimních měsících byla zahájena 
oprava prostoru pro škrábání brambor 
a postupně bude vydlážděný také 
sklad potravin v obecní jídelně. Vše 
realizuje obec svépomocně, zednické 
práce provádí pan Zdeněk Zaspal.  
   Dále byla zakoupena nová nerezová 
škrabka k strojovému čištění brambor 
za 36.401,- Kč. Celkové materiální 
náklady adaptace činí 17.828,- Kč a 
jsou včetně škrabky financovány 
z výnosů hospodářské činnosti obce. 

(ZN) 
 

Oprava knihovny a 
hasičské garáže 

   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
schválilo Obci Těšetice individuální 
dotaci ve výši 200.000,- Kč na opravu 
knihovny a garáže v hasičské zbrojnici.  
   Proto patří poděkování všem 
krajským zastupitelům a radním, kteří 
hlasovali pro podporu naší obce, 
zejména 1. náměstkovi hejtmana ing. 
Stanislavu Juránkovi.  
   Celkové náklady na opravu činí 
238.128,- Kč vč. DPH a práce provádí 
JM – stavební, s.r.o. Touto čtvrtou 
etapou bude dokončena celková 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

(ZN) 
 

Úprava centra obce 
   Opět zkoušíme získat dotace na 
úpravu centra obce. Byl vypracován 
samostatný projekt a žádost na 
zpevněnou plochu vedle stavby KD. 
Tentokrát to zkoušíme prostřednictvím 
Místní akční skupiny Znojemské 
vinařství, o.s.  
   Náš projekt byl vyhodnocen jako 
nejlepší a získal nejvíce bodů. Přesto je 
potřeba varovat před předčasným 
optimismem, protože jsme teprve 
v polovině schvalovacích procesů. 
Konečné rozhodnutí bude mít Státní 
zemědělský intervenční fond v Brně.  
   Výsadbu  a  obnovu  zeleně,  lavičky, 

nové informační vývěsky, odpadkové 
koše a doplnění veřejného osvětlení se 
budeme snažit zrealizovat s pomocí 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci dotačního titulu „Zapojení dětí 
a mládeže do života obce“, kde jsme 
již několikrát uspěli. Výsledek rozho-
dnutí k této druhé žádosti budeme 
vědět na přelomu května a června t.r. 

(ZN) 
 

Sčítání lidu 
   Opět po 10-ti letech pořádá Český 
statistický úřad rozsáhlou akci pod 
názvem „Sčítání lidu, domů a bytů 
2011“.  
   Zákony ČR nám ukládají zúčastnit se, 
proto nezapomeňte vyplnit formuláře 
a řídit se pokyny sčítacích komisařů. 

(ZN) 
 

Veřejnoprospěšné 
práce 

   Úřad práce ve Znojmě pro letošní rok 
velmi výrazně zpřísnil podmínky pro 
vytváření pracovních míst v rámci VPP.  
   Důvod je jednoduchý – nedostatek 
finančních prostředků na dotování 
těchto míst. Podle pravidel minulého 
roku se podařilo ještě vytvořit 2 místa 
(pan Zaspal a paní Dufková) s platností 
do 31.5.2011.  
   Na nová kritéria bychom měli dostat 
max. 2 místa, na která by měla 
nastoupit Marcela Zimmermannová a 
Václav Tkadlec starší a to pouze na 
období 1.4. – 30.6.2011. Co bude dál, 
neví ani úředníci na úřadu práce. 

(ZN) 
 

Názvy ulic 
   Přestože nejsou v naší obci oficiální 
názvy ulic, je ustálené pojmenování 
ulic Ruská, Růžová, Hlavní, Bantická. 
Každý asi hned ví, kde to je, když se 
řekne ulice Ke Královské, Za kostelem, 
U potoka, Ke hřbitovu.  
   Někde se používají pro jednu ulici 
dvě i více označení jako např.: 
Ke koupališti – Ke hřišti, Pod Starou 
vinicí – U lesa – Za Rosenbergovými – 
Nová ulice. Jinde je to podle osob, 
popř. rodin – U Bezrouků, K Telekiovým, 
U Machů, U Vnuků atd. V tomto 
případě mohou vzniknout námitky, že 
v těchto ulicích žijí i jiné rodiny.  
   V zastupitelstvu neplánujeme ozna-
čování ulic tabulkami. Zřejmě by to 
vyvolalo jenom hromadnou výměnu 

občanských průkazů místních občanů 
a náklady na výrobu cedulí.  
   Přesto se občas nevyhneme pra-
covnímu označení ulic v projektech 
v rámci oprav a rekonstrukcí např. 
místních komunikací.  
   V zastupitelstvu jsme se dohodli, že 
by měla iniciativa v pojmenování ulic 
vyjít také od občanů zde žijících, proto 
jakýkoliv námět uvítáme. 

(ZN) 
 

ANKETA    
k dostavbě KD 

Milí spoluobčané, 
 
   přiblížila se doba, kdy je potřeba se 
rozhodnout, jak nadále naložit s naší 
stavbou kulturního domu – víceúče-
lovým zařízením.  
   Proto se zastupitelstvo rozhodlo, 
požádat Vás, anketní formou, o Vaše 
vyjádření.  
   Není to jednoduché rozhodování. 
Jistě bude mnoho přívrženců 
dostavby, ale také občanů opačného 
názoru, jeho zbourání, nebo jiného 
využití.  
   Vaše vyjádření pomůže zastupitelům, 
k rozhodnutí, jak nejlépe naložit s tímto 
rozestavěným objektem, s co možná 
nejefektivnějším užitkem, pro nás 
občany obce Těšetice. 
 
 
Anketa je plánována v těchto krocích: 
  
1. 11.04.2011 – 17.04.2011  

-  roznos anketních lístků do schrá-
nek občanům 

 

2. 18.04.2011 – 22.04.2011  

– sběr anketních lístků > občané je 
odevzdají na obecní úřad v úřed-
ních hodinách 
(volební urna bude umístěna v 
předsíni obecního úřadu)                                                                                   
      

3. 27.04.2011  

– vyhodnocení ankety:  

sečtení a zveřejnění výsledků 
ankety 

 

4. 09.05.2011  
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– zasedání zastupitelstva: 

projednání výsledků a rozhodnutí, 
jak pokračovat dále s touto 
budouvou 

Jindřich Žižka 
místostarosta obce 

 

Setkání důchodců 
   V neděli 13. března 2011 ve 14.00 
hodin se uskutečnilo v hostinci „U Vlků“ 
setkání důchodců.  
   Důchodce uvítal starosta p. Ing. 
Nekula Zdeněk a p. Hloušková Božena.  
Děti z  MŠ pod vedením p. ředitelky 
Jany Mikuláškové a p. učitelky Soni 
Ludvíkové si připravily si pásmo 
básniček a písniček, které jistě našim 
babičkám a dědečkům zvedlo 
příjemně náladu.  
 

 
 
   Děti roznesly našim důchodcům 
malé dárečky, které sami vyrobily 
s pomocí paní ředitelky a paní učitelky.  

 
 
   Poté vystoupily naše ženy, které si 
připravily tanečky ze 30. let minulého 
století. Kdo viděl film Pěnička a 
paraplíčko, jistě mi dá zapravdu, jako 
kdyby se vrátil do té doby.  
 

 
   Musím vyzvednout taneční umění 
paní Hlouškové Boženy, Hrůzové Marie, 
Smrčkové Antonie, Dufkové Blanky, 
Nekulové Věry, Zvěřinové Květy, 
Musilové Růženy, Zaspalové Miluše, 
Plačkové Ludmily a Pokorné Evy.  
 

 
 
   Navodily bezvadnou atmosféru 
odpoledne, která vydržela až do 
samotného konce, podpořená 
hudební produkcí, o kterou se staral 
pan Krčál, který se naším důchodcům 
velmi líbí. Na kameru tento rej 
zaznamenal p. Hloušek Karel.  
   Klub žen připravil na stoly pohoštění, 
koláčky, trubičky a věnečky, které 
napekly paní Dufková Blanka, 
Nekulová Věra, Geržová Květa a 
Žižková Anna.  
   Musím poděkovat také paní Vlkové 
Ivě za poskytnutí sálu a obsluhu, dále 
firmě POMONA - p. Bc. Pokorný Ivo 
ochotně poskytl a dovezl víno a opět 
ovoce – jablka. Doufám, že chutnalo a 
že se odpoledne líbilo. Pokud jsem na 
někoho zapomněl, tak se omlouvám a 
všem děkuji. 

(JŽ) 

Oprava sklepů 

   Komise pod vedením Leoše Musila 
postupně navštívila těšetické vinaře a 
individuálně je seznámila s pod-
mínkami podpory Obce Těšetice na 
opravu sklípků. Maximální podpora na 
jeden sklep je 5.000,- Kč. 
   Termín podání žádosti pro letošní rok 
je do 31.3.2011. První žádosti již byly 
doručeny na OÚ. 

(ZN) 

Nabídka prezentace 
   V naší obci působí řada živnostníků a 
firem, kteří nabízí své služby a produkty.  
Občané   prodávají   nemovitosti   a 
pozemky atd. Místní obyvatelé se to 
ale dozví oklikou z jiných tiskovin. A to 
je škoda, proto chceme nabídnout 
tuto možnost (bezplatně) také v obec-
ním zpravodaji.   
   Požadavky na uveřejnění můžete 
zasílat na e-mailovou adresu:  
obec@tesetice.cz 

(ZN) 
 

     
 

Nabídka - bydlení 

Společnost Roman Arbeiter, 
stavební huť nabízí k prodeji 
poslední volný pozemek určený 
k výstavbě rodinného domu 
v lokalitě „Pod Starou vinicí“ na 
p.č.709/26 a p.č.709/27 k.ú.Těše-
tice výměra 972 m2 cena 476.280,-
Kč. Všechny inženýrské sítě na 
hranici pozemku. Pravomocné 
územní rozhodnutí. Zahájení stavby 
možno ihned. 
 
Dále společnost Roman Arbeiter, 
stavební huť hledá zájemce o 
bydlení v bytech 1+1 a 2+1 
v bytovém domě v téže lokalitě. 
Předpokládaný termín k nastěho-
vání květen 2012.  
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Okénko do historie 
rok 1970 
JZD 
   Dlouhotrvající sucha v podzimních 
měsících minulého roku zapříčinila, že 
zaseté pšenice vůbec nevzešly a 
vzcházely velmi špatně až na jaře. 
Průměrný výnos 26,7 q/ha byl na místní 
poměry nízký. Úspěšně probíhaly žňové 
práce, neboť nepřetržitě byly 
v provozu tři obilní kombajny. Žně byly 
skočeny za 16 dní. 
   V rostlinné výrobě se zavádí 
progresívní stránka hospodaření. Pou-
žívají se perspektivní odrůdy obilovin, 
zvyšuje se osev silážní kukuřice a 
obměňuje se osivo a sadba.  
   V sadě byly vysázeny na výměře 6,3 
ha broskvoně a meruňky, vinohrad 
rozšířen o dalších 6 ha. 
   V živočišné výrobě se začalo 
používat polysyntetického krmení, což 
se velmi osvědčilo. Zvýšila se jak 
dojivost, tak i přírůstky u hovězího žíru. 
   V tomto roce byla zahájena 
přidružená výroba. Zhotovovaly se 
zeleninové klece. Tato činnost je velmi 
úspěšná, neboť napomáhá zvyšovat 
tržní produkci a zaměstnanost žen 
v období vegetačního klidu.  
   Za zimní období bylo vyrobeno 5000 
klecí. Letos byla ukončena výstavba 
čtyřbytovky  pro družstevníky, do které 
se nastěhovali členové: Karel 
Kocmánek, Zdeněk Nekula, Josef 
Škrdla a František Vavák. Bytovka 
dostala popisné číslo 122. 
   Celoroční výrobní plán družstva byl 
splněn. Družstevníci obdrželi za 
odpracovanou PJ včetně dovolené 33 
Kčs. Na jednoho stálého pracovníka 
bylo v průměru vyplaceno celkem 
21.730 Kč.  

   Každý družstevník získal za tento rok 
průměrně o 2.000 Kč více. Hrubá tržní 
produkce z 1 ha zemědělské půdy 
činila 15.602 Kč. 
 
Úprava návsi    
   Dostatečná finanční rezerva 
umožnila MNV podniknout rozsáhlou 
zvelebovací akci v obci. Podle návrhu 
ředitele okresní správy místních 
komunikací s. Jelínka byla upravena 
náves před kulturním domem a cesta 
ke hřišti. Práce prováděl MNV 
s brigádníky okresní správy místních 
komunikací. Dobrá organizace MNV 
značně urychlila průběh akce. Během 
14 dní byla práce skončena.  
   Touto akcí bylo vytvořeno dílo 
v hodnotě 376.000 Kč. Pochvalu si 
zaslouží zvláště členové rady MNV 
Josef Ševčík a Kamil Tymkovič, 
z brigádníků Leoš Musil.  
 
Chřipková epidemie 
   Epidemie takzvané „Honkongské 
chřipky“ zasáhla v lednu také naši 
obec. I když u některých občanů mělo 
onemocnění těžší průběh, nedošlo 
k žádnému úmrtí. Na školách byly 
prodlouženy prázdniny do 18.ledna.  
 
 
Dárci krve 
   Významnou službu naší společnosti 
prokazují bezplatní dárci krve, kterých 
v Těšeticích stále přibývá. Za tři roky se 
počet dárců rozrostl z 16 na 34. Pět 
z nich se stalo nositeli Jánského 
plakety. Jsou to: Marie Brníková, Anna 
Jílková, Václav Katolický, František 
Votava a Marie Votavová. 
 
Oslavy 25. výročí 
   Důstojně bylo dne  9. května osla-
veno 25. výročí našeho osvobození 
Rudou armádou. Na slavnostní schůzi, 
která byla při této příležitosti konána 
ve velkém sále kulturního domu, 
vystoupil pěvecký soubor ze ZDŠ 
Znojmo.  
   Vládní vyznamenání pro pracovníky 
MNV za dlouholetou činnost obdrželi 
Oldřich Bobek a Václav Katolický.  
   Za zásluhy a rozvoj znojemského 
okresu udělila rada ONV pamětní 
medaili Martinu Geržovi, Štefanu 
Leginskému, Bohumilu Mejzlíkovi a 
Josefu Ševčíkovi. Slavnostní schůze se 
zúčastnilo 116 osob. 
 
Odchyt bažantů 
   Myslivecká společnost Těšetice 
provedla dne 27. února odchyt 
bažantů do sítí. Sítě byly nataženy u 
lesíka za drůbežárnou. Bylo chyceno 
41 bažantů, 8 bažantích slepic a 12 
koroptví. 

 
Sčítání obyvatel 
     K 1. prosinci 1970 bylo provedeno 
v celé republice sčítání obyvatel a 
bytů. Těšetice měly toho dne 520 
obyvatel. Trvale bylo obydleno 122 
bytů.  
   V domácnostech bylo napočítáno 
117 praček, 84 chladniček, 112 
televizorů, 65 vysavačů, 48 motocyklů 
a 28 osobních aut. Ústředním nebo 
etážovým topením je vybaveno 30 
bytů, v 83 bytech jsou koupelny.  
   V tomto roce se narodilo 13 dětí (7 
chlapců a 6 děvčat), zemřelo 6 osob.   

(JŽ) 
  

Blahopřejeme 
jubilantům… 

 
Leden 

 
60 let             Bezrouková Jarmila 
60 let             Hrůzová Marie 
60 let             Todt Jindřich 
60 let             Vaněk Alois 
75 let             Worbisová Emilie 
82 let             Tichá Božena 

 
Únor 

 
65 let              Katolický Josef 
65 let              Ďuriš Štefan 

 
Březen 

 
60 let               Culková Věra 
60 let               Hloušková Božena 
82 let               Pilát Otto 
84 let               Švejcar Jan  

 
…a všem přejeme mnoho zdraví a 
pohody do dalších let. 

(JŽ) 
 

 
Trvalá prodejní doba 
po     5.30 - 11.30 
út      5.30  - 12.00      14.30  -  17.00 
st       5.30  - 11.30 
čt      5.30  - 12.00      14.30  -  17.00 
pá     5.30  - 12.00      14.30  -  17.00 
so      6.00  - 10.00 
 
Velikonoční prodejní doba 
22.4.  pá  5,30 - 12,00   14,30 - 17,00 
23.4.  so   6,00 - 10,00 
24.4.  ne   zavřeno 
25.4.  po   zavřeno 
26.4.  út    5,30 - 12,00   14,30 - 17,00 



 

 

- 5 - 

 
 

 

Jarní úklid a veřejné 
prostranství 

Milí spoluobčané, 
 
   začíná jaro, sluníčko stále více 
začíná přebírat vládu nad zimou a my 
začínáme po dlouhé zimě se otáčet 
kolem svých příbytků s hráběmi a 
košťaty, abychom si před domy uklidili.  
   Před svými domy a kolem domů 
máme také i obecní prostranství, které 
nám určitě také není lhostejné, jak 

vypadá a jistě se staráte i o tyto 
sousedící pozemky s Vašimi příbytky.  
   Dále co se týče veřejných 
prostranství, bych chtěl připomenout, 
že velký a dlouhodobý problém v naší 
obci je s parkováním aut v určitých 
ulicích obce  a dlouhodobé umístění 
různých hromádek materiálu na 
obecních pozemcích.  
   Žádám spoluobčany, aby pokud 
možno pro parkování automobilů 
využívaly své vjezdy do domu a své 
garáže. Materiál, který Vám zbyl a 
delší dobu ho nebudete zpracovávat, 
přemístěte na svůj pozemek. 
   Stačí, když se budeme snažit řídit 
Obecně závaznými vyhláškami (OZV), 
které jsou k tomuto účelu vytvořeny a 
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu 
nebo na www.tesetice.cz (OZV č. 
3/2001 - o udržování čistoty a pořádku, 
OZV č. 4/2001 – o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem, 
OZV č.2/2010 – poplatku za užívání 
veřejného prostranství), potom bude 
vše snazší. 

Jindřich Žižka 
místostarosta obce 

 
 

Dětský karneval 
   V neděli 20.02.2011 se ve 14.00 hodin 
v hostinci „U Vlků“ pořádal  Dětský 
karneval.   

 

   Sál byl plný dětí v krásných maskách 
a rodiče s dětmi zaplnili všechny volná 
místečka.  

 

   Děti pod vedením p. ředitelky MŠ 
Jany Mikuláškové a p. učitelky Soni 

Ludvíkové, si užili mnoho různých her a 
tanečků, které zpestřily toto 
karnevalové nedělní odpoledne. 
Hudební doprovod měl pod 
patronátem p.  Květoň Rostislav.  

 

   Pro děti bylo připravené občerstvení 
a pro masky malé balíčky se 
sladkostmi, nafukovacími balonky a 
frkačkami, které jim udělali asi největší 
radost.  

 

   Bohužel frkačky, stejně jako nafu-
kovací balonky, neměly dlouhou 
životnost. Prostory poskytla paní Iva 
Vlková, která zabezpečila ohřev, 
doufám alespoň trochu chutných 
párečků a firmě POMONA – p. Bc. Ivo 
Pokornému za jablka pro děti, aby 
měly alespoň nějaký zdravý vitamín.  
    
   Všem kdo se přičinili o hezký průběh 
Dětského karnevalu děkuji.  

(JŽ) 
 
 

MASOPUST 
    
   Letošní rok jsme měli možnost vidět 
masopustní rej masek dne 05. března  
2011.  
 

Pavel Worbis 
Karosářské práce 
Opravy osobních a 
dodávkových automobilů 
 
nabízí: 
- opravy karosérií - opravy 
havarovaných aut, vyváření 
karoserií, vystříkání dutin + nástřik 
spodků, zajištění lakování 
 
- mechanické práce – výměna 
výfuků, brzdových částí, 
podvozkových částí, olejových 
náplní 
 
- prodej originálních náhradních 
dílů Ford, prodej náhradních dílů 
na všechny automobily včetně 
autobaterií 
- diagnostika automobilů 
 

Truhlá řství 
Petr Kašpárek 

Těšetice 186 
Tel: 607 854 380 

Koc.petra@centrum.cz 
 

 
 

Výroba kuchyní, návrhy zdarma. 
Šatní stěny. Obývací stěny. 

Ložnice. Dětské pokoje.  
Kanceláře. Koupelnový nábytek. 

Pergoly, schody, dřevěný 
nábytek. Dekorativní předměty 

ze dřeva. 
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   Den, co se týče počasí, se vydařil a 
masky navštěvovaly dům od domu, 
kde zvaly spoluobčany na masopustní 
zábavu, která se konala ve 20.00 hod. 
v hostinci U Vlků. Musím poděkovat 
všem, kdo nejen oblékli masku, ale 
také všem, kteří se zasloužili o příjemný 
průběh akce.                                                                               

 
(JŽ) 

 

Vánoční ohlédnutí 
 

 
 
    
   V prosincovém vydání obecního 
zpravodaje jsme pozapomněli zveřejnit 
fotografii vyřezávaného Betléma, který 
znovu umístil před svým domem pan 
Jurka a trochu jej zvětšil.  
 
   Proto přinášíme fotografii jeho díla 
dodatečně. 
 

(ZN) 
 

Vánoční koncert 

 
 
   V pondělí 27.12.2010 se opět za 
velkého zájmu posluchačů uskutečnil 
další vánoční koncert Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka pod vedením 
primáše Jiřího Ludvíka.  
   Protože se těšetický kostel opravoval, 
konal se tentokrát koncert v kostele 
v Práčích. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného byl použit na opravu 
kostela v Těšeticích. 

(ZN)  
 

Tříkrálová sbírka 
2011 

 
   V naší obci procházeli tři 
skupinky koledníků, které 
v rámci Tříkrálové sbírky 
vybrali 11.656 Kč.  
 

Výtěžek sbírky bude použit projekty 
Charity. 
 
Více informací najdete na: 

 www.znojmo.caritas.cz  
 

Střípky z MŠ 
   Kalendářní nástup jara, související 
s rozdělením roku na roční období, 
dětem předškolního věku mnoho 
neříká.  Zajímají je především činnosti a 
zábavy, které v tomto ročním období 
nastanou. 
   Přicházející jaro využíváme hlavně 
k seznamování dětí s křesťanskými 
tradicemi a pestrou paletou po-
hanských zvyků. 
   Činnosti dětí se přesunují z vyhřáté 
školky do přírody. Pozorujeme měnící 
se neživou přírodu, přílety ptáků a 
hlavně symbol jara – nový život. 
   Období kolem Velikonoc je spojeno 
s radostnou prací. Připravujeme 
všelijaké zajíčky, kuřátka, beránky, 
ptáčky i s hnízdečky, zkoušíme plést 
pomlázky. Velmi rády se děti učí 
velikonoční koledy a básničky.  
   Hlavně se však věnujeme malování a 
zdobení vajíček. K těmto činnostem 
zveme i rodiče na předvelikonoční 
pracovní dílnu. Ta letošní se bude 

konat v týdnu před Velikonocemi a 
všechny maminky i s dětmi, které do 
MŠ ještě nedocházejí, srdečně zveme. 
   Z jiných aktivit školky jsme již v tomto 
školním roce navštívili 1 filmové a 3 
divadelní představení ve Znojmě, 
zúčastnili jsme se dětského karnevalu a 
předvedli jsme pásmo písní a básní 
důchodcům, které jsme obdarovali 
drobnými dárky. 
   Od dubna budeme se staršími dětmi 
jezdit na předplavecký výcvik do 
Znojma. Rádi bychom navštívili děti 
v MŠ v Prosiměřicích a s předškoláky ZŠ 
v Prosiměřicích. Potom nás už čekají 
vycházky do okolí Těšetic a seznámení 
s okresním městem Znojmem a jeho 
okolí. Děti láká návštěva Hasičů a 
Policie ve Znojmě.  
   Pokud bude ze strany rodičů zájem, 
zorganizovali bychom i celodenní výlet 
rodičů s dětmi do známých míst mimo 
okres. 
   Potom už nás čeká konec školního 
roku a s ním i loučení s předškoláky, 
kterých do ZŠ odchází 6. 
Poznámka: 
   Zápis do MŠ v Těšeticích se koná dne 
5.4.2011 v odpoledních hodinách 
v budově MŠ.  
   Zápisu na školní rok 2011-2012 se 
zúčastní děti narozené v roce 2008 a 
ty, které k 31.8.2012 dovrší 3 let věku a 
jejichž rodiče mají o docházku do MŠ 
zájem. 

Za kolektiv MŠ  
Jana Mikulášková 

 
 

 

 
 

PLÁNOVANÉ AKCE,  
aneb  

zapište si do kalendáře 
 
 

duben 
pálení čarodějnic - 30.04. 

 

květen 
 

lampiónový průvod - 07.05. 
 

fotbalové utkání  
svobodní  vs.  ženatí  - 08.05. 

 
červen 

den dětí  -  04.06. 
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   Z důvodu výrazného nárůstu cen 
vstupních surovin a energií se 
s účinností od 1.4.2011 zvyšuje cena 
obědů o 2,- Kč. 

(ZN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamantová svatba  
   Dostalo se nám velké cti oslavit 
šedesát let manželského soužití 
s manžely Bobkovými.  
   Všechno na světě může člověk 
zastavit, každý pohyb, každou bouři. 
Ale co nezastaví, co nikdy nezpomalí - 
je čas.  
   Zavzpomínali jsme na den 
31.12.1950, kdy si 21 letý  ženich  
Oldřich Bobek   odvedl  17 letou 
nevěstu Zdenku Tichou na úřad do 
Prosiměřic,  kde si  dali  slib  manželské  
lásky a  věrnosti.  
   Diamantová svatba je  pro manžele 
Bobkovi příležitostí ke vzpomínkám. Ale 
pro nás je příležitostí  k tomu, abychom 
jim vyjádřili poděkování a úctu za 
jejich  poctivou a obětavou celoživotní 
práci pro rodinu, naši obec a tím pro 
celou  společnost. 

   Jménem Obecního úřadu Těšetice a 
jistě i jménem všech občanů Vám, 
vážení manželé Bobkovi, přeji hodně 
zdraví  a pohody do dalších let. Ať vás 
neopouští   radost ze života, smysl pro 
humor a zájem o všechno, co se 
kolem vás děje.  
   Radujeme se s vámi, že váš vztah je 
stále naplněn přátelstvím a láskou. Jste 
pro nás všechny nejen příkladem, ale i 
důkazem, že při oboustranné dobré 
vůli je možné přes všechny životní 
nesnáze a překážky spolu vytrvat a 
udržet fungující a spokojené man-
želství. 
   Budeme se těšit, že za 5 let oslavíte 
další manželské výročí – tj. železnou 
svatbu. 

(JR) 

Zlatá svatba 
   Dne 18. února před 50 lety si své ano 
řekli manželé Cyril a Anna Peškovi. 
V den jejich manželského výročí se ke 
gratulantům připojil i obecní úřad.  
   Zavzpomínali jsme na jejich svatební 
den – 18. únor 1960. Šlo totiž o dvě 
svatby zároveň, tzv. dvojsvatbu.  
   U Bezrouků byly dvě nevěsty - Anna 
a Alena. Počasí bylo podobné tomu 
současnému a na hostině bylo veselo. 
Vždyť na svatbě, kde je ženich 
muzikant, to nemůže být ani jiné!    
   Říká se, že voda teče a léta plynou. 
To je veliká pravda. Potvrdili nám to i 
oslavenci. Zdá se to jako včera a je to 
padesát let. Vlasy sice zbělely, ale 
srdce a duch zůstává mladý. U Pešků 
nám bylo moc hezky.  
   Ještě jednou Vám manželé Peškovi 
přejeme hodně zdraví, pohody a 
radosti z vnuček. 

(JR) 

Fotbalově historický 
podzim 

 

Nabídka služeb obce 
JÍDELNA & UBYTOVNA 
 

Obědy 
 

- 50 Kč (v Těšeticích) 
- cena v jiných obcích za 
příplatek (dle vzdálenosti 
rozvozu) 
 
 

 Ubytování – cena dle pokojů 
120 -140 Kč den/os.  
 
 

- Dále nabízíme pro občany      
a organizace přípravu jídel na 
rodinné oslavy, svatby atd., za 
příznivé ceny. 
 
 

Více informací na  
                           www.tesetice.cz 
 

a tel. číslech:  
          jídelna – 515 271 332  
obecní úřad – 515 271 110 

 

NEBEZPEČNÝ 
ODPAD 

 
V sobotu  30.04.2011  

 
od 16.05 do 16.50 hod. 

 
budou  před  obecním úřadem  

zaměstnanci  firmy A.S.A. od 
občanů odebírat  nebezpečný 

odpad. 
 

Dále ve stejnou dobu a na 
stejném místě, bude firma  

E+B textil s.r.o. zdarma 
provádět separovaný sběr 

textilu. 
 

Co můžete nosit:   funkční 
oblečení (pomoc lidem v 
zemích tzv. třetího světa) 

textilie z přírodních materiálů – 
např. bavlna, pletenina 

 
Co recyklovat nelze: oděvy 

znečištěné a poškozené, 
matrace, koberce, obuv 

 

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD 

 

Ve dnech  
20. 5. – 22. 5. 2011 

 
bude  před  obecním 

úřadem  přistaven 
kontejner na  

velkoobjemový odpad. 
 

Druhý bude přistaven 
u požární zbrojnice. 
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   Po výsledkově hubených letech 
fotbalisté TJ Těšetice letos doslova 
šokovali zbytek fotbalové veřejnosti, 
když jsme podzimní částí fotbalové IV. 
A třídy proletěli pouze s 1 remízou a 1 
prohrou a ujali se vedení v tabulce o 
celých 7 bodů. 
   Základem nečekaného úspěchu 
fotbalistů je především parta, která se 
zde vytvořila před necelými 2 lety 
poté, co většina místních přestala mít 
o fotbal zájem a hrozil tak zánik celého 
klubu. Novému vedení se ale podařilo 
přivést několik hráčů, kteří již v minulosti 
náš dres oblékali a také pár nových 
tváří, které ihned do týmu zapadli a 
vytvořili jsme tak v podstatě nový tým. 
V podzimní části tým Těšetic tvořili: 
- brankář Martin Trávníček (hostující 
z Bantic) 
- obránci Karel Trávníček, Radek Fiala, 
Petr Stehlík (hostující z IE Znojmo), Milan 
Nohava (hostující z Dobšic) – kapitán 
týmu, Jakub Haas (hostující z Dyje) a 
Jan Turan (oba hostující z Bantic) 
- záložníci Kamil Bárta, Lubor Bárta, 
Petr Drozd, Josef Dufek, Bohuslav 
Kadlec, Rostislav Kocmánek, Jan 
Ošmera, 
- útočníci Milan Dohnal (hostování 
z Dyje), Zdeněk Kuchař a Libor 
Katolický. 
   V podzimní části fotbalové sezony 
uhrál tým Těšetic ze 13 odehraných 
zápasů 11 vítězství, 1 remízu (doma se 
Slatinou) a 1 prohru (doma s B týmem 
Mikulovic) při celkovém skóre 56:13. 
Tímto máme také nejlepší obranu i 
nejproduktivnější útok v celé soutěži, 
kdy Milan Dohnal byl nejlepším 
podzimním střelcem soutěže. Za 
zmínku také stojí, že v našem mužstvu 
doposud hraje Josef Dufek, který 
nastupuje s číslem 57 na zádech, což 
označuje zároveň věk, ve kterém je 
stále platných členem týmu. 
 
Tabulka po podzimní části: 
1. Těšetice         13 11  1  1    56:13   34 
2. IE Znojmo „C“ 13  9   0  4    56:28   27 
3. Mikulovice „B“ 13  8   1 4    41:34    25 
4. Konice 13  7   3 3    45:24    24 
5. Suchohrdly 13  7   2 4    43:27   23 
6. Chvalovice „B“13  7   1 5    40:28    22 
7. Štítary „B“ 13  6   4 3    42:31    22 
8. Přímětice „B“ 13  6   3 4    38:33    21 
9. Slatina 13  5   4 4    34:23    19 
10. Blížkovice „B“ 13  4   2 7    27:37    14 
11. Hl. Mašůvky 13  4   1 8    31:53   13 
12. Vranov n. D. 13  2   2 9    23:50     8 
13. Grešl. Mýto     13  2   0 11   14:71     6  
14. Olbramkostel 13  1   0 12   21:59     3 
    

   Z podzimních výsledků si nejvíce 
ceníme 
domácí
ho 

vítězství v derby proti týmu Suchohrdly. 
Tyto přijeli jako mužstvo, které otevřeně 
hovořilo o tom, že chce celou soutěž 
vyhrát a postoupit do vyšší soutěže. 
Navíc byl zápas zaplněn fanoušky, 
kteří společně s hosty přijeli. Domů se 
ale společně se svými hráči vraceli po 
debaklu 0:6. Druhým nejcennějším 
vítězstvím byl přímý souboj o 1. místo 
v tabulce, který jsme odehráli 
v Oblekovicích proti „C“ týmu Inzert 
Expres Znojmo. Druhému týmu 
v tabulce jsme ale nedali žádnou 
šanci a přivezli si vítězství 4:0. 
   Podzimní výsledky nás však v tuto 
chvíli zároveň zavazují k tomu, 
abychom na ně navázali a pokusili se 
tento dílčí úspěch proměnit v celkové 
vítězství a poprat se o postup do III. 
třídy, což by byl největší úspěch 
Těšetického fotbalu od jeho založení 
v roce 1993. K tomuto nám doufáme 
nadále budou pomáhat i naši 
fanoušci, kterých s každým úspěšným 
zápasem přibývalo a vytvářeli nám tak 
důstojnou kulisu našich utkání. 
Poděkovat musíme rovněž všem našim 
partnerům, bez nichž by jsme se 
neobešli a to firmě Begastav a dále 
především Obci Těšetice, která se nám 
snaží vycházet vstříc a maximálně nás 
podporovat. 
   V rámci zimní přípravy se náš tým 
zúčastnil zimního turnaje na umělé 
trávě v Jevišovicích, kde jsme změřili 
své síly s týmy z vyšších soutěží a zjistili 
tak, co nám doposud chybí k tomu, 
abychom se těmto týmům vyrovnali. 
   Před jarní částí došlo rovněž 
k několika dalším změnám v týmu: 
- Z mužstva byl vyřazen útočník Milan 
Dohnal, na zimním turnaji se 
dlouhodobě zranil Lubor Bárta a 
z osobních důvodů jarní část sezony 
vynechává Petr Drozd. 
- Mužstvo bylo doplněno hráči, které 
všichni těšetičtí fanoušci znají 
z dřívějšího působení. K fotbalu se 
rozhodl vrátit Filip Novák, z Práčí při-
chází na hostování Antonín Trávníček 
a z Dyje Petr Vacula. Jedinou 
neznámou tváří je tak záložník David 
Balada, který přestoupil z týmu Břežan. 
   Novinky o našem týmu se můžete 
dále dozvědět na našich nových 
internetových stránkách 
www.tjtesetice.cz nebo na stránkách 
na facebooku TJ „tygři“ Těšetice. 
   Naším neposledním závazkem je 
vytvoření žákovského mužstva od roku 
2011. Proto žádáme všechny fotbalo-
vé talenty, aby se k nám přidali, 
případně jejich rodiče, aby nás 

kontaktovali, nebo k nám své ratolesti 
přivedli. Rádi přivítáme i děvčata, 
pokud by měla o fotbal zájem. 
Tréninky budou prozatím probíhat 
každý pátek od 16.00 hodin a to od 
25.3.2011. 
   Všechny fanoušky prosíme, aby nás 
přišli podpořit v našich domácích 
zápasech a pomohli nám v naší snaze 
o zakončení sezony s historickým 
úspěchem pro těšetický fotbal. Za Vaši 

podporu děkujeme. 
 
Domácí zápasy na jaře: 
3.4.   v 15.30 Těšetice – Štítary „B“ 
17.4. v 16.00 Těšetice – Grešlové Mýto 
15.5. v 16.30 Těšetice – Konice 
29.5. v 16.30 Těšetice – Hl. Mašůvky 
12.6. v 16.30 Těšetice – IE Znojmo „C“ 
 
1. května Vás místo zápasu „ženatí – 
svobodní“ zveme od 16.30 hodin na 

Zpravodaj č. 1/2011 (vychází 28. března 2011), evidován Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 11 695, 
vydavatel: Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61, odp. vedoucí: Ing. Zdeněk Nekula, místo vydání: OÚ Těšetice, 
tel./fax: 515 271 110, e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla 
15. června 2011. Grafika: Jan Šálek. Korekce textu: Ing. Zdeněk Nekula. Redakce si  vyhrazuje právo na úpravu 
některých příspěvků. 
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pikantní derby s týmem Suchohrdly, 
které se uskuteční na hřišti v Banticích. 

 
Libor Katolický 

předseda TJ Těšetice 

Nábor fotbalových 
talentů 

   Fotbalový oddíl TJ Těšetice pořádá 
NÁBOR MLADÝCH TALENTŮ z Těšetic a 
okolních vesnic. 
   Vzhledem k roz-machu fotbalu 
v Těšeticích v po-sledních 2 letech 
jsme se rozhodli věnovat se rovněž 
volnočasovým aktivitám mládeže a od 
roku 2011 založit v klubu mládežnický 
oddíl. 
   Proto zveme do svých řad chlapce 
(ale v případě zájmu i dívky) ve věku 
od 5 let, kteří mají zájem trávit svůj 
volný čas s fotbalovým míčem a 
dobrou partou. 
   Společné tréninky začnou 25.3.2011 
od 16.00 hodin a prozatím budou 
každý pátek v tuto dobu. Rádi 
přivítáme každého, kdo chce tuto 
kolektivní hru vyzkoušet. Pro zájemce 
z okolních vesnic zajistíme dopravu na 
tréninky a později zápasy. 
   Zájemcům na dotazy zodpoví: 
- Libor Katolický – trenér mládeže, 
předseda TJ Těšetice: tel. 777910891, 
mail: prezident@tjtesetice.cz 
- Bohuslav Kadlec – trenér mládeže: 
tel. 606794498, mail: 
slava.kadlec@atlas.cz 
- Karel Trávníček – trenér mládeže: tel. 
732962384 
- popřípadě přijďte přímo na kterýkoliv 
z tréninků, kde se na Vás těšíme. 
 

Staň se i ty Těšetickým tygrem. 
  

(LK) 
 

Poděkování 
   Toto číslo Zpravo-
daje 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… 


