
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,

      v lednu proběhla změna ve vedení
obce Těšetice. Jindřich Žižka odstoupil
z funkce  starosty  ze  zdravotních  a
pracovních  důvodů  a  na  zasedání
zastupitelstva  27.  ledna  jsem  byla
zvolena starostkou obce. 
  
  Jindřich  Žižka  byl  zvolen
místostarostou  obce.  Je  třeba  mu
poděkovat, že za své činnosti starosty
přispěl  ke zvelebení  některých  budov
obce, děti  v mateřské škole získaly na
zahradě novou pergolu, ale hlavně je
konečně  dokončena  část  více-
účelového  zařízení  (společenský  sál,
sociální zařízení, šatna, bar) tak, aby se
tato  část  budovy  mohla  využívat  a
přispěla ke kulturnímu rozvoji obce. 

     Těšme se, po 22 letech od vyhoření
kinokavárny,  proběhne  13.  května

slavnostní otevření společenského sálu
spojené  se  14.  Těšetickým  koštem.
Všichni jste srdečně zváni.

 

Mgr.Jana Bezrouková,
starostka obce

Plánované akce
27. dubna         Den otevřených dveří  
                           v mateřské škole
30. dubna         Pálení čarodějnic
  4. května         Zápis dětí do mateřské
                           školy
  7. května         Lampionový průvod
13. května         Slavnostní otevření
                            společenského sálu   
                           víceúčelového zařízení 
                           a 14.Těšetický košt
21. května        Setkání s důchodci
  3. června        Dětský den

10. června        Pouť

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 29. dubna 2017

od 13.15 do 14.15 hod.

budou  před  obecním úřadem
zaměstnanci  firmy FCC

od občanů odebírat 
 nebezpečný odpad. 

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Ve dnech 
od  21. - 24. dubna 2017,

budou před obecním úřadem
přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad.
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Poplatky 
     Upozorňujeme občany, kteří nemají
ještě zaplaceny poplatky za popelnice
a psa, nechť tak učiní co nejdříve.

Sdělení občanům
    Občané, kteří uvažujete krátkodobě
využít  obecní  pozemek  k uložení
nějakého  materiálu,  je  vhodné
nejdříve  o  tom  informovat  obecní
úřad.

Psí miláčci
  Majitelé  psů  nenechávejte  své
miláčky  venčit  volně  po  obci  a
vykonávat  jejich  potřebu  před  domy
spoluobčanů. Také se stává poměrně
často situace, kdy si před domem hrají
děti  a  najednou  za  nimi  přiběhne
neznámý pes.  A  co teď? Je  ten pes
hodný  nebo  zlý?  Nechtějte  dopustit,
aby  kvůli  vaší  nepozornosti  a
nedůslednosti  byl  někdo  psem
napadnut a pokousán. 

Popelnice na kov 

  Byla objednána další  popelnice na
kov,  která  bude  umístěna  před
obecním úřadem. Je dobře, že jsme se
naučili třídit i tento odpad.

VPP
   Obec Těšetice si  žádala na Úřadu
práce ve Znojmě o 3  pracovní  místa
na  veřejnoprospěšné  práce.  Úřad
práce  obci  přiznal  pouze  1  pracovní
místo. Od 1. dubna 2017  pracuje na
12  měsíců  u  obce  Těšetice  Petra
Worbisová.

Změna přednosti v
jízdě

   V naši  obci  proběhne  na  silnici
k přehradě  změna  přednosti  v jízdě
tak, že hlavní silnice bude od vesnice
(od Rozenbergových) směrem k nové
zástavbě.  Důvodem  umístění  tohoto
dopravního  značení  je  zvýšení
plynulosti  dopravního  provozu,  kdy
většina  vozidel  jede  od  vesnice
směrem do nové zástavby (a naopak).
Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti,
kdy  jsou  vozidla  ze  všech  směrů  v
křižovatce nucena zpomalit či zastavit.

Dotace
     V prosinci 2016 byla podána žádost
o  dotaci  z MMR  na  vybudování
dětského hřiště ve sportovním areálu.
Letos  v únoru  byla  podána  žádost  o
dotaci  z Programu  rozvoje  venkova
JMK  na  rekonstrukci  a  budování
osvětlení  a  vybudování  dětského
pískoviště v mateřské škole. Ještě není
známo, zda obec dotace získala.

Jubilanti
Leden

65 let – Juřátková Jiřina
70 let – Hloušek Karel

Únor
65 let – Vytáčková Libuše
70 let – Hloušková Marie
80 let – Worbis Bohumil

Březen
80 let – Pešek Cyril

Jubilantům přejeme vše nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

Činnost SDH
Těšetice

Leden
Naše členská základna má 30 členů. 
Bylo předěláno zásahové auto, byla 
namontována centrála a stříkačka PS 
12 tak, aby vše řádně sloužilo. 
Přestavbu provedl Pavel Worbis st. a 
Jan Worbis. Za to jim patří poděkování.

9. ledna – odvoz elektromateriálu (25 
ks televizorů a monitorů, 20 ks velkých 
spotřebičů, 15 ks chladniček a mraz-
niček, 8 ks velkých pytlů plných 
drobnými spotřebiči)

21. ledna - účast na okrskové schůzi 
okrsku č.18 v Práčích

Únor
Příprava masopustu, zapůjčení masek 
od paní Květy Geržové – moc 
děkujeme

25.února – tradiční masopust, průvod 
masek a 4 muzikantů po obci, večer 
zábava v Hostinci U Vlků

Březen
10. března – členská schůze, 
vyhodnocení masopustu

11. března – brigáda v obecním lese, 
odvoz vytěženého dřeva do 
sportovního areálu na táboráky

29. března – školení velitelů ve Znojmě
 

Josef Bezrouk, 
starosta SDH

Organizace otevření
víceúčelového

zařízení
   Občané,  kteří  chtějí  pomoci  13.
května  2017  při  organizaci  otevření
sálu víceúčelového otevření, nechť se
přihlásí u starostky obce do 12. dubna
2017.  Děkujeme.

Tříkrálová sbírka
2017

Letos  bylo  v  Tříkrálové  sbírce
v Těšeticích  vybráno  14 455,-  Kč,
celkem  oblastní  Charita  Znojmo
vykoledovala  2 016 318,- Kč.
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Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy

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

Strávníkům nabízíme pohodlné
a bezstarostné placení obědů

formou souhlasu s inkasem.

Vyžádejte si více informací
u kuchařek !

 Ubytování – cena dle pokojů  
           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

http://www.tesetice.cz/


  Prosiměřice  umí
pomáhat

     Naše škola již mnoho let organizuje
v lednu  Sbírku  Tří  králů.  Tato  sbírka  je
školní akce, není  to součást Tříkrálové
sbírky,  kterou  na  okrese  Znojmo
organizuje  Charita.  Vždy  a  rádi
poskytneme vybranou částku někomu,
komu  pomůže  v jeho  tíživé  životní
situaci.

     Finanční  částka z této sbírky byla
v roce  2016  věnována  Markétce
ze Šanova.  Markétku  v prvním  roce
života  postihlo  zákeřné  onkologické
onemocnění  -   Ewingův  sarkom
holenní kosti pravé nožičky.  

   Aby došlo k úplnému vyléčení této
nemoci,  podstoupila  Markétka  vedle
chemo-terapie i amputaci pravé dolní
končetiny  v koleni. Loni  pro  tuto
holčičku  bylo  vybráno  13 000,-  Kč.
Osobní předání částky Markétce a její
mamince  bylo  tak  emoční  a
nádherné,  že  se  žákovský  parlament
rozhodl, že i letošní sbírka 6. ledna 2017
bude věnována této tříleté

 Markétce.  Vybrala  se  ohromující
částka 14 500,- Kč, žákovský parlament
s vedením  školy  opět  osobně  předali
částku  Markétce  a  její  mamince.
Nádherné  na  tom  bylo  to,  že  si
Markétka  sama  a  bez  ostychu  přišla
pro plyšového králíčka, přestože měla
protézu teprve pár týdnů.

Tímto  charita  naší  školy  neskončila.
V současné  době  vybíráme  plastová
víčka  pro  roční  Nikolku  Fajmonovou,

které byla  diagnostikována leukémie.
Chemoterapie  nezabrala,  proto  musí
podstoupit  transplantaci kostní  dřeně.
Vhodný dárce se zatím nenašel. 

 Darováním  plastových  víček
podporujeme Nikolčinu rodinu.       

   Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc
při těchto charitativních akcích.

 
Jana Bezrouková  
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Střípky z MŠ
Předškoláci na návštěvě v     1. třídě v     ZŠ

Prosiměřice

   Protože se blíží  doba zápisu  do 1.
třídy,  byly  si  děti  z mateřské  školy
vyzkoušet  jaké  to  je,  být  žákem
základní školy. Ve středu 8. března jsme
se  po  osmé  hodině  ranní  vydali  na
zastávku autobusu směr Prosiměřice. 

     Děti měly od maminek nachystané
batůžky  se  svačinkou  a  plny
očekávání nastoupily do autobusu. 

   Cesta  byla  příjemná  a  brzy  jsme
vystupovali  v nedalekých  Prosimě-
řicích. Hned při příchodu do školy nás
velmi  pěkně  a  laskavě  přivítal  pan
ředitel. Zavedl nás do šaten a poté do
dvou tříd, kde se učí prvňáčci. Tam už
na nás čekaly nejen milé paní učitelky,
ale i kamarádi z Těšetic, kteří se s námi
v červnu rozloučili. 

    Prvňáčci  se  hned  ujali  mladších
kamarádů a společně nás zavedli do
tělocvičny,  kde jsme si  zatancovali  a
protáhli  se.  Následovalo trochu učení
v jedné  z prvních  tříd,  děti  dostaly
pracovní  listy  a  společně  pracovaly,
zazpívaly  si  a  naučily  se  taneček  a
pak…  pak  už  zvonilo.  Je  čas  na
svačinku.  I  tu  jsme  v prosiměřické
základní  škole  dostali.  V jídelně,  jako
velcí školáci. 

    Po  přestávce  se  nás  ujala  paní
učitelka  z druhé  třídy  prvňáčků.  Ve
třídě  nám  bylo  stejně  hezky  jako  u
předchozí  paní  učitelky a i  tady jsme
se chvilku učili.  Když už jsme všechno
uměli,  ukázaly  nám  děti  společně
s paní učitelkou, jak se hraje pexeso na
interaktivní  tabuli.  Zajímavá  věc
taková tabule… moc nás to bavilo.  

     A pak už nastal čas jít na autobus.
Přece jen do začátku školního roku je
ještě  čas,  tak  proč jej  nevyužít  v naší
školičce. Ale na školu už se moc těšíme
a na tu v Prosiměřicích obzvlášť. 

     Naše setkání však nebylo poslední.
Brzy zase my v Těšeticích přivítáme na
návštěvě školáky a už se moc těšíme,
co hezkého společně podnikneme.

Za děti ze školky 
Pavlína Velebová

 

   

    Agentura Sluníčko
 Mgr.  Libuše  Drozdová,  občanka
Těšetic  a  zástupce  Agentury
Sluníčko, nabízí služby péče o děti
ve Znojmě a okolí.
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Dětský karneval
     V sobotu 18. února od 15 hodin se
uskutečnil  v Hostinci  U  Vlků  dětský
karneval. 

     Přišlo 41 dětí v maskách a mnoho
dalších  dětí  s rodiči.  Sál  byl  plný
k prasknutí,  uskutečnit  pro  děti  hry  a
soutěže bylo tímto náročné. Přesto se
karneval  vydařil,  děti  odcházely
s mnoha zážitky i cenami. 

     K tanci a poslechu hrál DJ Čenda.
Děkujeme  Pomoně  za  jablka,
Bezroukovým  za  zapůjčení  sálu  a
učitelkám z mateřské školy za pomoc
při organizaci této akce.

Golf Těšetice
Proč hrát golf v Těšeticích

    Před  14  lety  jsme  nevěděli,  jak
vypadá  golfové  hřiště,  golfovou  hůl
jsme  viděli  jen  na  obrázku,  a  přesto
jsme  se  rozhodli  golfové  hřiště
vybudovat. Ta nebetyčná troufalost a
naivita!  Jen neznalost  problému nám
pomohla  se  do  takového  projektu
pustit.  Přes  počáteční  nedůvěru,  že
golfové hřiště někdy postavíme, se tak
před třemi lety stalo. Byly doby, kdy k
nám golfisté přijeli, rozhlédli se, někdy si
i  zahráli,  ale vraceli  se opravdu jen ti
skalní.

Dnes můžeme s čistým svědomím říct,
že  od  roku  2010,  kdy  bylo
hřištěoficiálně  znormováno,  došlo  k
rapidnímu  zkvalitnění  grýnů,  fervejí  i
rafů. Stále častěji přjíždějí hráči jen tak
na  výzvědy,  zkusí  si  zahrát  a  pak  se
přijdou podělit o překvapení, jak se jim
hřiště líbilo a že přijedou zas. 

   Nejpříjemnější na tom je, že opravdu
přijedou  a  navíc  s  sebou  přivezou
rodinu  i  kamarády.  Na  golfu  v
Těšeticích  byly  vloni  některé  známé
osobnosti  jako  jsou  hokejisté  Slavomír
Lenér,  Tomáš  Plekanec,  Jaroslav
Špaček,  výuku  golfu  tam  měl  celý
juniorský tým hokejistů ze Znojma.  
 

Proč hrát golf?  Hraji golf možná 10 let,
ale  teprve  poslední  tři  roky  mě  golf
baví.  A  to  tak,  že  využiji  každé
příležitosti si zahrát. Chodím hrát sama,
s kamarádkou, s manželem i se synem.
Záleží  na  okolnostech,  na  náladě  ...
Když hraji  sama, jdu si svým tempem,
když  se  mi  rána  nepodaří,  opakuji  ji
znovu, míč z rafu si vytáhnu a položím
do lepší  pozice, hraji  na pohodu, spíš
tréninkově. Aniž  si  to uvědomím, ujdu
procházkovým tempem často i 10 km.
S  kamarádkou  hrajeme  dvě
alternativy,  první  je  víceméně
společenská  záležitost,  kdy  víc
povídáme než  hrajeme,  druhá  je  na
výkon.  To  hrajeme  o  vlastnoručně
vyrobený  koláč  ze  zdravých
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ingrediencí.  To  je  motivace!  Já  totiž
nerada  peču.  Chlapi  hrají  často  o
pivo,  o  kávu,  o  peníze  ...
S  manželem  hraji  ráda,  vnáší  do  hry
zvláštní akcent výjimečnosti, pořád mě
chválí  ...  Výkonostně  jsme  na  tom
přibližně  stejně,  většinou  hrajeme  na
jamky  a  s  výhrami  jsme na  tom  fifty
fifty.  Hrajeme  jen  o  dobrý  pocit,  on
bytostně  nesnáší  sázky.  Se  synem  je
golfová hra v Těšeticích práce, pořád
něco  řešíme  ...  ten  bakr  je
nepohrabanej  ...  rafy  by  se  měly
posekat  ...  co  je  na  tom  grýnu  za
fleky?  Hra se mnou ho přestala bavit
do doby,  kdy jsme se dohodli,  že na
krátkých  jamkách  dostanu  1  ránu  k
dobru a na dlouhých 2 rány. Hrajeme
výhradně na jamky a ejhle, když musí
dát  pětiparovou  jamku na par  nebo
jednu nad par, aby uhrál plichtu, to už
se přece jen musí snažit!

     Samostatnou kapitolou jsou děti a
jejich  trenér  Stanislav  Jelínek,  st.  Je
profesionál  každým  coulem  a  nejen
vzděláním.  S  dětmi  to  umí.  Golf  učí
formou  hry,  s  dětmi  hodně  mluví,
zajímá se o jejich aktivity, usměrňuje je
a vychovává. A především s nimi má
obrovskou trpělivost. 

V loňské sezoně jsme o prázdninách
poprvé  zorganizovali  2  příměstské
tábory s výukou golfu. Letošní termíny
jsou již na webu.

      Kromě víkendů a prázdnin probíhají
na  hřišti  denně  tréninky  mládeže.
Máme  v  klubu  chlapečka,  kterého
rodiče vozí na tréninky od dvou a půl
roku,  a  je  báječnej.  Sourozenci,
chlapec,  kterému  je  dnes  11  let,
začínal s tréninky v 5 letech, nezajímal
ho  ani  tak  golf,  jako  závlahy,  dnes
hraje excelentně, jeho sestřička trénuje
už  od  čtyř  let.  Devítiletá  holčička
začala hrát golf vloni, nejprve 1 hodinu
týdně,  poté vyměnila tenisový trénink
za  golfový  a  trénuje  2x  týdně.
Přesvědčila  i  maminku,  aby  začala
hrát golf. To je hodně důležité. Protože
mnoho  dětí,  ač  talentovaní,  jejichž
rodiče  golfu  neholdovali,  golf  hrát
přestaly.  Příklady  táhnou.  Těšetické
děti dostanou na kurs výuky slevu 1000
Kč,  podrobnosti  o  výuce  najdete  na
www.golf-ares.cz.

     Golf je hra gentlemanů! Golfisté by
se  měli  chovat  ohleduplně  k  ostatní
hráčům i  k  přírodě (upravují  po sobě
trávník,  bankry,  nesmí  nic  utrhnout,
zlomit,  ohýbat  ...),  neměli  by  ostatní
rušit,  překážet  a  hlavně  by  neměli
podvádět!

GOLF JE TĚLOCVIK V PŘÍRODĚ!!!  GOLF
MŮŽE HRÁT KAŽDÝ!!!  

     Mladý, starý, tlustý, hubený, mrštný i
pomalý ... Měli jsme na hřišti 82 letého
golfistu,  který  začal  s  golfem  v  76
letech, hřiště obehrál, sice na bugyně,
zato dvakrát.

   

Kácení v obecním
lese   

     Možná jste si  všimli,  že se kácelo
v obecním lese. Vždy za určitý čas je
povinná  údržba  kolem  ochranného
pásma v okolí vysokého napětí.
 
    Údržbu prováděla společnost ELID
s.r.o., které obec dala souhlas s tím, že
vytěžené  dřevo  zůstane  obci.  Těžba
byla hotova do 10. března. Následující
den,  v sobotu  11.  března,  si  hasiči
udělali  dobrovolnou  brigádu  a
vytěžené dřevo odvezli do sportovního
areálu, kde bude použito na táboráky.
     Děkujeme hasičům za odvoz dřeva,
Pomoně  za  zapůjčení  traktoru
s vlečkou  a  řidiči  traktoru  Janu
Juřátkovi.

  V  Těšeticích  nenajdete  luxusní
restauraci, hřiště i zázemí pro golfisty je
velmi  skromné,  ale  otevřené  pro
všechny,  kdo  chtějí  golf  zkusit.  Vše
potřebné  zapůjčíme,  vysvětlíme.  Na
všechny  nové  zájemce  i  zkušené
golfisty se těšíme od 1. dubna 2017!

 
Jiřina Jelínková
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Tradiční masopust
     Letošní masopust připadl na sobotu
25. února 2017. Organizaci masopustu
si  vzali  na starost  opět   hasiči.  Zajistili
masky  od  paní  Geržové,  muzikanty  i
průvod masek po obci a také večerní
masopustní zábavu se skupinou Carrie
v Hostinci  U  Vlků.  Počasí  masopustu
přálo, bylo slunečné, nálada výborná.
I večerní zábava se zdařila. Opět další
akce podporující kulturní život v obci. 

     V sobotu,  11.  února  2017,  se
v Hospůdce  na  hřišti  konal  2.  zimní
turnaj  v šipkách.  Této  akce  se
zúčastnilo 26 mužů (mj. 4 – 2x Ryšavý,
Střelec  a  Hrabálek  z Brna  a  3  –
Klásek, Lukáš a Štancl ze Znojma) a 7
žen,  kteří  byli  rozděleni  do  dvou
kategorií  –  muži  a  ženy.  Muži  byli
rozděleni do čtyř skupin (2x7hráčů a
2x6  hráčů),  z každé  skupiny
postoupili  první  čtyři  do
osmifinálových  bojů,  do  tzv.
„pavouka“. Skupiny se hrály na dva
vítězné   „legy-sety“   do  501, 

osmifinále  a  čtvrtfinále  na  dvě
vítězství do 301, semifinále a boje o
medaile se hrály na tři  vítězné legy
do 301, se zavřením „double“. Ženy
hrály  nejprve  základní  část
systémem „každá s každou“ na dvě
vítězné hry a po skončení této části
jim  začalo  klasické  play-off  (1-8,2-
7,3-6,4-5).  Vítězka  skupiny  postupila
do  semifinále  bez  boje,  neboť  žen
bylo  pouze sedm a druhá v pořadí
postupila  taktéž  bez  boje,  neboť
celkově  7.  po  základní  části  turnaj
v průběhu  kvůli  nevolnosti  opustila.
Konečné  pořadí  je  v tabulkové
podobě.  Letos  se  také  udělily
drobné pamětní ceny pro nejstarší a
nejmladší  hráče  turnaje:  U  mužů
ceny  dostaly:  Jiří  Novák  a  Jakub
Vaďura ml, u žen Antonie Smrčková
a Martina Tkadlecová. Pro všechny
účastníky  bylo  připraveno  bohaté
občerstvení  v podobě  guláše,
sekané, utopenců, karbenátků a ze

sladkého:  řezy,  buchty,  marlenky,
štrůdl a mnoho dalšího. Všem ženám
a pánovi za občerstvení děkujeme.
Velké  poděkování  patří  také
sponzorům  turnaje  a  to  firmám:
Dolníček – DODO, Begastav, Agrall,
Heineken,  Admiral,  Perito,  Laufen a
Klára  Nováková.  Turnaj  se  velmi
povedl a určitě se bude opakovat. 

konečné pořadí – muži:
1. Zdeněk Ryšavý ml.

   2. Antonín Trávníček
3. Jakub Vaďura st.
 4. Jan Klásek
5. Milan Lukáš
6. Martin Katolický
7. Tomáš Nezval
8. Jakub Vaďura ml.
 9. Martin Trávníček
10. Václav Tkadlec
11. Martin Štancl
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12. Karel Trávníček st.
13. Zdeněk Ryšavý st.
14. Marian Worbis
15. Petr Schwarz
16. Karel Bobek 
17. Jiří Moltaš
18. Jaroslav Hruška
19. Josef Střelec
20. Jakub Bezrouk
21. Ivo Balík
22. Jiří Novák
23. Petr Nováček
24. Michal Vokurek
25. Petr Hrabálek
26. Karel Švejcar

konečné pořadí – ženy:
1. Martina Tkadlecová
2. Ida Nováčková
3. Veronika Dufková
4. Věra Nováková
5. Božena Tkadlecová
6. Antonie Smrčková

7.4.
2017

Jarmila Hrušková

  
společná fotka:

medailisté – zleva: Z. Ryšavý ml, M.
 Tkadlecová, A. Trávníček, J. Vaďura

st., V. Dufková, I. Nováčková (v
pozadí)

TJ Těšetice
      Vážení  spoluobčané  a  čtenáři
tohoto  Zpravodaje, 

  V  prvním  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku
v tomto  roce  Vám  místní  fotbalový
klub  shrne  podzimní  část  a  hlavně
změny  v týmu  v zimní  přestávce
sezony  2016/2017.  Na  novou  sezonu
jsme byli  nalosováni  do „znojemské“
skupiny,  ze  které  jsme  v sezoně
2010/2011  postoupili  do  III.  třídy  a
utkáváme  se  tak  se  staronovými
soupeři.  Hned  v prvním  utkání,
v Olbramkostele,  jsme zažili  šok,  když
nám  nepřesný  sudí  udělil  3x  ČK
(Vikturna,  J.  Tomek  a  I.  Kraizel).
Kraizelovi  byla  karta  za  dva dny  DK
anulována pro neoprávněné udělení.

Kromě  porážky  4:1  (branka:  Libor
Katolický)  jsme si  přivezli  také  dva
„marody“: 

Pavla  Zimmermanna  a  Filipa
Nováka,  kteří  v poločase odjeli  do
nemocnice  na  rentgen
s pochroumaným  kotníkem
(Zimmermann-zlomené  hlezno
v pravém  kotníku,  Novák  –  silný
výron  pravého  kotníku).  V dalším
utkání jsme nastoupili proti hlavnímu
aspirantovi  na  postup  do  III.  třídy,
Šatovu  B  pouze  s jedenácti  hráči
(Vikturna  a  Tomek  nehráli  kvůli
trestu,  Novák  a  Zimmermann  kvůli
zranění a další 3 hráči měli pracovní
povinnosti)  bez  možnosti  střídání  a
hosté nás bez slitování „přejeli“ 1:7.
Naši branku dal Ivo Kraizel. Ve třetím
kole  jsme  zajížděli  do  Vranova,
odkud jsme si přivezli divokou remízu
3:3  (branky:  Libor  Katolický,  Ivo
Kraizel a Jan Juřátek ml.), i když jsme
po poločase vedli již 0:3. Utkání bylo
ale  později  STK  a  posléze  i  DK
zkontumováno v náš  prospěch  pro
neoprávněný  start  domácího
hráče. 

Ve  4.  kole  jsme  již  „regulérně“
porazili  mužstvo  Grešlového  Mýta
3:0  (branky:  Ivo  Kraizel  2,  Michal
Tomek). Na hřišti silných Pavlic jsme
prohráli 3:1 (branka: Jakub Bezrouk)
a  Štítarům  B  jsme  podlehli  2:4
(branky:  Pavel  Zimmermann,
Antonín  Trávníček).  V následujícím
utkání  jsme  podlehli  Konicím
brankou  z 1.  minuty  0:1,
v předposledním  utkání
v Oblekovicích  jsme  prohráli
s domácím FK Znojmo C vysoko 10:4
–  po  deseti  minutách  jsme  vedli
0:2  !!!   (nastoupili  jsme  pouze
s deseti  hráči,  vč.  Rudolfa  Bilky  st.,
který  byl  povolán  několik  desítek
minut  před  začátkem  utkání  a
nastoupit musel také Libor Katolický,
který  se  celý  týden  před  utkáním
léčil s velkou bolestí zad a do utkání
původně  jako  hráč  neměl
zasáhnout).

- 8 –



 V posledním  utkání  podzimu  jsme
doma  po  slabém  výkonu  podlehli
mužstvu Hlubokých Mašůvek 0:3 a po
utkání  všichni  uvítali  zimní  pauzu,
která přišla včas.

  V zimní  přestávce  se  v hráčském
kádru událo mnoho změn: Náš tým
na  vlastní  žádost  opustili:  Pavel
Zimmermann  (přestup  do  FCC  SK
Únanov,  z.s.),  František  Vikturna  a
Jan  Podolák  (oba  přestup  do  TJ
Sokol  Dyje,  z.s.).  Všichni  jmenovaní
projevili  zájem  přestoupit  do  vyšší
soutěže  a  zkusit  štěstí  tam.  Naše
vedení  jim  popřálo  mnoho  štěstí,
poděkovalo za jejich služby v našem
dresu a nebránilo jim. 

   Naopak  do  týmu  přišlo  mnoho
nových tváří:  Denis  Ludvík  (přestup
z TJ  Prosiměřice,  z.s.),  Luboš
Pospíchal (volný hráč/dříve TJ Sokol
Skalice, z.s.), Kamil Hobza (přestup z
TJ Dynamo Oleksovice, z.s.), Marcel
Herák  (výměna  za  J.Podo-
láka/přestup  z TJ  Sokol  Dyje,  z.s.),
Karel  Klouda  (volný  hráč/dříve  TJ
Sokol Dyje, z.s.) a Michal Vlk a Matěj
Stach  (oba  přestup  z FCC  SK
Únanov, z.s.). 

    První  únorový  týden  se  naši
fotbalisté sešli k prvnímu tréninku na
umělé  trávě  ve  Znojmě,  kde  se
konalo  pozimní  protažení  těla  a
splnilo  to  svůj  účel  na  100%.  Od
poloviny  února  se  náš  tým  schází
každý čtvrtek na domácím hřišti na
přírodní  trávě k tréninkům s míčem.
V neděli,  12.  3.  2017  sehráli  naši
fotbalisté  přípravné  utkání
v Rybníkách,  kde  v sestavě,  kterou
tvořili  4  hráči  podzimní  základní
sestavy, střídající hráči a noví hráči,
podlehli 2:1.

Soupiska mužstva pro jaro 2017: 
hlavní trenér: Libor Katolický, asistent
trenéra:  Josef  Dufek,  vedoucí
mužstva: Václav Tkadlec
brankáři:  Martin  Trávníček  (hrající
předseda oddílu) a Eduard Klouda
obránci: Filip Novák, Jaroslav Tomek,
Karel  Trlica,  Karel  Klouda,  Denis
Ludvík,  Milan Diviš, Matěj Stach a Jan
Juřátek ml.
záložníci:  Adam  Prokeš,  Josef  Kosec,
Marek Koudelka, Jan Ošmera, Jakub
Bezrouk,  Michal  Tomek,  Antonín
Trávníček,  Marek  Zimmemann,  Jiří
Moltaš,  Michal  Vlk,  Luboš Pospíchal,
Kamil Hobza a Kamil Vejvoda

útočníci:  Libor  Katolický  (kapitán
mužstva),  Ivo  Kraizel  (asistent
kapitána),  Marcel  Herák,  Květoslav
Svoboda a  Ivo Balík 

 

    Důležitou změnou je také to,
že  od  jarní  části  se  vrácíme
k nedělním domácím zápasům.

   Více zpráv o týmu,  souhrny
utkání mužů a další informace si
můžete přečíst na našem webu
www.tjtesetice.cz 

nebo  na  facebooku
www.facebook.com/tj.tesetice
.  Budeme  se  těšit  na  Vaši
návštěvu  těchto  webových
stránek stránek a hlavně na to,
že nás budete v hojném počtu
podporovat  v jarních  bojích,
které budou velmi důležité. 
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