
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,

     mnoho z nás se už určitě těší na
Vánoce,  na jejich  neopakovatelnou
atmosféru, která umožňuje, abychom
si  alespoň na pár  dní  odpočinuli  od
každodenního stresu  a  shonu.  Tento
nádherný a neopakovatelný vánoční
čas  je  potřeba  si  užívat.  Každý  tyto
svátky tráví jinak. Ale pro mnohé je to
hlavně  čas  pro  setkání  se  svými
nejbližšími.

     Lidé, kteří vás mají opravdu rádi a
na  nichž  Vám  tak  především  záleží
totiž  hlavně  ocení,  pokud  budete
sváteční  vánoční  chvíle trávit  s  nimi.
Většinou  pro  ně  pak  není  zas  tak
důležité,  jaký  dárek  dostanou  pod
stromeček.  Výjimku  samozřejmě
představují  malé  děti,  pro  ně  je
nejdůležitější Štědrý večer, který je pro
ně alfou i  omegou svátků, proto jim
jej  chceme udělat co nejhezčí, plný
dárků  a  nikdo  z  nás  rodičů  určitě
nechce zklamat jejich očekávání.

     Proto  bych  Vám  chtěl  popřát
šťastné  a  pohodové  prožití  svátků
vánočních a vše nejlepší do nového
roku 2017, hlavně hodně zdraví.

 
Jindřich Žižka

starosta

Posvícení
     Za krásného letního počasí,  10.
září, se uskutečnilo tradiční posvícení,
které  bylo  zahájeno   v kostele
posvěcením  této  tradice  panem
farářem  Čoupkem.  Poté  mládež  za
doprovodu  hudební  skupiny  Skaláci
chodila  po  vesnici  zvát  občany  na
odpolední  zavádění  pod  májí.  Celý
den  bylo  horko,  přesto  zavádějící  i
muzikanti  vše zvládli tak, aby v 16:00
hodin  mohlo  začít  ve  sportovním

areálu  toto  zavádění.  Tancovalo 10
párů, bylo to nádherné. Hudební 

skupina Skaláci   hrála a zpívala pro
občany  až  do  18:00  hodin.  Večerní
zábavu,  také  ve  sportovním  areálu,
doprovázela hudební skupina Klaxon.
Počasí přálo i večer, překvapivá byla
i  velká  účast  občanů.  Kromě
zavádění  mládež  předvedla  i
půlnoční  překvapení,  které  mělo
obrovský  úspěch.  Posvícení  se  opět
vydařilo.  Všemu  ale  předcházely
velké  přípravy.  Ve  čtvrtek  byla

dovezena  z  lesa  máje,  která  letos
měla 26 metrů. S májí pomáhali   pan
Josef    Masarovič

hasiči, zavádějící i občané, traktorem
na  šibiku  z Pomony  ji  vezl  pan  Petr
Votava.  V pátek  se  ozdobil  břízkami
sportovní  areál  i  vesnice,  jeřábem
z Pomony  se  postavila  máje,  byly
postaveny  stany  pro  občany  a
občerstvení.  Agrall  Bantice  nám
zapůjčil a postavil stan pro muzikanty.
O  občerstvení  se  celé  posvícení
starali  hasiči.  Jídlo  pro  muzikanty
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připravil pan Jaroslav Bobek. V neděli
po posvícení bylo do odpoledne vše
uklizeno, zůstala pouze máje. Škoda,
že  týden po posvícení  se máje díky
silnému  větru  nakláněla  tak,  že  by
mohla  ohrozit  občany.  Obec  se
raději  rozhodla  ji  sundat,  jeřábem
nám  pomohl  pan  Václav  Štefka.
Děkujeme  všem,  kteří  se  jakkoliv
podíleli  na  přípravě nebo úklidu  po
posvícení.

 
JB

Půjčování setů
           (stůl a lavice) občanům
     Zastupitelstvo schválilo na svém
zasedání  v září  půjčování  obecních
setů  (stůl  a  lavice)  pro  soukromé
účely občanů maximálně na tři dny.
Půjčovné je 50,- Kč za set (1 stůl a 2
lavice).  Výdej  a  příjem  bude
provádět Jana Bezrouková.

Jubilanti

Červenec
65 let – Nekula Miroslav
70 let – Rožnovský Miloš
90 let – Burešová Amalie

Srpen
87 let – Bobek Oldřich

Září
65 let – Šimáková Jaroslava
65 let – Masarovič Pavel
86 let – Bílová Jurana

Jubilantům  přejeme  vše
nejlepší  a  pevné  zdraví  do
dalších let.
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Dýňová slavnost
     Na čtvrtek 27. října jsme si společně
s mateřskou  školkou  připravili  Dýňovou
slavnost. Každý rok byla pro děti i rodiče
připravena pouze dýňová stezka, letos
přišla  paní  ředitelka  MŠ  s nápadem
udělat  Dýňovou  slavnost,  která  by
začala  na  zahradě  školky  a  pak
pokračovala  dýňovou  stezkou  ve
Sklepní  uličce.  A  tak  to  i  proběhlo.
Slavnost začala od 16 hodin na zahradě
školky.  Každé dítě u brány na zahradu
obdrželo malý dárek  jako symbol 

účastníka  a  kartičku  na  plnění  úkolů,
kterou potřebovalo při  plnění úkolů na
zahradě i dýňové stezce. Na zahradě si
děti  mohly  vydlabat dýni,  vyrobit  lam-
pion a namalovat sádrovou dýni. Kdo si
dýni  nepřinesl,  obdržel  ji  ve  školce.
Dýněmi se pak vyzdobila školka. Poté si
děti  s rodiči  prošly  dýňovou stezku.  Na
začátku  stezky  děti  obdržely  svítící
náramek a pak už na ně čekalo plnění
disciplín:  házení  míčky  do  vyřezané
dýně,  skládání  puzzlí,  skládání  dýně
z dřívek,  poznávání  podzimních  plodů
poslepu a hledání dýně v pytli. Neměly 

to jednoduché, po cestě byly nástrahy,
strašidla. Na posledním stanovišti děti za
splněné disciplíny dostaly balíček, ale i
rodiče  zde  měli  překvapení.  Pro
všechny bylo připraveno občerstvení  -
čaj a svařák. Děkujeme za dýně, které
věnovala  paní  Ivana Vlková a  rodina
Pelánova.  Chtěla  bych  poděkovat
všem, kteří  se podíleli  na  organizaci  a
průběhu  této  akce.  Tady  se  opět
ukázala  pomoc  dospělých  i  školních
dětí. Byla to podařená akce.

 
JB
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Dovybavení
zásahové jednotky

SDH Těšetice
  Zastupitelstvo  obce  schválilo
dovybavení  zásahové  jednotky  SDH
Těšetice, jejímž zřizovatelem je Obec
Těšetice  -  čerpadlo  plovoucí  PH  ,
elektrocentrála  Heron  EGM,  pila
motorová  Stihl  231,  proudnice  C  52
Tajfun  Profi  v celkové  ceně  cca
90.000,--.   Z JMK  získána  dotace  ve
výši 60.000,-- Kč.

Činnost SDH
Těšetice

Červenec
7.7.  trénink  v Těšeticích  na  hřišti,
kterého se zúčastnili: Worbis Pavel st.,
Worbis Pavel ml., Worbis Jan, Polický
David,  Biskup  Daniel,  Ludvík  Denis,
Večeřa  Dominik,  Zvěřina  Dominik,
Balík Ivoš.
17.7. trénink ve stejném složení.

Srpen
6.8.  jsme  se  vydali  na  závody  do
Žerotic  O  pohár  starosty  obce
Žerotice.
13.8. se konaly noční závody v Lesné,
kterých jsme se také zúčastnili.
17.8. odvoz PS 12 na opravu.

Září
Zajistili  jsme  stan  pro  muzikanty  na
posvícení od firmy Agrall Bantice
8.9.  spoluúčast  s mládeží  na  dovozu
máje z lesa.
9.9.  pomoc  při  stavění  máje,
posezení.
10.9.  zabezpečení  posvícení
(občerstvení).
11.9. pomoc při úklidu po posvícení.
19.9.  jsme  vyčistili  prostor  u
transformátoru, tzn. vyřezání  porostu.
Toho dne jsme také museli předčasně
odstranit máji, která byla nakloněná,
a hrozilo její  spadnutí.  Pomohla nám
při tom firma Štefka a synové se svým
jeřábem.
21.9. se k nám opět připojil staronový
člen Worbis Vít.
24.9. odvoz dřevěného porostu.
Ke 30.9. má naše členská základna 30
mužů.

Průběžně  sbíráme  elektrický  odpad
od občanů, naposled byl 1.10.2016.
Členské schůze probíhají dle plánu, a
to 1x za měsíc.

Obec  Těšetice  podala  žádost  o
dotaci  z Jihomoravského  kraje  na
dovybavení  zásahové  jednotky  –
elektrická  centrála,  plovoucí
čerpadlo,  motorová  pila  STIHL,
dohašovací  hadice  slabé,  mlhavá
proudnice.  Dotace  byla  získána.  Za
to obci moc děkujeme.

Říjen
Oprava  hasičské  stříkačky  PS  12,
opravu provedl pan Michal Vokurka.
Úklid Capilanu a Dřevony.

Listopad
Zúčastnili  jsme se  Okresního sdružení
hasičů v Únanově 6.11.2016, kde jsme
si  také  prohlédli  novou  hasičskou
zbrojnici a zásahové vozidlo Tatra.
Provedli  jsme  sběr  vadných
elektrických  přístrojů,  ledniček,
televizí, vysavačů, praček, atd.
Doplnili  jsme zásahové auto FORD o
nové vybavení získané z dotace. Bylo
třeba  provést  úpravu  auta,  kterou
provedli  Pavel  Worbis  st.  a  Jan
Worbis,  polepení  zásahových  přileb
provedl Zdeněk Daberger.
12.11.  se  zásahová  jednotka
seznámila  s novou  technikou,
předvedení provedl Josef Bezrouk.
12.11. jsme pokáceli strom za domem
Tkadlecových,  převezli  a postavili  jej
na náměstí před obecním úřadem.

Prosinec
Zazimovali jsme požární techniku
Ukončení roku 2016 bude na Výroční
členské schůzi SDH konané 30.12.2016
v 18:00 v Hostinci U Vlků, kde se bude
i připravovat plán na rok 2017.

Do nového roku 2017 přejeme všem
občanům  hodně  štěstí,  zdraví  a
pohody.

  Josef Bezrouk
starosta SDH

Výběrové řízení
na  dodavatele  stavebního
díla – I.etapa - víceúčelové
zařízení

  Pro  pokračování  dostavby
víceúčelového  zařízení  bylo
provedeno  výběrové  řízení  na
dodavatele stavebního díla - I.etapa
- víceúčelové zařízení – KD

Hlavní  kritérium:  bylo  jedno  hlavní
kritérium - nejnižší cena

Do  výběrového  řízení  se  přihlásily  a
byly posuzovány tyto nabídky:
                                                          
ATLANTA, a.s.

 5 089 214,-- Kč bez DPH
OSP spol. s.r.o.

               5 115 005,-- Kč bez DPH
Miloš Ryšavý, stavební a 
obchodní firma, s.r.o.                

5 270 056,-- Kč bez DPH
Stavební firma 
Jiří Jelínek s.r.o

                      5 327 964,-- Kč bez DPH

Vítězná firma: ATLANTA, a.s,  se
kterou byla uzavřena smlouva.

Poplatek za
popelnice a psa

   Žádáme  občany,  kteří  ještě
nezaplatili  poplatek  za  komunální
odpad  (popelnice)  a  poplatek  ze
psů, aby tak učinili co nejdříve.

JB
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Úvěr pro obec
Těšetice

   Zastupitelstvo schválilo pro zajištění
financování dostavby víceúčelového
zařízení  úvěr.

   Ing.  Šťurala  Tomáš  na  základě
smlouvy  s  obcí  Těšetice  pro  obec
zpracovával  výběrové  řízení  na
finanční  úvěr  pro  obec  Těšetice  ve
výši  Kč  14.250.000,  (úvěr  Kč
10.000.000,--  a  refinancování  stá-
vajícího úvěru ve výši Kč 4.250.000,--).

Hlavní kritérium: 
nabídky  hodnoceny  dle  nejnižší
celkové  nabídkové  ceny  v  Kč  bez
DPH,  tj.   hodnocena  celková
nabídková cena - hodnota nákladů,
které za 15 let Obec Těšetice přeplatí
(úrok)
Nabídky dodaly : 
Komerční banka a.s.
                           521.993,71 Kč bez DPH
Česká spořitelna a.s.
                           425.929,50 Kč bez DPH

Nejvýhodnější  nabídka  předložena
od:  
Česká spořitelna a.s. 

Doba splatnosti 15 let. Úroková sazba
pro  první  období  platnosti  úrokové
sazby činí 0.39% ročně.

Letní noc
     V sobotu 9. července 2016, se ve
Sportovním areálu Těšetice, konala již
II. Letní noc se skupinou Kristovy Léta.
Venkovní zábava, na které se bavily
a  tancovaly  bezmála  dvě  stovky
platících  návštěvníků,  se  velmi
vydařila.  Všem  přítomným  přálo
krásné počasí a do uší zněla rocková
muzika.

Kulturní akce
     Již druhým rokem mám na starosti
pořádání  obecních  kulturních  akcí.
Loňský  rok  byl  seznamování  se
s akcemi, letos jsme se snažili obecní
akce  vylepšit,  obohatit,  rozšířit.  K
tomu přispělo i to,  že konání těchto
akcí  už  není  jenom  záležitostí  obce,
ale  pomoc  nabízí  spolky  obce  i
mateřská školka. Dokonce dostávám
i nabídky pomoci nejen od občanů,
ale také od dětí,  což  mě moc těší.
Všem děkuji.

     Zároveň chci říct, že se nebráním
připomínkám  a  věcné  kritice
k obecním  akcím,  škoda  jen,  že
někdy přichází  nepříjemná kritika od
lidí, kteří nejenže nepomohou, ale ani
neocení  složitost  pořádání   akce  a
hned tu akci odsoudí.

     Od  roku  2017  bychom  mohli
k dalším  akcím  v obci  využít  i  sál
kulturního  domu.  Některé  akce  jsou
už  tam  plánované,  jako  košt  vína,
setkání s důchodci, pouť, posvícení. 

 

Napadají mě staronové i nové akce,
které by se tam daly pořádat, např.
vítání  občánků,  ochutnávky
domácích výrobků, plesy, silvestr, aj.

   I  zde  bude  potřeba  mnoho
organizačních sil. 

     Proto  vyzývám  občany,  pokud
máte  nápady,  návrhy,  jak  využívat
kulturní  dům a jak nám pomoci,  jste
vítáni.

 
Jana Bezrouková
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Rozsvěcování
vánočního stromu

     Na  neděli  27.  listopadu  od  16
hodin  bylo  připraveno  rozsvěcování
vánočního stromu. Pan farář Čoupek
svým  vystoupením  naladil  vánoční
atmosféru  a  zapálením  svíčky  na
adventním  věnci  zahájil  dobu
adventní. 

     Tuto atmosféru doplnilo vystoupení
dětí  z mateřské  školky  pod  vedením
paní ředitelky i paní učitelky a krásný
sólový  zpěv  Hanky  Ludvíkové.  Poté
následovala  volná  zábava  za
doprovodu vánočních koled. 

    Bylo připraveno sladké občerstvení,
svařák  a  čaj.  Děti  dostaly  adventní
kalendáře.  Strom  věnovala  rodina
Tkadlecova,  adventní  věnec  vyrobil
Kamil Bezrouk. Děkuji všem za pomoc
při organizaci a konání této akce.

 
JB

Víceúčelové
zařízení - KD

   V srpnu  byla  zahájena  dostavba
víceúčelového  zařízení  –  I.  etapou,
kdy se buduje společenský sál, vstup
a  sociální  zařízení.  Stavba  úspěšně
pokračuje,  i  když  se vyskytly některé
menší  problémy.  Byly  navrženy  a
schváleny některé změny.

Záměna  rovného  tvaru  stropu  za
oblouk - Obloukový podhled v sále

Provedení  zákoutí  pro  bar  a  jeho
zázemí  včetně  přívodu  elektřiny  +
vody + odpad 

Příprava pro sociální zařízení v II. NP –
voda + kanál 

Osazení  2  ks  revizních  dveří  do
uzavřeného prostoru 

Nezbytné provedení střešního pláště z
PVC  strop  před  vstupem  do  II.NP,  i
zateplení

Chyba v projektové dokumentaci - v
jedné  sociální  místnosti  nejsou  v
rozpočtu obklady 

Projektová  dokumentace  předpo-
kládala zachování provizorních dveří
do  hlavního  vstupu,  budou
nahrazeny  novými  plasto-
vými/hliníkovými

1.
2. Projektová  dokumentace  neřeší

přístupový chodník k hlavnímu vstupu
– nutný pro částečnou kolaudaci.

3.
4. Na WC mužů – místo 4 pisoárů budou

3 pisoáry. 

Zateplení  ploché střechy –  venkovní
vchod do 2.np

Odvětrání sklepu a úpravy ve skladu

Přebourání  otvoru  a  zvětšení  sklá-
dacích dveří + oprava kanalizace

Přebourání  venkovního  schodiště  +
nové (přípojka plynu)

Šachta na splaškovou kanalizaci

Střípky z MŠ -
Po prázdninách

ve školce
     Skončila doba prázdnin a do naší
mateřské školy se 1. září  vrátil  dětský
smích,  ale  nejen  on…  V letošním
školním roce máme osm nových dětí.
Dětí, které jsou poprvé odloučeny od
maminky a od rodiny. Období měsíce
září  je  náročné pro  děti,  které  neví,
co  se  to  vlastně  děje,  zvykají  si  na
nové  dětské  kamarády,  na  paní
učitelky  i  na  prostředí  a  režim
mateřské školy. Je to ale i doba těžká
pro maminky, svěřují ráno své plačící
dítě do rukou paní učitelce a doufají,
že srdceryvný pláč snad brzy přejde.
A  on  přejde.  Často  velmi  brzy  po
odchodu rodiče dítě utře slzičky a jde
si  hrát  s kamarády nebo se věnovat
vzdělávacím  činnostem,  které  jsou
pro  ně  připravené.  Adaptace
probíhá téměř celé září a v mateřské
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škole bývá pláč v tento čas nedílnou
součástí a je to zcela přirozený jev. I
dospělý  člověk,  který  byl  zvyklý  na
skupinu  lidí  a  prostředí,  které  dobře
zná,  když  se  najednou  ocitne
v neznámém  prostředí  s neznámými
lidmi, tak se také necítí  úplně dobře.
Co  tedy  potom  tyto  malinké  děti…
Ale domnívám se, že tento čas jsme
společně zvládli a už nás ve školičce
čekají jen příjemné chvilky. 

     Za krátký čas měsíce září si již děti
vytvořily  pravidla  společného  soužití
ve třídě, jako třeba pravidlo uklízecí,
pravidlo ručičkové (ručičky pomáhají,
ale  neubližují),  pravidlo  ouškové
(nasloucháme  kamarádovi,  nekři-
číme  na  něj)  a  pravidlo  šnečkové
(pohybujeme  se  tak,  aby  to
nebolelo).  Vedeme  naše  malá
sluníčka  k samostatnosti:  zvládají  se
sama  obsloužit  s pitným  režimem,
s nachystáním přesnídávky a  ti  starší
zvládnou sami i nalít polévku. Dětem
ukazujeme, jak je důležité přátelství a
pomoc  druhému:  v šatně,  při
činnostech (malování, stříhání, pobyt
venku,  atd.)  a  co  jsou  pravidla
společenského  chování  (učíme  se
vždy pozdravit,  poděkovat,  poprosit,
na  přivítání  i  loučení  si  podáváme
ruku…).

     Po prázdninách nás také čekalo
ve  školce  jedno  veliké  krásné
překvapení. Na zahradě nám vyrostla
krásná  prostorná  pergola,  kde  si
mohou  děti  posedět,  pohrát  si  a
schovat  se  před  sluníčkem  a  před
rozmary  počasí.  Za  toto  moc
děkujeme obci Těšetice. 

    V nadcházejícím  podzimu  nás
čekají  společné  akce,  na  které  se
moc  těšíme  a  srdečně  zveme
všechny  naše  příznivce  a  přátele.
Akce  budou  otevřené  všem,  nejen
těm, co školku navštěvují, ale třeba se
zalíbí  i  těm,  kteří  již  malinkým
židličkám  a  spaním  po  obědě
odrostli.
     Na  čtvrtek  27.  října  jsme  si
společné  s Obecním  úřadem
Těšetice  připravili  Dýňovou  slavnost,
která  začíná  v 16:00  hodin  na
zahradě  školky.  Každý  u  brány  na
zahradu  obdrží  malý  dárek   jako
symbol účastníka a kartičku na plnění
úkolů,  kterou  bude  potřebovat  při
plnění  úkolů  na  dýňové  stezce  (ve
sklepní  uličce).  Tak  nezapomeňte
přijít. Těšíme se na Vás.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Velebová
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ZŠ Prosiměřice
 Přichází  podzim  a  v Těšeticích
vychází nový Zpravodaj.  Je dobré,
že máte vždy čerstvé informace, a
tak paní místostarostku napadlo, že
obyvatele Těšetic bude zajímat, co
je nového ve škole v Prosiměřicích,
kde  se  většina  školou  povinných
dětí z Těšetic vzdělává. Tou nejlepší
informací  asi  je,  že  po  osmiletém
každoročním  úbytku  žáků  (ve
školním roce  2007  –  2008  bylo  na
škole statisticky hlášeno 342 žáků a
v roce 2015 – 2016 jen 298, poprvé
v historii  školy  pod 300)  letos  opět
žáků  přibylo.  V statistickém  hlášení
bude  pro  školní  rok  2016  –  2017
zapsáno 308 žáků.  Z tohoto počtu
je 166 žáků na prvním stupni a na
druhém stupni 142. Celkem do školy
letos  chodí  151  děvčat  a  157
chlapců.  Je  třeba vědět,  že  školy
jsou  financovány  normativně,  což
zjednodušeně  znamená,  že  čím
více  žáků  ve  škole  je,  tím  více
peněz  škola  dostane.  308  žáků  je
rozděleno do 15 tříd, z nichž je osm
na prvním stupni a sedm na stupni
druhém.  Pedagogický  sbor  je
v tomto  školním  roce  ve  stejném
složení  jako  v školním  roce  2015  –
2016.  32  prvňáčků  se  vyučuje  ve
dvou  třídách,  kde  vyučují  paní
učitelka Mgr. Hana Kolářová a paní
učitelka Mgr. Ivana Pešková. 
 
 Je  nutné  znovu  zdůraznit,  že
budujeme  školu  rodinného  typu,
kde  se  žáci  budou  cítit  dobře,
příjemně  a  bezpečně  a  rodiče
budou mít důvěru v práci školy. Jen
bezproblémová spolupráce škola –
rodina – žák může přinést pohodu a
úspěch.  Úspěchem  je  myšlena
příprava našich  žáků  pro  život  jak
po  vědomostní  stránce,  tak  po
stránce společenského uplatnění a
výchovné.  A  zejména  v těchto
aspektech  je  spolupráce  škola  –
rodina  naprosto  zásadní.   Kde  se
nedaří  spolupráce,  nedaří  se
většinou  ani  výchova  a
společenské  uplatnění  pro  naše
žáky.  

  V červnu  2016  na  naší  škole
proběhla  hloubková  inspekce,
která  konstatovala  velkou
spokojenost  se  stavem  výuky  a
atmosférou  vzdělávání  na  naší
škole. Je to další  z mnoha signálů,
že  vzdělávání  a  výchova  jde  v
prosiměřické  škole  správným
směrem a že se naše práce daří. Je
jasné,  že ne vše se  daří,  ale tam,

kde je vůle věci zlepšovat a hledat
nápravu,  kde  se  daří  spolupráce
s rodinou,  není  většinou  ani
problém  s nápravou  nedostatků.
Proto  je  tak  důležité  vědět  od
veřejnosti,  zejména  té  rodičovské,
co se jim na chodu školy nelíbí, kde
by bylo třeba hledat nápravu.

   Dobrou  zprávou  pro  všechny
určitě je, že se snad podaří sehnat
dotace  pro  nadstavbu  nad
chodbu  do  školní  tělocvičny,  kde
by  snad  již  v roce  2017  měla
vzniknout  speciální  multimediální
učebna  a  dvě  odborné  učebny
pro jazykové vzdělávání, v celkové
hodnotě  tři  a  půl  miliónu  korun.
Také se snad podaří sehnat 855 tisíc
korun  na  financování  vzdělávání
pedagogů,  doučování  méně
nadaných  žáků  a  některé  další
aktivity,  na  které  by  škola  jinak
těžko  uvolňovala  prostředky.  Tuto
dotaci  může  získat  i  MŠ  Těšetice.
Sice v mnohem menší výši (dotace
je  odvozená  od  počtu  dětí  ve
škole), ale na některé projekty školy
by o dotaci zažádat mohla.

  Vám všem přeji,  ať  se  vám daří
v profesním i osobním životě a přeji
pohodu a pevné zdraví. 

Mgr. Jiří Mašek
 ředitel ZŠ Prosiměřice

FOTO: Prvňáci z Těšetic

Čertovský rej v
Těšeticích 2016

   V sobotu  3.  prosince  2016
v našem  Sportovním  areálu  po
roce opět vyrostlo peklo. Na úvod
reje se v areálu přítomným dětem
představili  čerti,  pod  dohledem
samotného  Lucifera,  předvedli
ukázku  o  lakomé  princezně
Hamižce, která chtěla okrást svého
otce. Ale tento zlý čin odhalil čert
Uriáš  a  princeznu  s pomocí
Bachora odnesl do pekla, kde byla
odsouzena  k tisíci  letům   práce
v podzemní říši. Po té předvedl své
umění  všem  rodičům  a  hlavně
dětem  kejklíř  Čabik,  který  rozjel
ohnivou  show  ve  velkém  stylu
v podobě plivání ohně, které mělo
velký úspěch a zasloužil si obrovský
potlesk.  Pak  sestoupil  z nebe
Mikuláš  s andělem,  kteří  dětem
předávali  nadílku a mezitím mohli
ostatní skotačit, soupeřit, fotit se a
hrát  si  s čerty  ve  volné  zábavě.
Tato akce se dětem moc líbila a
při  společné  fotce  si  dokonce
osedlali  zmateného  čerta
Bachora, který v tu chvíli sloužil jako
pohovka  a  děti  si  to  náramně
užívaly.  Po  nadílkách  a  focení
přišel  na  řadu  krásný  ohňostroj  a
poté  pravá  čertovská  diskotéka.
Počasí této akci přálo, i když bylo
mrazivěji  než  loni  a  pro  všechny
návštěvníky 
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byl na zahřátí připraven svařák, čaj,
buchty a perníčky. 

     Poděkování patři mj. paní Věře
Novákové za organizaci celé akce
a  vaření  „svařáku“,  za  buchty  a
perníčky paní Boženě Tkadlecové a
slečně Kláře Novákové, za hudební
doprovod  panu  Leoši  Musilovi  a
v neposlední  řadě  vinařům,  kteří
darovali víno: pan Josef Ludvík, pan
Stanislav Otáhal, pan Kamil Bezrouk,
pan  Leoš  Musil,  pan  Roman
Jarolímek,  pan  Karel  Bobek  st.  a
Martin Tkadlec.

JB

TJ TĚŠETICE
Vážení   spoluobčané   a   čtenáři
tohoto  Zpravodaje, 

   ve  třetím  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku
v tomto  roce  Vám  místní  fotbalový
klub  shrne  změny  v týmu  po  minulé
sezoně a začátek  sezony 2016/2017.

  Loňskou  sezonu  zakončili  naši
fotbalisté ve IV. třídě, skupině  C na 5.
místě  s třiatřiceti  body.  Není
tajemstvím, že tohle umístění skončilo
za očekáváním, a proto se prakticky
ihned po posledním domácím utkání
proti Dyji začal skládat kádr na novou
sezonu. Ovšem budování a posilování
nebylo  letos  vůbec  jednoduché,
neboť  se od letošní sezony zrušila

hostování  (to  je  možné  pouze  u
profesionální  hráčů,  kteří  v klubu
berou   5000,-Kč  a  více  měsíčně)  a
bylo  možno  hráče  získat  pouze  na
přestup (do 1. 7. tabulkově, po 1. 7.
po dohodě mezi kluby), což bylo tedy
finančně  velmi  náročné.  Naše
mužstvo opustilo několik opor základní
sestavy:  Zbyňka  Řezáče  si  jeho
mateřský  klub  stáhl  zpět  do
Prosiměřic,  Jaroslav  Buchta  se  vrátil
do téhož klubu, Martin Štancl ukončil
hostování  u nás a z 1.SC Znojmo šel
na  přestup  do  Únanova,  hostování
skončilo ještě Jaroslavu Sitárovi.  Mezi
nové  tváře  našeho  mužstva  se
naopak zařadili  (všichni  na přestup):
Karel  Trlica  a  Jan  Podolák  (oba
z Dyje),  František  Vikturna  (  Štítary),
Jan Juřátek ml. (Prosiměřice),  Adam
Prokeš  a  Marek  Koudelka  (oba
z Oleksovic)  a  Michal  Tomek
s Kamilem  Vejvodou  přišli  jako  volní
hráči.
   Příprava na novou sezonu začala
tradičním  Memorialem  Jaroslava
Prokeše  (letos  13.  ročník).  Pozvání
přijaly všechny naše sousední obce, z

 toho  dvě  mužstva  z vyšších  soutěží
(III.  třída  –  TJ  Prosiměřice  a  TJ
Suchohrdly  u  Znojma)  a  jeden
rekreační  tým  staré  gardy  Bantice.
Po  remíze  1:1  s Prosiměřicemi  (naše
branka:  Antonín  Trávníček)  a
prohrách  se  starou  gardou  Bantice
4:5 (naše branky:  Jan Podolák, Pavel
Zimmermann,  Jakub  Bezrouk  a  Jiří
Moltaš)  a  TJ  Suchohrdly  3:6  (naše
branky:  David Vlk,  Ivo Balík a Jakub
Bezrouk)  obsadili  naši  fotbalisté
poslední místo. Vítězem Memorialu se
stal  tým  Suchohrdel,  druhá  skončila
stará  garda  a  třetí  mužstvo
Prosiměřic.  Více  o  Memorialu  se
dočtete  v jiné části Zpravodaje.
     Před novou sezonou sehráli naši
fotbalisté  dvě  přípravná  utkání.
V prvním zápase jsme porazili mužstvo
Havraníků hrající III. třídu 6:4 (branky:
Jakub  Bezrouk  2,  Libor  Katolický  2,
Josef  Kosec  a  Antonín  Trávníček)  a
v druhém  utkání  jsme  zvítězili  nad
týmem Čejkovic, který letos sestoupil
do IV. třídy, 5:3 (naše branky: Antonín
Trávníček  3,  Jakub  Bezrouk  a  Jan
Juřátek).
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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).  Po
volném  losu  nás  na  domácím  hřišti
čeká  mužstvo  Konic  (hraje  se
v sobotu 8. října ve 14:30).

Soupiska mužstva pro podzim 2016: 
 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,  František  Vikturna,  Milan
Diviš,  Pavel  Zimmermann  a  Jan
Juřátek ml.
záložníci: 
Adam  Prokeš,  Josef  Kosec,  Marek
Koudelka,  Jan  Ošmera,  Jakub
Bezrouk,  Michal  Tomek,  Antonín
Trávníček, 
Marek  Zimmemann,  Jiří  Moltaš  a
Kamil Vejvoda
útočníci:  Libor  Katolický  (kapitán
mužstva), Ivo Kraizel (asistent 

kapitána),  Květoslav  Svoboda,  Ivo
Balík a Jan Podolák

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 podzimním   bojích,  které  budou
velmi důležité. 

Poděkování

  Děkujeme  panu  Ladislavu
Brníkovi za nástěnné hodiny do
místní  klubovny,  které  byly
sponzorským darem.

                                         Klub žen
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