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Zdarma do každé domácnosti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,

uţijme si tento sváteční čas v
klidu a pohodě, se svými
blízkými. A pokud si najdete
chvíli, rád bych vás pozval na
vánoční koncert, abychom se

poslední dobou se na nás z
médií valí jedna ekonomická
katastrofa za druhou. Chvílemi to
vypadá, jako kdyby se letos k
Vánocům neměli nadělovat
obvyklé dárky, ale jen samé
děsivé zprávy.
Určitě si kladete otázky, jak je
na tom naše obec, a co bude
příští rok. Na rozdíl od řady
evropských vlád, včetně té naší
– české, nemáme problém s
rozpočtem
na
rok
2012.
Rozpočet
obce
bude
přebytkový a je v něm také
rezerva ve výši 800 tisíc korun na
plánované investice.
Máme podepsané dohody o
poskytnutí dotací. Pokud se nic
nezadrhne,
tak
můţeme
očekávat dalších aţ 700 tisíc
korun během prvního pololetí.
Pro případ nepředvídatelných
výdajů byl zřízen kontokorentní
úvěr ve výši 500 tisíc korun, který
bude slouţit jako „ţelezná
rezerva“, a moţná ho vůbec
nebudeme pouţívat. Náklady na
tuto finanční jistotu budou ve výši
pár stokorun měsíčně.
Bez rezerv
hospodařit.

se

prostě

nedá

Vánoce jsou za dveřmi. Proto
odloţme kaţdodenní starosti a
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Číslo 4 – ročník 2011
společně
zaposlouchali
vánočních koled.

do

Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Rozsvícení
vánočního stromu
Dne 27.11.2011 jsme u nás v obci
rozvítili vánoční strom. Počasí nebylo
příliš pěkné, byla velká mlha. O to
lépe rozvícený stromeček vynikl. Na
náves se dostavilo hodně rodičů s
dětmi, kteří sledovali nejdříve slovo k
Adventu, které pronesl p. Daniel
Blaţke a poté vystoupení dětí z MŠ
Těšetice, které si připravily velmi
pěkné pásmo básniček a písniček s
vánoční tématikou, pod vedením
ředitelky MŠ paní Mikuláškové a
učitelky paní Ludvíkové.

za jeho bezvadné nalévání, p.
Hlouškové B. za nalévání čaje, za
upečení koláčků a přípravu čaje p.
A.Ţiţkové, K.Ţiţkové, T. Ţiţkové i za
roznášku a také Blechové M. a
Balíkovi I., p. Rozenbergové za
cukroví,
p.
Gerţové
K.
za
mandarinky.
Děkuji všem.
Jindřich Ţiţka

Mikuláš
Jako kaţdý rok, tak i letos, se k
nám do domovů 5. 12. přišli podívat
Mikuláš, čert a anděl. Pro malé děti
tyto postavy nahánějí strach, ale
všechny to jistě zvládly a přeţily s
větším nebo menším chvěním,
někdy i za podpory rodičů, který byl
vykoupen sladkou odměnou, kterou
jistě vţdy nabídl pro hodné děti sám
Mikuláš.

Děti byly odměněny sladkostmi a
mandarinkami.
Bylo
připravené
občerstvení ve formě koláčků a
buchet, sladkého čaje pro děti a
výborného svařáku pro dospělé.
Stromek se nám podařilo rozsvítit
hned napoprvé, koláčky byly také
vymetené, takţe odpoledne se
vydařilo.
Chci poděkovat
Dufkovým za
hasičkou, kteří věnovali vánoční
strom, p. Večeřovi L. a p. Worbisovi
P. za pomoc při jeho pokácení a
stavění na návsi a při přípravě
nedělního odpoledne, p. Peškovi J.
a A. Ţiţkové za pomoc při jeho
zdobení.

Po obci bylo k vidění několik
skupinek a je to dobře, ţe tato
tradice je stále ţivá.
(JŢ)

Dále chci poděkovat p. Balíkové
za přípravu svařáku a p. Švejcarovi

Proč má čert
škaredou tvář?
Váţení občané Těšetic,
ptal jsem se v náboţenství dětí,
proč má čert škaredou tvář.
Odpověděli: „Aby nás postrašil.“ To
je to jediné, co čert můţe se
škaredou tváří dělat. Ale důvod, pro
který jeho tvář je škaredá, je jiný.
Kvůli zlu, které páchá a přeje
druhým se vzdálil od Boha, který je
zdrojem dobra, pravdy a krásy a
ztratil na kráse podíl. Jednoduše
řečeno: zlo, které tvor páchá nebo v
něm ţije, se zrcadlí na jeho tváři –
platí to pro anděla i pro člověka.
Přeji nám všem, ať nám oslava
Vánoc pomůţe, aby i naše tváře a
tvář krajiny, ve které ţijeme, se díky
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otevřenosti pro dobro, pravdu a
krásu pocházející od Boha staly
dobrými, krásnými a pravdivými.
Aby se tak stalo, zvu vás na
vánoční bohosluţby, které se v
našem kostele budou konat takto:
na Štědrý den bude mše svatá v 16
hodin. Můţete si z ní domů odnést
betlémské světlo. V úterý 27.12. v 18
hodin bude v kostele vánoční
koncert Cimbálové muziky Antonína
Stehlíka a v neděli 1.1.2012 při mši
svaté v 11 hodin oslavíme příchod
Nového roku a zasvětíme se pod
ochranu Celé Krásné Matky Boţí
Panny Marie. Při této mši svaté
proběhne také obnova manţelských slibů – proto zveme zvlášť ty,
kteří ţijí v manţelství, aby i se svými
dětmi přišli obnovit své rozhodnutí
setrvat v lásce, úctě a věrnosti.
Nakonec bych chtěl touto cestou
poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli
k tomu, ţe náš těšetický kostel v
tomto roce díky opravě zazářil v
nové
kráse
a
opět
dýchá
modlitbami.
P. Jindřich Čoupek

Dýňová stezka
Dne 27.10.2011 se v naší obci
konala Dýňová stezka ve Sklepní
uličce (Kaňon). Bylo pěkné počasí a
sešlo se hodně rodičů a hlavně dětí.
Začátek byl stanoven na 17.30 hod.,
ale museli jsme si chvíli počkat na
příchod tmy, aby byly lépe vidět
rozsvícené dýně a osvětlení, které
lemovaly cestu. Děti, některé sami,
některé v doprovodu rodičů, museli
procházet alejí po cestě , kde na ně
čekali čarodějnice a hejkalové, aby
neměly, tak snadný přístup k
dosaţení dvou stanovišť s drobnými

sladkostmi a odměnami, které byly
pro ně připraveny po zodpovězení
dotěrných otázek.
Pro zahřátí byl připraven čaj, pro
dospělé i něco ostřejšího. Účast byla
hojná a děti byly rozzářené.
Děkuji p. Worbisovi P., p. Večeřovi
L., p. Zimmermanové M., p.
Ludvíkové S., p. Ţiţkové A. a dále
hejkalům a čarodějnicím za pomoc,
i s pěkným průběhem akce.
(JŢ)

Příchod Vánoc
v našich ulicích
Vánoční svátky se kvapem blíţí a
jejich příchod je vidět na kaţdém
kroku i v našich ulicích, spojené s
vánoční výzdobou našich domovů a
prostranství před nimi.

Advent v MŠ
Letošní Advent jsme s dětmi
zahájily pásmem básní a písní při
rozsvícení
obecního
vánočního
stromu. Téţ v MŠ jsme si za zpěvu
koled
nazdobili
svůj
vánoční
stromeček. Naše školka se proměnila
na jednu velkou výstavku čertů,
Mikulášů, andělů, ryb a stromečků.
Děti seznamujeme s nejoblíbenějším křesťanským svátkem jiţ od 11.
listopadu – sv. Martina.

Kaţdý si výzdobu dělá podle svého,
a to je na tom to nejhezčí. Všichni si
je přejeme šťastné a veselé.
(JŢ)

Zaměřujeme se na činnosti zajišťující dítěti spokojenost, radost, veselí a
pohodu. Jde o nácvik básní a písní s
čertovskou a vánoční tématikou,
rukodělné činnosti a poslech betlémského příběhu. Nezapomínáme
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na symboly, zvyky a tradice spojené
s tímto obdobím. 5. prosince přišel
do MŠ čert a Mikuláš s plným košem
sladkostí. 16. prosince předvánoční
přípravy vyvrcholí besídkou pro
rodiče a zbývající dny do ukončení
Adventu a roku 2011 stráví děti v
rodinném kruhu.
Provoz MŠ bude opět zahájen 2. 1.
2012.
Přejeme Vám všem a Vašim
blízkým příjemné proţití svátků a v
novém roce pevné zdraví, mnoho
štěstí, spokojenosti a radosti z těch
nejmenších.
Zaměstnanci mateřské školky

ZŠ Prosiměřice
Váţení občané,
dovolte mi, abych vás informoval
o
dění
na
Základní
škole
Prosiměřice.
Školní rok 2011 – 2012 byl zahájen
ve čtvrtek 1. září 2011 slavnostním
setkáním před budovou školy.
Celkem 326 ţáků (statisticky přibylo 5
ţáků) bylo rozděleno do 15 tříd.
Školu
navštěvuje
celkem
34
těšetických ţáků. Do dvou prvních
tříd nastoupilo 25 dětí z toho 3 z
Těšetic. V prvních
třídách
jsou
třídními paní učitelka Ivana Pešková
a paní učitelka Hana Kolářová.
Sloţení
pedagogického
sboru
zůstalo prakticky beze změn. V nově
vzniklých 6. třídách, kam přišlo pět
ţáků ze ZŠ Práče, jsou třídní učitelé
paní Marcela Bazalová a paní Jana
Bartošová.
Ve všech ročnících se vyučuje
podle
vlastního
školního
vzdělávacího programu „Tvořivá
škola“, který by měl výuku přiblíţit
potřebám dětí a sblíţit školu s
rodinou. Ostatně, lepší spolupráce s
některými rodiči je v současnosti
velkým problémem školy. Jen při
spolupráci s rodinou, která má zájem
o vzdělávání svých dětí, můţe škola
ţáky připravit pro ţivot, pro úspěšné
pokračování na středních školách.
Máme ambice být opravdu školou
rodinného typu. Jde hlavně o to,
zda se spolupráce škola-rodina
podaří navázat. Tam kde ano, je
úspěch téměř zaručen. Dnes uţ
nejde pouze o přijetí na střední školu,
ale hlavním úkolem je být dobře
připraven na absolvování střední
školy a další uplatnění na trhu práce.
Prosiměřická základní škola má
celkem dobrou materiální základnu,
ale některé velké úkoly jsou před
námi. Jde zejména o rekonstrukci
školní kuchyně. Tato rekonstrukce
měla proběhnout do konce roku
2011. Protoţe se nepodařilo včas
zajistit
potřebnou
dokumentaci,
chceme
domluvit
s
Krajskou
hygienickou stanicí v Brně posunutí
tohoto termínu na léto 2012.
Předpokládané nejnutnější náklady
(včetně vybavení školní kuchyně
podle
nových
norem)
jsou
vypočítány na 2,5 miliónu korun.

Dalším
úkolem
je
vybudovat
nadstavbu
nad
chodbu
do
tělocvičny, kde vznikne multifunkční
učebna výpočetních technologií a
jazyková učebna. Pokud chce naše
škola zůstat konkurenceschopnou
musí mít tyto odborné učebny.
Současný stav, kdy je učebna
výpočetní techniky v odborné
učebně fyziky, je moţný pouze jako
dočasné provizorium a jiné prostory
na škole prostě nejsou. Tyto změny
jsou
nutné,
aby
naše
škola
nezaostávala za vývojem a ţáky
připravovala na práci s moderní
technikou na úrovni, kterou si dnešní
doba vyţaduje.
Při
získávání
prostředků
na
modernizaci a vybavení školy se
máme čím pochlubit. Škola získala v
roce 2010 grant z EU v celkové
hodnotě 1.704.000,- Kč. V současné
době jsme jiţ obdrţeli 1.021.000,- Kč.
Za tyto peníze jsme nakoupili nové
počítače a nový řídící servr
počítačové sítě ( sedm set tisíc Kč )
a notebooky pro učitele, aby mohli
efektivně
vyuţívat
projekční
techniku, kterou na škole máme.
Dále jsme pro školu získali 150.000,Kč na sportovní vybavení. Za tyto
peníze bylo nakoupeno nové
vybavení na lyţařské kurzy. Nové
lyţařské techniky prostě nejde učit
na starých dlouhých rovných lyţích.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
všem mnoho klidu a spokojenosti v
době vánoční, klid, mír a pohodu
všude u vás doma. Kromě splněných
přání také čas na společné chvíle v
přírodě nebo doma při rozjímání a
povídání
si
s
dětmi.
Prosím,
nezapomínejte si se svými dětmi
také číst a vyprávět o přečteném.
Velmi tím podpoříte jejich schopnost
porozumět přečtenému a také
podpoříte představivost dětí. Věřte,
ţe společné pohodové chvíle v
rodině je dětem potřeba víc neţ
sebekrásnější drahé dárky! Naše děti
dnes
umí
mnohem
lépe
komunikovat s počítači neţ s lidmi.
Vše dobré v roku 2012, hlavně
zdraví, klid, pohodu a vzájemnou
úctu přeje
Mgr. Jiří Mašek
ředitel Základní školy Prosiměřice
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Připravované
akce
Dětský karneval – 12.2.2012
Masopust – 18.2.2012
Košt vína – 10.3.2012
Setkání důchodců – 18.3.2012
(JŢ)

Okénko do historie
- rok 1973 JZD
Rok 1973 byl pro JZD velmi nepříznivý.
Jarní období bylo sice příhodné, ale
od května do ţní vůbec nepršelo. Po
několika vydatných deštích v období
ţní bylo do konce roku sucho. V
důsledku toho došlo k podeschnutí
obilí, výnosy byly proti minulým letům
nízké a také pícnin byl nedostatek.
Rostlinná výroba mimo sadů a
vinohradu
nesplnila
plánovaný
finanční úkol.
Výnosy á 1 ha :
Pšenice
33 q
Ječmen
29 q
Vojtěška 2,5 q
Cukrovka 215 q
Brambory 90 q
Ţivočišná výroba splnila všechny
ukazatele výroby. Plánovaný nákup
mléka překročila o 42 000 litrů. Pšenice
byla zaseta poměrně dobře a pěkně
vzešla. Vláha však byla jen povrchová
a spodní voda byla ohroţena.
Za rok 1973 spadlo jen 332 mm
sráţek, coţ je proti dlouhodobému
průměru o 200 mm méně. V sadě na
rekultivované půdě bylo vysazeno 5
ha višní, dále přibyly 2 ha broskvoní a 3
ha vinohradu.
Činnost v kooperaci se rozšířila
zřízením Agropodniku, na který JZD
sloţí do 4 let celkem 780 000 Kč. Letos
byla poukázána první splátka. Tento
podnik má za úkol zajišťovat výrobu
vepřového masa, vajec a sušení všech
druhů krmiv pro celý okres. V
kooperačním obvodě č. 3 byla

koncentrována těţká mechanizace a
zřízen společný sklad náhradních dílů v
Ţeleticích. Nízké výnosy rostlinné
výroby
zapříčinily,
ţe
odměna
druţstevníků poklesla na 23 760 Kč.
Hrubá produkce na 1 ha dosáhla 16
391 Kč.
Činnost MNV
Ani v roce 1973 nepolevil MNV ve
své aktivitě a cílevědomě pokračoval
v úsilí o splnění volebního programu.
Vytvořená hodnota díla za 502 000 Kč
jasně dokazuje, jak opravdově museli
poslanci MNV přistupovat k práci.
Zvláště neochabující organizátorská
schopnost předsedy MNV a jeho
touha vytvořit z Těšetic obec, ve které
by se všichni cítili co nejlépe,
podněcovala i ostatní k činnosti.
Občané viděli a oceňovali dílo, které
se zde tvoří. Uzavírali osobní závazky a
kaţdý dle svých moţností přispíval k
splnění vytčených úkolů.
Přehled ukončených akcí:
finanční náklad
Adaptace staré MŠ
26 000

hodnota díla
37 000

Sklad Jednoty
73 000

104 000

Lávka pro pěší
5 000

8 000

Kanalizace 350 bm
140 000
Chodníky
36 000

201 000
52 000

--------------------------------------------------280 000
502 000
Kulturní činnost
25. výročí Vítězného února, kdy
dělnická třída pod vedením KSČ
dosáhla významného přelomu ve
vývoji naší země, oslavila naše obec
veřejnou schůzí dne 22. února za
účasti 150 občanů. Při této příleţitosti
převzal předseda MNV s. Kamil
Tymkovič a s. Jan Kejda (starší)
pamětní plaketu a uznání rady ONV za
dlouhodobou a obětavou veřejnou
činnost. Okresní uznání ještě obdrţeli s.
Jan Binko, Bohumil Mrňa a Josef Rosa.
Čestná uznání MNV převzali : Bohumil
Fortelný, František Květoň, Bohumil
Mejzlík, Marie Otáhalová, František
Ševčík, Boţena Ševčíkjová a Bohumil
Worbis.

Na oslavu 25. výročí proběhla naší
obcí pozdravná štafeta nesená
pionýry zdejší ZDŠ.
Na letošní MDŢ nacvičila s. učitelka
M. Otáhalová s dětmi ZDŠ divadelní
hru
„Jak
květinky
přezimovaly“.
Přestoţe tato pohádka byla náročná
na provedení i na výpravu, podařilo se
dětem připravit maminkám k jejich
svátku pěknou podívanou. Hezké
sobotní odpoledne přichystal 24.
března důchodcům ČVŢ a DV
Jednoty. V sále kulturního domu se
sešlo 150 občanů. Připravený pořad,
pohoštění a pěkná hudba souboru
Liběnka silně na všechny zúčastněné
zapůsobila. Přednes lidových písní se
střídal s přednesem básní a veselým
slovním
doprovodem
vedoucího
souboru s. K. Srbeckého. Zpěv a hudba
zněly po celé tři hodiny sálem nejen z
úst členů souboru, ale přidali se k nim i
všichni přítomní.
K ukončení ţní pozvalo JZD do
Těšetic na 28.7.1973 estrádní soubor
Černého divadla z Prahy. Vystoupení
bylo přítomno 215 občanů. 3.11. bylo
vzpomenuto 25. výročí Dne znárodnění a zároveň zahájen měsíc ČSP.
Dobře se na této slavnosti uvedli
členové SSM samostatným kulturním
pořadem.
Otevření MŠ
Pro 21 ţáků mateřské školy bylo
zahájení nového školního roku dne 3.
září opravdu slavnostní. Sešli se poprvé
v nové MŠ, která byla adaptována z
bývalých jeslí. Slavnostnímu otevření
byli přítomni poslanec ONV s. Václav
Novák a předseda MNV s. Kamil
Tymkovič. Ředitelkou MŠ zůstává s.
Jana Gerţová, učitelkou s. Eva
Poslušná. Mateřskou školu navštěvují
děti ve věku od 2 ½ roku do 6 let.
Přednostně
jsou
přijímány
děti
zaměstnaných matek.
Zlaté svatby
13. května oslavili 50 let svého
společného ţivota manţelé Mejzlíkovi.
Výbor ţen připravil pro jubilanty v
zasedací síni MNV slavnostní hostinu.
Manţelé se stali při zlaté svatbě
středem zaslouţeného obdivu a
pozornosti.
MNV
jim
navíc
prostřednictvím rozhlasu poděkoval za
příkladně proţitý ţivot, za výchovu dětí
a vnuků a za všechno, čím přispěli k
rozvoji naší socialistické vlasti. Neméně
slavnostně oslavili 28. října i manţelé
Machátovi 50 let společné cesty
ţivotem. Také jim bylo u příleţitosti zlaté
svatby vysloveno poděkování za
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dobrou výchovu, obětavost a vzorný
rodinný ţivot.
Nedostatek vody
Značné sucho v loňském a letošním
roce mělo veliký vliv na stav vody ve
studních.

(JŢ)

Jubilanti
Říjen
65 let
91 let
92 let

Vavák František
Culek Vratislav
Dvořáčková Marie

Listopad
70 let
Musil Leopold
84 let
Kašpárková Blaţena
Prosinec
60 let
Jurková Drahomíra
60 let
Zaspal Zdeněk
80 let
Bagoňa Štefan
(JŢ)

Sociální služby
Váţení spoluobčané,
vizí komunitního plánování je
dosáhnout takové úrovně sociální
sféry, která bude rychle a pohotově
a kvalifikovaně reagovat na zjištění
občanů, rozšířit informace mezi
občany o sociálních sluţbách, které
jsou poskytovány ve městě Znojmě a
jeho spádové oblasti, pro určité
skupiny lidí, kteří tuto pomoc
potřebují. Komu se sociální sluţby
poskytují.
Cílové skupiny:
Senioři – osoby v důchodovém věku
Děti, mládež, rodina – děti a mládeţ
ve věku od 6 do 26 let (ohroţené
neţádoucími jevy), rodiny s dětmi,
oběti domácího násilí a trestné
činnosti
Osoby se zdravotním postižením –
osoby s tělesným postiţením, s jiným
zdravotním či chronickým postiţením, duševní onemocnění
Osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby bez přístřeší a v krizi,

osoby ţijící v sociálně vyloučených
komunitách, které vedou rizikový
způsob ţivota nebo jsou tímto
způsobem ţivota ohroţeny, osoby
ohroţené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
(drogy +
alkohol), etnické menšiny
Základní druhy sociálních služeb
a) sociální poradenství
b) sluţby sociální péče
c) sluţby sociální prevence
Formy poskytování sociálních služeb
a) ambulantní
b) pobytové
c) terénní
Bliţší informace je moţné si zjistit na
www.socialnisluzby-znojemsko.cz
,
http://cssznojmo.ic.cz ,
Centrum sociálních sluţeb Znojmo
nebo na obecním úřadě bude
brožurka k nahlédnutí
- Adresář sociálních služeb
Znojemska
a Průvodce sociálních služeb.
(JŢ)

Třídění odpadů
+ plus pro obec
Milý spoluobčané, právě Vy, kteří
odevzdáváte odpad do sběrny
(ţelezo, papír atd.), prosím nechte si
vystavit doklad na odevzdané
mnoţství a přineste ho na OÚ. Vám
to neublíţí a obci je to k uţitku.
Pokud se nám bude dařit třídit
odpad, v co moţná největší míře
neţ doposud, budeme mít z toho
uţitek všichni v obci, protoţe obec
můţe získat ještě další peníze (i díky
vašim dokladům ze sběrny) ve formě
bonusů za třídění a odevzdané
mnoţství.

obecní ubytovny – 1x kontejner na
plast a 1x kontejner na papír.
V obci jsou
ještě stanoviště u
obecního úřadu, u hasičky a u
bytovek.
(JŢ)

Nemáte čas zajít si

ke kadeřnici?
Objednejte se na
telefonním čísle

774 807 303
a kadeřnice si najde vás a
poskytne vám kompletní
kadeřnické služby
v pohodlí vašeho domova.

LUCIE LEDNICKÁ
Těšetice 118
www.kadernictvidoma.webnode.cz

ZÁMEČNICTVÍ
LEDNICKÝ
Výroba plotů, mříží, bran
včetně elektrických pohonů,
branek, regálů, přístřešků
a jiné zámečnické výrobky.

Výhledově je moţné, ţe právě na
základě
mnoţství
vytříděného
odpadu, budeme moci vytvořit i
další nové sběrné místo v ulici Ke
koupališti.
(JŢ)

Nové stanoviště
kontejnerů
V naší obci vzniklo další nové –
čtvrté stanoviště pro sběr odpadů, a
to na ulici Bantická, umístěné vedle

Truhlářství
Kašpárek Petr

Těšetice 186
Tel: 607 854 380
Výroba kuchyní, návrhy
zdarma, šatní stěny,
koupelnový nábytek, obývací
stěny,pracovny a
kanceláře,dětské pokoje,
ložnice, pergoly, schody,
dveře, dekorativní předměty
ze dřeva
a další výrobky
dle přání zákazníka.

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.

IVAN LEDNICKÝ
TĚŠETICE 118
tel.: 605 909 948
www.zamecnictvilednicky.kvalitne.cz
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Více informací na
www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – 515 271 110

FOTBAL
Podzim z říše snů mají za sebou
těšetičtí fotbalisté
V červnu 2011 slavili tešetičtí
fotbalisté postup do třetí třídy
okresního přeboru. Historický postup
byl sportovní výzvou nejen pro členy
oddílu a zhostili se jej úspěšně. Do
sezony tygři vstupovali s velkým
očekáváním a jednoznačným cílem,
kterým bylo udrţení vyšší třídy i pro
další sezonu. Pro sezonu bylo
potřeba muţstvo mírně posílit a
proto přišli noví hráči Tomáš Polický,
Eduard Klouda a mladí talentovaní
hráči Pavel Zimmermann a Jiří Musil,
později muţstvo ještě posílilo o
Milana Diviše.
Tým se na sezonu začal připravovat
poctivě a úspěšné výkony na sebe
nenechaly dlouho čekat. Výsledkem
úspěšného podzimu je průběţně
čtvrté místo muţů ve třetí třídě
okresního přeboru. Těšetičtí mají
skvělou bilanci na domácím hřišti. V
šesti domácích utkáních pětkrát
zvítězili, jednou remizovali a ani
jednou neprohráli. Pouze nejlepší
tým soutěţe, ambiciózní Chvalovice
„A“, jsou na domácím hřišti
úspěšnější ve sbírání bodů. Muţi
ztrácí pouhé tři body na průběţně

druhý tým Mikulovic. Kapitánem
týmu je stejně jako v minulých letech
zkušený Milan Nohava. Ve stabilní
oporu a jednoho z nejlepších

brankářů soutěţe se vypracoval
Martin Trávníček, jenţ po minulé
sezoně ukončil hostování z muţstva
Bantic a stal se kmenovým hráčem
Těšetic. Trenérem týmu a toho času i
aktivním hráčem je Lubor Bárta.
Nejlepším střelcem po podzimní
části je Tomáš Polický společně s
Milanem Nohavou. Oba vstřelili šest
branek. Jarní část soutěţe začíná ve

druhé polovině března 2012 a
společně se můţeme těšit na
fotbalové bitvy, vyšší komfort pro
diváky a pár novinek, které

-7–

zatraktivní průběh domácích utkání
muţů. Od jarní části sezóny bude v
průběhu utkání zajištěno občerstvení
a po vítězném utkání domácích pak
bude moţné společně oslavovat
těšetický úspěch.
Tygřata vstoupila do bojů
Nesmíme
opomenout
naše
nejmenší. Na podzim vstoupilo do
okresní soutěţe přípravek (chlapci a
dívky ve věku 6-10 let) druţstvo
těšetických. Barvy Těšetic začali
úspěšně hájit od podzimu 2011 a po
podzimní části skončili na krásném
šestém místě tabulky, kdyţ dokázali
hrát vyrovnané partie s mnohem
zkušenějšími
druţstvy.
Přestoţe
tréninků se účastní mnohem více
dětí, tak vzhledem k omezené
věkové kategorii mohli do soutěţe
zasáhnout pouze v omezeném
počtu.
Na podzim tak pod vedením
trenérů
Libora
Katolického,
Bohuslava
Kadlece
a
Karla
Trávníčka hrálo naše muţstvo ve
sloţení Patrik Bílka, Pavel Novák, Petr
Novák, Jakub Vrba, Jakub Vaďura,
Michal Vacula, Vojtěch Musil,
Ondřej Vrba a Nikola Katolická. Do
jarních bojů budou moci zasáhnout
další 2 hráči, kteří dovrší 6 let a to
David Moltaš a Petr Nováček. Rádi
ovšem v našem středu uvítáme další
chlapce a dívky, kteří budou mít o
fotbal zájem. Věříme, ţe nám právě
zde vyrůstá budoucí
naděje
těšetického fotbalu. Všem naším

patří velké poděkování za přístup k
tréninkům i zápasům a stejné
poděkování patří i jejich rodičům za
podporu a povzbuzování jejich
ratolestí.
Veškeré
další
informace
a
zajímavosti naleznete na klubových
webových
stránkách
http://www.tjtesetice.cz .
Závěrem dovolte všem hráčům,
jejich
rodinným
příslušníkům,
funkcionářům oddílu, sponzorům,
zástupcům obce a především našim
fanouškům popřát vše nejlepší do
Nového roku 2012 a mnoho
krásných sportovních záţitků při
zápasech těšetických tygrů.

Trochu humoru
na závěr

Libor Katolický

PF 2012

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…
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