ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
02. dubna 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
chtěl jsem na úvod napsat, že
v těchto dnech finišují jednání o
dokončení hrubé stavby kulturního
domu se společností Renov, spol. s r.o
a že stavební práce brzy začnou.
Bohužel
nekonečný
maraton
komplikovaného vyjednávání se opět
zasekl. Problém je zcela jednoduchý.
Společnost
Renov
přes
různé
proklamace tvrdě hájí své zájmy. Já
jako starosta musím trvat na tom, aby
dohodnutá cena za dílo byla pevná a
nepřekročitelná, protože kdybychom
se pustili do dalších prací bez jasných
mantinelů, tak by to byla pro obec
finanční sebevražda. Nyní očekávám,
že
společnost
Renov
podepíše
dohodu o narovnání, ukončí se tím
tato nekonečná téměř 20-tiletá kauza
a přestane blokovat obec, aby se
mohlo vyhlásit řádné výběrové řízení
na nového dodavatele stavby.
Co naši obec čeká v letošním roce?
V létě bude provedena rekonstrukce
druhé části ulice Ke Královské.
V rozpočtu jsou na tuto akci vyčleněny
prostředky. Dále bychom chtěli opravit
střechu na mateřské škole, pokud se
podaří získat dotaci.
Rovněž, jakmile bude schválena
dotace z fondů Evropské unie, bude
opravena
silnice
z Těšetic
do
Prosiměřic a na druhou stranu až do
Suchohrdel. Také na přípravě projektu
rekonstrukce průtahu obcí, tj. ulice
Hlavní a Bantická, se intenzivně
pracuje.
Proto bych chtěl požádat majitele
nemovitostí
a
stavebních
míst
v dotčených
ulicích,
aby
si
bezodkladně dobudovali všechny
potřebné přípojky inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
na výstavbu zpevněného prostranství
před sklepní uličkou (kaňonem) a
přípravu 3 až 4 stavebních míst včetně

Zdarma do každé domácnosti
přípojek a vozovky na konci ulice Pod
Starou Vinicí. Tyto dvě akce by se
realizovaly až v příštím roce.
Také bych chtěl požádat občany o
trpělivost během provádění veškerých
stavebních prací.
Vzhledem k tomu, že naše paní
ředitelka MŠ Jana Mikulášková se
tentokrát již definitivně rozhodla odejít
a ukončit své angažmá, chtěl bych
zde poděkovat za její dlouholetou
práci při práci s dětmi v mateřské škole
a přeji ji hodně zdraví a elánu do
dalších let.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Setkání důchodců

V neděli 24. března 2013 ve 14.30
hodin se konalo v hostinci „U Vlků“
setkání důchodců. Naše důchodce a
všechny přítomné uvítal starosta obce
p. Ing. Nekula Zdeněk. Potom předal
slovo dětem z MŠ, které pod vedením
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Číslo 1 – ročník 2013
p. ředitelky MŠ Jany Mikuláškové a p.
učitelky
Soni
Ludvíkové
měly
připravené kulturní pásmo, které se
všem moc líbilo.
Děti za přednes dostaly malé
sladkosti za odměnu a poté roznesly
našim důchodcům malé dárečky.
Letos vystoupil i místní mladý muzikant
a zpěvák Vaďura Jakub, který
předvedl své umění a byl odměněn
velkým potleskem. Poté se ujaly
vystoupení naše ženy. Připravily si místo
tance scénku, která přihlížející velmi
pobavila. Pod vedením p. Pokorné,
která i vystupovala, účinkovaly také p.
Bílková Z., Hloušková B., Geržová K.,
Hrůzová M., Smrčková A., Dufková B.,
Nekulová Věra, Šimáková J., Zvěřinová
K., Musilová R., Zaspalová M.. O hudbu
se postaral p. Krčál. Ženy připravily
také na stoly pohoštění, koláčky,
trubičky a věnečky, které

napekly p. Dufková B., Zvěřinová K.,
Hrůzová M., Geržová K.
a Žižková A.
Musím poděkovat také p. Vlkové Ivě
za poskytnutí sálu a obsluhu, dále firmě
POMONA - Bc. Pokorný Ivo, který opět
ochotně poskytl víno a jablka a našim

kuchařkám z jídelny za výborné řízky
s bramborovým salátem. Doufám, že
chutnalo a že se odpoledne vydařilo.
(JŽ)

Dětský karneval
Jako každoročně, tak i letos se
v neděli 03.03.2013 konal Dětský
karneval v 14.30 hodin v hostinci „U
Vlků“. Sál byl opět plný dětí
v maskách, přihlížejících rodičů a jejich
rodinných příslušníků.
Ředitelka MŠ
Jana Mikulášková a p. učitelka Soňa
Ludvíková, se ujaly masek, pro které si
připravily program. Děti se velmi dobře
bavily a sál byl plný smíchu a radosti.
O hudbu se staral p. Květoň
Rostislav. Pro děti bylo připravené
občerstvení a pro masky malé balíčky
se sladkostmi. Sál poskytla paní Ivana
Vlková, která zabezpečila i ohřev
párků. Poděkování patří i firmě
POMONA – p. Bc. Ivo Pokornému za
jablka i všem lidem, kteří se postarali o
hezký průběh dětského karnevalu.
(JŽ)

Těšetický košt
Dne 16.03.2013 se konal v hostinci
“U Vlků” tradiční košt vína, již 10.
jubilejní ročník. Akce se vydařila,
vystavovatelů a účastníků koštu se
sešlo plný sál. K poslechu a tanci
zahrála cimbálová muzika, která
přispěla k příjemné atmosféře celé
akce.
Něco ze statistiky koštu:
Vystavovatelů : 28 - celkem 71 vzorků
Návštěvníků

: cca 135 (rekord)

> Šampion výstavy :
Veltlínské zelené 2012 - Bobek Jaroslav
> Nejlépe hodnocené bílé víno :
Rýnský ryzlink 2012 - Bobek Jaroslav
> Nejlépe hodnocené červené víno :
Cabernet Moravia 2011 - Musil Leoš
Počet zlatých medailí : 12
Doprovodný program:
Vinná réva očima dětí :
vítěz- Hana Ludvíková (36 soutěžících)
Těšetická škvarkovka:
vítěz - Olga Belešová

(8 soutěžících)

Tahání koštýřem 2 litry:
vítěz- Bobek Karel nml. (10 soutěžících)
Leoš Musil
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Masopust
Letošní rok masopustní rej masek
vyšel na 9. února 2013. Počasí, i když
bylo chladno, se naštěstí vydařilo,
nepršelo. Masky navštěvovaly dům od
domu, jako každý rok a zvaly
spoluobčany na masopustní zábavu.
Zábava se konala ve 20.00 hod.
v hostinci “U Vlků”. Musím poděkovat
všem, kteří se snaží držet tuto obecní
akci a oblékli masku. Muzikantům a
našim hasičům, kteří se zasloužili o
příjemný průběh akce.
Jindřich Žižka
místostarosta

Vánoční koncert
Po
vánočních
svátcích
dne
27.12.2012 se uskutečnil v kostele
Nejsvětější Trojice v Těšeticích vánoční
koncert.
K poslechu hrála cimbálová muzika
Antonína Stehlíka a spolu s ní jako
hosté
členové
souboru
Musica
Antiqua při hudební škole YAMAHA.
Diváci, kteří se dostavili, nemohli
litovat,
protože
opět
si
mohli
vyslechnout vánoční koledy, jak
v klasickém,
tak
i
v netradičním
podání.
Koncert se líbil, neboť hodnocením
byl opět hlasitý potlesk, jako odměna
vystupujícím.
(JŽ)
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Koncert
GOSPEL PORT
Během krátké doby se konal
v Těšetickém kostele další
koncert.
Konal
se
24.02.2013.
Vystoupilo
uskupení GOSPEL PORT.
Koncert
byl
opět
účastníky
hodnocen velmi kladně, byl to opět
krásný zážitek.
Po koncertu bylo připravené malé
občerstvení v hostinci “U Šamana”.
Koncert byl uskutečněn pod záštitou p.
faráře Čoupka J. a Otáhala V. Všem
za organizaci koncertu i přípravu
pohoštění děkujeme.
(JŽ)

Sázení stromků
Je potřeba ještě připomenout
jednu podzimní akci, která se konala
dne 10.11.2012. Brigáda na výsadbu
stromků za ČOV kolem cesty směrem
k Bantickému rybníku. Obec získala
díky projektu z programu Strom života
Nadace Partnerství finanční podporu,
na základě které mohla být tato akce
realizována.
Výsadba stromů proběhla díky
účasti jak dospělých, tak i dětí, kteří
přispěli
svou
prací
k úspěšnému
provedení akce. Počasí bylo přijatelné
a práce šla zúčastněným rychle od
ruky, protože jámy a kulíky pro
výsadbu
byly
dobře
připravené
zaměstnanci obce p. Plačkem J.,
Tkadlecem V. a Zimmermanovou M.
Všem aktivně zúčastněným je třeba
poděkovat.
(JŽ)
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Výsadba keřů u
fotbalového hřiště
Na podzim ještě proběhla i výsadba
keřů na stráni u fotbalového hřiště,
Výsadbu keřů provedla skupina
brigádníků, která byla ochotna přiložit
ruce k dílu ve složení:
Bezrouková
Jana, Trávníček Martin, Trávníček
Antonín, Trávníček Karel, Vlk David,
Nováková Věra, Trávníčková Antonie,
Zimmermann Pavel, Tkadlec Václav.
Počasí opět brigádníkům přálo,
takže keříky se zasázet podařilo. Nyní
musíme doufat, aby se ujaly.
(JŽ)

Hospodaření obce
Těšetice
- hlavní činnost -

Hospodářská
činnost obce
jídelna a ubytovna

> k 31.12.2012 – v Kč

> k 31.12.2012 – v Kč

Příjmy – daňové – 5.026.395,90
nedaňové –
232.041,13
kapitálové –
132.750,00
dotace –
1.022.224,00
Příjmy celkem = 6.413.411,03

Příjmy =
Výdaje =
Zisk
=

Výdaje - běžné = 3.572.593,77
kapitálové = 1.810.935,50
(zejména ul. Ke Hřbitovu, nájezd do
sport. areálu)

Počet obědů = 51.296
Přílohy = 2.725
(knedle na objednávku)

Stav na běžném účtu =

Počet ubytovaných = 1.677
(VN)

Schválený rozpočet
obce na rok 2013
Příjmy – daňové =
nedaňové =
dotace =
Příjmy celkem =

Stav na běžném účtu = 665.3456,01
Zůstatek úvěrů u ČS:
celkem = 3.014.415,81
Zůstatek příspěvku Jednoty na
(nerealizovanou) prodejnu
v KD = 900.000,00
(VN)

Hospodaření
MŠ Těšetice
> k 31.12.20012 – v Kč
Příjmy
dotace JMK =
929.400,00
dotace ob. Těšetice = 278.544,00
vlastní příjmy (školné) = 57.300,00
ost. příjmy, úroky =
613,15
Příjmy celkem =
1.265.857,15
Výdaje =
1.185.334,45
z toho přefakturace
na Obec Bantice = 42.000,00
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5.442.500,00
174.700,00
8.000,00
5.625.200,00

Výdaje - provozní = 3.586.000,00
kapitálové =
1.324.000,00
( ul. Ke Královské)
- splátka půjček =
Celkem výdaje =

+164.681,76

227.397,27
(VN)

> v Kč

Stav na běžném účtu = 260.634,36

- splátka půjček = 865.200,00
Celkem výdaje = 6.248.729,27
Výsledek =

2.569.564,76
2.562.032,56
7.502,20

Hosp. výsledek =
+80.522,70
(celý převedený do rezervního fondu)

715.200,00
5.625.200,00
(VN)

Vývoj obyvatelstva
za rok 2012
narození …………… 5 (3 holky a 2 kluci)
úmrtí ………………….4
přistěhováno .….…22
odstěhováno … … 18
počet obyvatel k 31.12.2012 ….. 551
osob (z toho 286 mužů a 265 žen)
(VN)

Úspora plynu
V loňském roce odebírala Obec
Těšetice ve všech svých objektech
zemní plyn od nového dodavatele
Optimum Energi (dříve od RWE).
Díky změně dodavatele plynu jsme
ušetřili cca 23 tisíc korun, tj. necelých
10%. Chtěli bychom ještě více ušetřit.
Tohoto by šlo dosáhnout, jen pokud by
se spojilo při nákupu plynu více obcí.
Pokud se to podaří, tak by se také
občanům nabídla možnost zapojit se
do tohoto projektu, aby mohli také
ušetřit na cenách za energie a plyn a
přitom
nenaletěli
různým
podvodníkům.
(ZN)

Policie ČR
Na území katastru obce Těšetice
řešila Policie ČR při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku
v minulém roce – 7 trestných činů,
z toho 4x majetkového charakteru, 2x
zanedbání povinné výživy a 1x
neoprávněné užívání cizí věci a
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dále policie eviduje 3 přestupky
proti občanskému soužití, 2 přestupky
proti pořádku v územní samosprávě a
1 přestupek založení požáru. Bylo také
zaznamenáno 86 přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, které byly
většinou vyřešeny blokovou pokutou.
(ZN)

Přestupková komise
Na základě veřejnoprávní smlouvy
s Městem Znojmem se řeší přestupky
z naší obce na MěÚ ve Znojmě. V roce
2012 to bylo 6 případů a za tuto práci
znojemských úředníků jsme zaplatili
5.000,- Kč.
(ZN)

Výběrové řízení
V roce 2011 a 2012 proběhla dvě
výběrová řízení na pozici ředitelky
Mateřské školy Těšetice z důvodu
žádosti o odchod současné paní

ředitelky do důchodu a z důvodu
změny školského zákona. Obě tato
výběrová
řízení
byla
neúspěšná
z důvodu nevyhovujících kandidátů.
Letos to zkoušíme potřetí a doufáme,
že tentokrát bude více a hlavně
vhodných kandidátů. V pátek 5.4.2013
budou
vyhodnoceny
doručené
žádosti za účasti dvou zástupců obce,
ředitelky
MŠ
Prosiměřice,
pedagogického pracovníka, dále pověřených pracovníků z odboru školství
JMK a školní inspekce.
(ZN)

Dále veškeré podlahové krytiny,
textilie, molitany, nečistý poly-styrén,
sanitární zařízení a keramiku z WC a
koupelen,
zbytky
stavebních
materiálů, ale pozor, ne stavební
odpad na bázi sádry nebo azbestu,
ty patří do nebezpečných odpadů.

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
V sobotu 06. 04. 2013
od 16.05 do 16.50 hod.
budou před obecním úřadem
zaměstnanci
firmy .A.S.A. od
občanů odebírat
nebezpečný
odpad.
Do
nebezpečného
odpadu
patří: agrochemický odpad, oleje a
tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla,
kyseliny,
zásady,
odmašťovací
přípravky,
fotochemikálie,
léky,
baterie a akumulátory, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, ledničky,
mrazničky, televize, rádia, pračky a
myčky,
dřevo
obsa-hující
nebezpečné
látky,
pesticidypostřiky, pneumatiky.
Tekuté a sypké odpady
v uzavřených obalech.

Jedná se tedy o veškerý nábytek,
sedací soupravy, matrace, koberce,
běhouny,
textilie
neznečištěné
nebezpečnými látkami, zrcadla,
drátosklo, autoskla, zahradní hadice,
běžně
znečištěné
plastové
a
papírové obaly, pytle nebo fólie
například
od
jídla
nebo
od
stavebních materiálů, velké plastové
věci jako jsou vědra, větší nádoby,
vaničky, plastové zahradní stoly a
židle, zahradní nábytek a výbava,
plastové nárazníky z aut a plastové
části automobilů.

Dále veškerou domácí a zahradní
keramiku také tašky ze střech, starou
a zvětralou asfaltovou střešní krytinu,
luxfery, velké skleněné věci nebo
nádoby.
V
podstatě
všechny
nepotřebné věci z domácností
občanů, ale ne ty co jsou vypsány v
nebezpečných odpadech nebo
nebezpečnou látkou znečištěné.
(JŽ)

Tříkrálová sbírka
2013

jen
(JŽ)

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Ve dnech
17. 05. – 19. 05. 2013

Tak jako v minulých letech, tak i
letos se v naší obci konala tříkrálová
sbírka.
Skupinky koledníků vybrali 13.448,Kč, za což patří velké poděkování
všem dárcům. Za celý okres Znojmo
občasné darovali 1.566.365,- Kč.
Více informací najdete na internetu:
http://znojmo.charita.cz/trikralovasbirka/2013/
(ZN)

budou před obecním úřadem
přistaveny
dva
kontejnery
na
velkoobjemový odpad.
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Oprava sklepů
v roce 2013
Již potřetí schválilo zastupitelstvo
podmínky podpory na opravu sklepů
v Těšeticích. Podmínky jsou obdobné
jako v roce 2011 a 2012.
Upozorňujeme všechny zájemce,
aby si formuláře vyzvedli na obecním
úřadě a vyplněné žádosti podali na
OÚ nejpozději do 30.4.2013. Ti, kteří si
podali žádost vloni a předloni, ale
podporu nečerpali, musí si podat
novou žádost.
(ZN)

Zastřešení kulturáku
Vážení spoluobčané,
chtěla bych tímto článkem vyjádřit
myšlenku mnoha z nás, že pokračovat
v další výstavbě kulturního domu v naší
obci je utopie.
Když jsem si přečetla zápis ze
zastupitelstva obce 2/2013 myslela
jsem, že je to omyl. Vzít si úvěr
3.307.440,- Kč na zastřešení této
budovy mi přijde zcela zbytečné a
neekonomické. Na jednu stranu
chápu smluvní závazky naší obce s
firmou Renov s. r. o., ale na druhou
stranu opět zadlužit obec a nás
všechny je nesmysl. Zvláště pokud
dojde k dohodě o narovnání mezi
oběma stranami.
Zeptejte se starostů v okolních
obcích,
jaké jsou jen náklady na
provoz takových objektů. Vždyť si to
spočítejte každý sám za sebe, kolik vás
ročně stojí provoz a hlavně údržba
vašeho domku, když chcete, aby
trochu
vypadal
a
bydleli
jste
pohodlně. Kolik peněz to ukrojí z
rozpočtu vaší rodiny.
Ta doba, kdy se pořádaly různé
kulturní akce a lidé měli peníze na
zábavu je bohužel pryč. Kolik z vás
chodí do kina pravidelně? Máte na
vstupenku pro každého člena rodiny
120,- Kč?
Kdyby se tato jmenovaná částka z
úvěru použila na něco opravdu
rozumného a zkvalitnilo se tím
prostředí, ve kterém žijeme, jistě by to
mělo významější hodnotu.

Každý z nás jel přes Bantice, tam
uprostřed obce nemají žádný akátový
nálet, náměstí je upraveno jako park a
obec vypadá opravdu udržovaně. Co
zkusit něco podobného u nás?
Třeba by tento odklon financí od
volebního programu nebyl až tak
bolestivý.
Blanka Tomková
Poznámka:
Na žádost pisatelky otiskujeme celý
příspěvek v nezkrácené podobě.
Jenom pro připomenutí – k dostavbě
kulturního domu se v roce 2011 vyjádřili
občané Těšetic:
PRO – 201,
PROTI – 35
(viz Zpravodaj 2/2011).
Takže
názor
občanů
je
jednoznačný a většina zastupitelů ho
ctí.
(ZN)

Jaro v MŠ
Jaro je období, které máme určitě
všichni rádi a po letošní dlouhé zimě
už se na ně těšíme.
Toto roční období poskytuje nejen
předškolním dětem mnoho námětů
na hry, ale je též zdrojem na
seznamování s lidovými tradicemi. Od
masopustního období, přes karneval
až po Velikonoce. Děti se v MŠ
seznamují s masopustními dny, zvyky,
maskami, pečivem, pranostikami.
Velikonoce
prožíváme
zvlášť
intenzivně, neboť děti přitahují jak po
stránce výtvarné, tak literární.
Výzdoba školky se mění podle
období – od masopustních masek,
přes Moreny až k velikonoční náladě.
Barvíme vajíčka, vyrábíme zajíčky,
slepice, kuřátka, učíme se jarní a
velikonoční básně, zpíváme písničky o
jaru.
Denně
sledujeme
proměny
březnové přírody a byla by škoda
promeškat tuto příležitost k poznávání
světa kolem nás. Využíváme přirozené
dětské zvídavosti a chuti po nových
podnětech
a
při
pravidelných
vycházkách objevujeme krásy přírody
v předjaří.

V měsíci lednu se předškolní děti
připravovaly k zápisu do ZŠ. Z naší MŠ
se zápisu zúčastnilo 8 dětí. Několik dní
před
zápisem
navštívily
ZŠ
v Prosiměřicích, kde se seznámily
s budovou školy a znalostmi dětí z 1.
třídy.
V lednu a únoru děti navštívily dvě
divadelní
představení
v rámci
předplatného ve Znojmě.
3. března 2013 proběhl dětský
karneval „U Vlků“ za velké účasti
masek a rodinných příslušníků. Každé
z dětí obdrželo od OÚ sladkou
odměnu.
24. března si děti připravily na
setkání důchodců kulturní program
z básní a písní s jarní temtikou a
drobné
dárky
s velikonočním
motivem.
25. března proběhl zápis do naší MŠ
na školní rok 2013 – 2014. S výsledkem
zápisu se mohou občané seznámit na
nástěnce v mateřské škole.
Přejeme všem
jarních dnů.

mnoho

slunných

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Jana Mikulášková

Jubilanti
LEDEN
Nekulová Františka
Tichá Božena

65 let
84 let

ÚNOR
Rosa Josef
Rozenbergová Marie
Pokorná Eva
Valena Josef

65 let
65 let
75 let
80 let

BŘEZEN
Tkadlec Václav
Jurka Jan
Vojáčková Božena
Pilát Otto
Švejcar Jan

60 let
65 let
70 let
84 let
86 let

Blahopřejeme jubilantům a přejeme
jim hodně zdraví do dalších let.
(JŽ)
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PLÁNOVANÉ AKCE

Důvody k radosti

Duben
30. dubna 2013
pálení čarodějnic

Vážení občané,
v životě máme nejrůznější důvody k
radosti. Každý se radujeme jinak a za
jiných okolností. To, co pro jednoho
důvodem k radosti je, pro jiného
nemusí být. Podle důvodů se dá také
rozlišovat kvalita radosti samotné. Jiná
je radost z cizího neštěstí, jiná je radost
z neslušného vtipu, jiná je radost z
dobrého jídla a pití a ještě jiná je
radost z dobře vykonané práce a ze
zemské úrody. Ještě jiná je pak radost
z dobrých vztahů v rodině nebo ze
setkání s přáteli nebo radost z narození
dítěte.

květen
1. května 2013
fotbalové utkání
svobodní - ženatí
7. května 2013
lampiónový průvod
8. května 2013
odvetné fotbalového utkání
svobodní - ženatí
25. května 2013
dětský den
26. května 2013
pouť
(JŽ)

Nabídka služeb obce

JÍDELNA & UBYTOVNA
Obědy
- 55 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 130
-150 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

Velikonoce, které jsme právě
oslavili, jsou pro nás pro křesťany svátky
radosti z nového života, který nám byl
Bohem darován ve křtu. Jedná se o
život nadpřirozený, který pramení ze
spojení s Ježíšem Kristem. Postní doba
se soustředí především na objevení
plevelu, který v nás tento nadpřirozený
život dusí. Velikonoční doba je časem,
kdy hledíme, jak v sobě samých i ve
společenství
farnosti
živoucí
sílu
nového života nechat působit, aby se
projevila také navenek.
Není radost jako radost a podobně
to platí o životě: není život jako život.
Život se dá naplnit různě: neustálými a
roztříštěnými starostmi o věci pomíjející
nebo - jak by to řekl Exupéry - stavbou
chrámu. V Těšeticích už chrám stojí, a
je i opraven. Díky za to. Teď jde o to
budovat živý chrám ze živých lidí – to
znamená společenství, které nevidí
smysl svého konání jen na této zemi,
ale uvědomuje si i duchovní rozměr
svého společného bytí.
Přeji vám všem občanům Těšetic,
abyste skrze naši farnost a nás farníky
zažili také radost z podílu na životě,
který z Boha vyvěrá a k Bohu směřuje a
stali se také součástí duchovního
chrámu, který mezi námi z nás a v nás
staví Bůh.
Nakonec bych vás všechny velice
rád pozval k oslavě svátku našeho
kostela - na pouť k Nejsvětější Trojici v
neděli 26.5. Slavnostní mší svatou
zahájíme pouť v 8 hod. Zahraje při ní
dechová hudba Skaláci, kteří pak také
doprovodí průvod žen po obci. Večer
pouť zakončíme posezením při hudbě
v hostinci “U Šamana”. Osobně se na
toto poutní setkání těším o to víc, že v
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těch dnech budu právě slavit 40 let
života.
Váš pan farář Jindřich

Okénko do histrorie
- 1978 JZD
Těšetičtí družstevníci pracují letos již
třetí rok ve sloučeném JZD Mír Práče nositeli ceny míru. Sloučením pozemků
obcí Práče, Lechovice, Stošíkovice,
Prosiměřice,
Vitonice,
Kyjovice,
Bantice
a
Těšetice,
vzniklo
hospodářství o rozloze
4091 ha
zemědělské půdy. Z toho na ornou
půdu připadá 3672 ha.
Zrninami bylo letos oseto 60% orné
půdy, krmnými okopaninami 12% a
zeleninou 1%. Vinice zabírají 125 ha,
z toho v naší obci 31,20 ha. JZD má
nyní 268 ha sadů, z toho v Těšeticích
celkem 90 ha, v plodnosti 35 ha.
Letos
družstevníci
vypěstovali
54057 q pšenice, 19124 q ječmene,
60857 q cukrovky, 10502 q hroznů,
z toho 3200 q v naší obci, 523 q
meruněk – u nás 287 q, 3315 q broskví,
z toho 1222 q v naší obci, 6664 q jablek
- u nás 335 q a 279 q višní v naší obci.
Průměrný výnos pšenice činil 40,4 q,
ječmene 43,07 q, u cukrovky 60857 q.
Protože bylo velké sucho, byly výnosy
značně menší, ale jen díky řádné
přípravě půdy dosáhli družstevníci
poměrně slušných výnosů.
JZD Mír chová celkem 1040 krav,
z toho je ustájeno v naší obci 190 kusů,
skotu 1835 kusů – u nás 460 kusů,
prasnic 376 – u nás 110 kusů, prasat
4347 kusů - u nás 1600, slepic 22735
kusů.
Průměrné přírůstky u skotu činily
celkem 0,70 kg, u
vepřového
0,53 kg.
Narozených telat za rok 1017 kusů,
selat 7188 kusů.
Průměrná dojivost 1 krávy činí 8,53
litrů, snáška 1 nosnice 226,60 kusů.
Na
státní
nákup
odevzdali
družstevníci sloučeného JZD Mír :
3 120 366 l mléka plán splnili na 100%
3 951 584 ks vajec
101%
7 221 q hov. masa
102%

5 247 q vepř.masa
2 188 q drůb. masa

100%
91%

Produkce rostlinné výroby činila 30
milionů Kčs a plán byl splněn na 72%
U
živočišné
výroby
14
milionů
100%
Přírůstky a příchovky zvířectva 17 mil.
93%
Hrubá zemědělská produkce
61mil.
83%
Celková hrubá produkce
75 mil.
83%
Tento výsledek ovlivnily nepříznivé
klimatické podmínky během celého
roku. Škody činily 16 milionů korun, to je
42% rostlinné produkce.
Tržby z rostlinné výroby činily 19mil.
korun, plán splněn na 61%.
Tržby za výrobky z živočišné výroby
činily 11 mil., plán splněn na 102%
JZD Mír má celkem 1127 členů,
z toho 801 trvale činných pracovníků.
Věkový průměr činí 38 let. Z Těšetic
pracuje ve sloučeném JZD 136 trvale
činných pracovníků a 74 důchodců, to
je 210 členů, kteří představují 40,3%
obyvatel naší obce. 9 těšetických
družstevníků pracuje jako funkcionáři
ve vedení družstva a 2 jako členové
představenstva. V živočišné výrobě
v těšetických objektech pracují 2 BSP,
z nichž jedna
obdržela stříbrnou
plaketu. BSP traktoristů má 8 členů a
BSP sadařek 20 členek.
Během roku JZD vyplatilo na
nemocenských dávkách celkem 647
000 Kčs, na rodinných přídavcích
1 473 000 Kčs, na dávkách v mateřství
234 000 Kčs. Mzdové náklady činily
1 581 000 Kčs.

hodin. Vytvořili hodnotu díla 150 000
Kčs. První akcí bylo dokončení
výstavby
víceúčelové
nádrže
v hodnotě 320 000 Kčs, kde bylo
odpracováno 950 brig. hodin. Po
okolní úpravě, zhotovení zábradlí,
natření,
vydláždění
chodníků
a
napojení přívodu vody, byla nádrž
předána občanům k používání a
hlavně ke koupání.
Druhou akcí byla vnitřní i vnější
oprava požární zbrojnice v hodnotě
40000 Kčs. Pěkný vzhled průtahu obce
kazí dosud druhá část potoka, ale
snad i na toto nevzhledné zákoutí brzy
dojde.
Obec je vcelku pěkně upravená,
občané se starají o údržbu zelených
pásů a záhonů s vysázenými růžemi.
Okrasné vázy, umístěné v zelených
pásech podél průtahu obce, osazují
květinami a pečují o ně. Pěkně se
chodí po vybudovaných chodnících a
asfaltových silnicích.
V letních měsících nás všechny
občas trápí nedostatek pitné vody.
Proto byla v tomto roce zaměřena
pozornost MNV na přípravné práce a
potřebnou dokumentaci na výstavbu
celoobecního vodovodu. Za tímto
účelem nechal MNV provést 2
geologické vrty na pozemku zvaném
Královská, poblíž potoka. Provedení
vrtů stálo 140000 Kčs. Na jeden z vrtů
byl
posléze
napojen
skupinový
vodovod ve Sportovní ulici, neboť
občané této části obce trpěli
nedostatkem pitné vody nejvíce. Na
výstavbě vodovodu v této ulici se
podíleli všichni najitelé domů v této
části obce a veškeré práce spojené
s výstavbou prováděli brigádně.
Předání KD

Těšetičtí družstevníci obdrželi na
výplatách za rok 1978 celkem
3 475 116 Kčs.
Letos
také
provádělo
JZD
odvodnění sadů, neboť v prudkých
bouřích voda nadělala velkou škodu
hlavně v sadech a poškodila téměř
vždy silnici za obcí, vedoucí ku Znojmu.
JZD upravilo 1155 bm toků a odvodilo
205 ha sadů za finanční nákladu
1 687 000 Kčs. Práce prováděl ZSS
Znojmo.
MNV – budování obce
V roce 1978 odpracovali občané
Těšetic celkem 12 050 brigádnických

Dne 1. 10. 1978 byl předán těšetický
kulturní dům do užívání JZD Mír Práče.
Po úpravách, které provádí filmové
studio Gottwaldov, bude sloužit jako
kinokavárna. S úpravami se započalo
ihned.
Politická činnost
Pod vedením KSČ naše obec úspěšně
realizuje závěry XV. sjezdu KSČ a úkoly
6. pětiletky. Činnost všech organizací
v obci byla sjednocena jednotným
plánem kulturně výchovné činnosti,
podle
kterého
je
kombinována
veškerá činnost v obci. Velmi dobře
pracují ČSD, SSM, ČSPO, TJ, SRPŠ a
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ČSČK, ČSCHDZ. Jejich plány vycházejí
z reálných potřeb obce. Přednášková
činnost je zajišťována prostřednictvím
SSM, ČDV, ČSŽ a především stranickým
lektorátem, který zajišťoval školu a
stranické
vzdělání.
Zásady
komunistické morálky jsou postupně
uplatňovány ve SPOZ, který dobře
organizuje občanské obřady.
Prostřednictvím vývěsních skříněk,
které jsou umístěny před kulturním
domem, jsou občané seznamováni
s důležitými
informacemi
MNV i
ostatních složek. Všichni poslanci MNV
jsou zapojeni v agitačním kolektivu a
každý ve svém pracovním obvodu
zajišťuje plnění úkolů, jako je zvaní na
brigády, návštěvy agitátorů v rodinách
před významnými výročími, soupis
domácího zvířectva a zajišťování
úzkého styku s občany. K zajištění
dalších informací pro občany slouží
místní rozhlas, kterým jsou občané
informováni a oznamována všechna
významná výročí.
Pod
vedením
KSČ
byly
uskutečněny důstojné oslavy všech
významných výročí. Velká názorná
agitace, která je umístěna podél
průtahu
obce,
je
vždy
před
významným
výročím
obměněna.
K významným
výročím
je
obec
Těšetice důstojně vyzdobena vlajkami,
třepetalkami, hesly a poutači.
Okresní směna
Při okresní směně, která probíhala
dne 8. a 9. dubna pracovali občané
na dokončení koupaliště, úpravě
parku u kulturního domu, úklidu
prostranství hřbitova, okolí kostela a
školy a všech volných prostranství.
Brigádníci pracovali také na generální
opravě kostela. Otloukali omítku a
prováděli
novou
fasádu.
Mladí
brigádníci provedli nátěr plotu u
parku. Žáci nasbírali 40 q starého
železa. Brigády se zúčastnilo 75
občanů a odpracovali celkem 560
brigádnických hodin.
Život v naší obci se rok od roku
mění. Každý rok budujeme nové
hodnotné dílo. Zásluhu na této
přeměně mají všichni občané spolu se
zástupci obce. Předseda MNV s. Kamil
Tymkovič, tajemník MNV s. Ludvík
Zdeněk i všichni členové rady přistupují
nanejvýš zodpovědně a svědomitě ke
svěřené řídící pravomoci. Jejich úsilí
není marné. Vzhled obce se hodně
změnil k lepšímu a všichni občané si
toho jsou vědomi. Podaří-li se odstranit

nedostatek pitné vody vybudováním
celoobecního
vodovodu,
bude
uspokojena velká část občanů a
dobrá snaha funkcionářů tak po
zásluze oceněna.
ČSŽ a SPOZ
Masové složky v naší obci měly
v tomto roce opět bohatou činnost.
Nejaktivněji pracoval ČSŽ a SPOZ
s předsedkyní s. A. Telekiovou. Členky
těchto organizací již po několik let
aktivně pracují na brigádách, pořádají
mnoho kulturních akcí a finanční
výtěžek použijí na akce pro děti.
Samozřejmostí se staly návštěvy u
přestárlých občanů při příležitosti jejich
narozenin. I vítání prvňáčků knihou a
květinami připravují již po 2 roky. Vítání
dětí do života uskutečnily letos
dvakrát. Svým členkám přispívají
finanční částku na kulturní pořady,
které také společně navštěvují.
ČSCHDZ
Organizace ČSCHDZ svou činností
zajišťuje prostřednictvím svých členů
produkty pro národní hospodářství.
Celou organizaci se zájmem a úsilím
vede předseda s. Š. Bagoňa a 4
členové výboru.
32 členů dodalo do prodejny
Jednota 8580 kusů vajec. Do líhně 906
kusů, králičích kožek 603 kusů, kozích 9
kusů, ovčí vlny 71,60 kg a masa
králičího 172 kg. Tyto dodávky byly
oproti plánu vysoce překročeny. Na
výstavě
domácích
zvířat
byli
zastoupeni 4 chovatelé, kteří obdrželi
za výstavní zvířata čestná uznání. Pro
mladé
chovatele
zakoupila
organizace 2 páry andulek a klec,
zhotovila králíkárnu a zakoupila 1
králíka.
Při
brigádách
v obci
odpracovali členové celkem 672 br.
hodin.

okresu,
konaném
v Moravském
Krumlově, získali pěkné 3. místo. Ve 2.
skupině obsadili druhé místo a
postoupili do vyšší třídy. Oddíl stolních
tenistů si brigádnicky vyklidil a upravil
místnost v kulturním domě. I když je
hrací prostor příliš malý, družstvo
trénuje nepřetržitě.
Šachy
Neúnavně bojovalo také družstvo
šachistů. V zemědělské olympiádě
získalo II. místo a postup do krajského
kola mu unikl jen o ½ bodu. Těšetické
družstvo hrálo ve složení: Katolický
Josef, Vojáček Emil, Kryštof Jan a
Kryštof Jiří. Mimo plán činnosti se
šachisti zúčastnili soutěže o pohár
Únorového vítězství, pořádaného VŠS
Znojmo, pro čtyřčlenná družstva. Za
účasti 5 družstev se podařilo našim
šachistům získat 1. místo. Tuto soutěž
hráli za JZD Mír Práče. V oddílovém
přeboru se stal vítězem Vojáček
Ladislav, (rodák) dřívější občan Těšetic,
který soutěž vyhrál bez ztráty jediného
bodu. Ve spolupráci s JZD Mír Práče
byl pořádán velký vánoční turnaj za
účasti 32 členů z obcí, které spadají
pod sloučení JZD. V hlavní soutěži
obsadil 1. místo Vojáček Ladislav, 2.
Vojáček Emil. Žák Zdeněk Worbis se
probojoval mezi posledních 8 v hlavní
soutěži.
Fotbal
Také družstvo fotbalistů - žáků,
vedené Zdeňkem Plačkem, sehrálo
několik odvetných zápasů, ve kterých
se prosadili. Členové TJ pomáhali i při
zajištění kulturních akcí v obci. Připravili
táborák pro děti a zajistili občerstvení
na dětském sportovním dni.
Kulturní činnost
Masopust

TJ Sokol
TJ Těšetice již druhý rok aktivně
pracuje. Zásluhu je možné přičíst
členům výboru s předsedou s. J.
Kryštofem. Mladí členové TJ se
sportovně vyžívají ve stolním tenisu.
V hlavní soutěži o putovní pohár vyhrál
hráč Josef Gerža, který jej získal již
podruhé.
Zemědělské olympiády se zúčastnili
stolní tenisté v tomto složení J. Gerža, J.
Bobek, Jar. Prokeš, a na turnaji v rámci

V zimním
období
uspořádaly
masové organizace celkem 5 plesů,
z nichž se nejlépe vydařil chovatelský.
Průměrná návštěvnost byla 90 osob.
Tradiční masopust pořádali požárníci.
Za doprovodu domácí kapely p.
Brníka st. s harmonikou a p. Vojáčka
s trubkou a za zvuků bubnu a
ozembouchu procházelo vesnicí 17
masek. Večer pokračovala maškarní
merenda v místním hostinci, kam přišlo
mnoho masek. Na masopust se těší
děti i dospělí občané naší obce, neboť
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se každý rád podívá na pestrost a
rejdění masek.
Karneval
Dne 23. února uspořádal ČSŽ
maškarní karneval pro děti. Jako každý
rok, tak i letos se děti při hudbě
vydováděly, roztančily a zahrály
společenské hry. Na zakoupené losy
získaly různé výhry. Pro občerstvení
dostaly zákusky, které jim ženy
napekly.
30 let Únor
Na počest 30. výročí Vítězného
února byla svolána veřejná slavnostní
schůze.
Hlavní
referát
přednesl
předseda VO KSČ, ředitel ZDŠ s. Josef
Valena. Oslavu pozdravili pionýři a
svazáci svým kulturním programem.
Na závěr byl promítnut film. Schůzi bylo
přítomno 85 osob.
MDŽ
Dne 5.3. se konala v sále kulturního
domu slavnostní schůze Jednoty. Při
této schůzi byl současně oslavován
MDŽ. Ženy i ostatní občané se
zúčastnili v hojném počtu. Všichni
vyslechli úvodní referát k MDŽ, který
přednesl tajemník MNV s. Zdeněk
Ludvík. Zprávu o činnosti DV Jednoty
přednesl předseda DV s. Bohumil
Mejzlík, který také uvedl kulturní část.
Děti z MŠ přednesly básničky, písničky
a předvedly tanečky. Poté předaly
maminkám dárky. Také děti ZDŠ
předvedly svůj program básní a
tanečků a předaly dárky. Pionýři
zacvičili jazzgymnastiku a předvedli
hudební vystoupení. Členové SSM
vystoupili se zpěvy, recitacemi a
zábavnými scénkami. Všichni účinkující
byli odměněni potleskem a radostí
přítomných. DV předal ženám i dětem
malou pozornost. Dárky zakoupil
z finančního
příspěvku
všech
organizací. Oslava MDŽ se vydařila a
návštěvníci odcházeli spokojeni.
1.máj
Oslav 1. máje se zúčastnili občané
naší obce společně s JZD Mír Práče.
Odpoledne bylo v naší obci na
místním hřišti přátelské fotbalové utkání
ženatí proti svobodným za stavu 3:1
pro svobodné. Hrálo se o sud piva.
Fotbalisty přišlo povzbudit 65 občanů.
Lampionový průvod
Dne 8.5. na počest 33. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou

armádou, uspořádala ZDŠ lampionový
průvod
s táborákem
na
hřišti.
Lampionový
průvod
doprovázela
hudba z místního rozhlasu a velký
počet diváků. Po opékání vuřtů
mládež u táboráku zpívala a radostná
nálada potrvala až do půlnoci.
MDD
Na oslavu MDD dne 3. června
uspořádala ZDŠ, SRPŠ a ČSŽ sportovní
odpoledne pro děti. Do soutěží bylo
zařazeno závodění na kolech, hod
míčkem, běh, závody v pytlích a
holínkách, závody s kočárky a střílením
do plechovek.
Pěkné slunné počasí vylákalo
občany, kteří přišli povzbudit malé
závodníky. Vítězové soutěží obdrželi
sladké medaile.
Dne 18.6. a 22.10. uskutečnilo SPOZ
vítání dětí do života. Do kroniky SPOZ
byly zapsány tyto děti:

Hmotná úroveň
Hmotná úroveň občanů rok od roku
stoupá. Letos je v obci již 67 majitelů
osobních automobilů, to je téměř
každá
druhá
domácnost.
V 10
rodinách mají zakoupeny automatické
pračky, v 6 barevné televizory. 10
občanů obce strávilo svoji dovolenou
v zahraničí
v SSSR,
Bulharsku,
Rumunsku, Maďarsku a Itálii.

TABULKA MUŽŮ PO PODZIMNÍ ČÁSTI
SEZONY

Počasí
Letošní
zima
byla
mírná.
Následovalo ochlazené jaro a častými
mrazíky, které způsobily částečné
zmrznutí květů meruněk a broskví. Dne
13. dubna napadlo 2 cm sněhu.
Měsíce květen a červen byly chladné,
téměř bez srážek. Sucho potrvalo až
do podzimu, což mělo nepříznivý vliv
na vzrůst a výnos obilí, ovoce,
okopanin a píce.
(JŽ)

Punčochář Jiří narozen dne 16. 2. 1978
Nikitěnková Olga
28. 3. 1978
Žáček Richard
9. 4. 1978
Bobková Erika
17. 4. 1978
Bartoněk Tomáš
20. 5. 1978
Telekiová Eva
30. 7. 1978
Daberger Zdeněk
30. 8. 1978
Rodiče obdrželi květiny a jejich dítě
vkusnou hračku a pamětní list. Vítání
zpestřili
pionýři
svým
kulturním
vystoupením.

Tělovýchovná
jednota
TĚŠETICE

Divadlo

Přistěhování, odstěhování

Domek
Kenerešových
č.
24
odkoupili Chlubnovi z Lanškrouna a
domek Leginských, Klesnilovi z Bantic.
Budovu, kde dřív byly umístěny
kanceláře JZD odkoupil p. Smutný ze
Znojma, dřívější předseda těšetického
JZD. Upravil zahradu, oplotil ji a opravil
fasádu domku. Přispěl k pěknému
vzhledu Bantické ulice.
Letos jsou v naší obci rozestavěny 3
rodinné domky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mikulovice
Prosiměřice
A
Mramotice
Micmanice
St. Petřín
Suchohrdly
u Zn.
Hatě A
Slup A
Jevišovice
B
Havraníky
TĚŠETICE
Štítary
Hostim
Krhovice

14 12 1 1 46:6 37
14 10 0 4 32:28 30
14
14
14
14

7
7
7
7

4
3
1
1

3
4
6
6

14
14
14

5
5
4

4 3 22:23 19
2 7 29:26 17
3 7 36:37 15

14
14
14
14
14

4
4
4
3
3

3
2
2
3
3

7
8
8
8
8

29:19
32:30
34:26
25:24

25:33
21:26
18:35
23:28
17:48

25
24
22
22

15
14
14
12
12

Zimní příprava začala našim
fotbalistům 29. ledna 2013 v 18:00
prvním výběhem po naší obci. Po té
se tento výběh konal alespoň
jednou týdne.
Důležitou
součástí
byla
i
tréninková utkání našich fotbalistů
na umělé trávě ve Znojmě, kde se
každý týden v neděli od 10:15
utkávali naši borci s týmem Dyje.

Dne 25. 6. sehráli žáci ZDŠ
Prosiměřice divadelní hru ,,Sombrero“.
Hru, která se dětem líbila, uvidělo 400
diváků z Těšetic i okolních obcí.

V tomto roce se odstěhovaly z naší
obce na Slovensko 2 rodiny.

ziskem 14 bodů, pouze dva body
dělí náš tým od sestupových pozic.
Snad se podaří našim fotbalistům
v jarní části soutěže nasbírat více
bodů a co nejdříve se vyhnout
sestupovým starostem, o které bude
určitě obrovský boj mezi několika
týmy.

Vážení spoluobčané
a čtenáři tohoto Zpravodaje,
v prvním
čtvrtletním
vydání
těšetického informačního plátku
v tomto roce Vám místní fotbalový
klub shrne zimní přestávku sezony
2012/2013.
Po skončení pozdimní části
soutěže, posledním domácím utkání
proti
Krhovicím,
začala
našim
fotbalistům zimní přestávka.
Naši
fotbalisté přezimovali na 11. místě se
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Zimní příprava na UT ve Znojmě
vyvrcholila v sobotu 23. března 2013,
turnajem čtyř týmů (Dyje, Těšetice,
Zimák,
LaLiga).
Posledně
dva
jmenované
týmy
byly
složeny
z fotbalových nadšenců, kteří se šli
s našim týmem a Dyjí pobavit
fotbalem a udělat si krásné sobotní
dopoledne. Turnaj vyhrál tým Dyje
před
našimi
borci,
když
v rozhodujícím utkání zvítězil náš
soupeř 9:8. Další informace o tomto
turnaji se dočtete na našem webu.
Náš tým zaznamenal v zimní
přestávce 4 změny v hráčském
kádru. Dva hráči tým opustili,
naopak dva hráči náš tým posíli.

Z týmu na vlastní žádost odešel
Lubor Bárta a druhým hráčem, který
odchází, je Tomáš Polický, který
přestoupil
zpátky
do
svého
předchozího působiště, do Božic.
Do našeho týmu se naopak
vrátily dvě „staronové“ tváře, a to
Jan „Osma“ Ošmera a Ivo „Yago“
Kraizel. Oběma nově příchozím
hráčům přejeme, aby se jim v dresu,
s tygrem na hrudi dařilo.

Kostrej Martin,
Ludvík Denis,
Moltaš David,
Musil Vojtěch,
Nováček Petr,
Novák Pavel,
Novák Petr,
Vacula Michal,
Vaďura Jakub,
Votava René
a Vrba Ondřej.

Členy realizačního týmu jsou:
Dufek Josef (trenér)
a
Tkadlec
Václav
mužstva).

(vedoucí

V družstu mladších žáků se přes
zimní přestávku nic nezměnilo, takže
jarní část bude pokračovat beze
změn.
Pod vedením trenérů (David Vlk,
Petr Vacula a Marcel Vrba) by měli
do jarní části soutěže mladších žáků
nastupovat:
Bauch Michal,
Bihári Josef,
Bilka Patrik,
Bobková Sabina,

26. 5.
Mikulovice
2. 6.
TĚŠETICE
9. 6.
Jevišovice B
15. 6.

- Prosiměřice
“A”
v 16:30
- TĚŠETICE
v 16:30
- Havraníky
v 16:30
- TĚŠETICE
v 16:30

TABULKA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE

Hráčský
kádr pro jarní část
soutěže budou tvořit tito hráči:
Trávníček Martin,
Trávníček Karel,
Nohava Milan,
Novák Filip,
Bárta Kamil,
Bezrouk Jakub,
Vlk David,
Trávníček Antonín,
Ošmera Jan,
Worbis Michal,
Štancl Martin,
Bilka Rudolf,
Vacula Petr,
olympionik - Svoboda Květoslav,
Diviš Milan,
Zimmermann Pavel,
Kirillov Ruslan
a Kraizel Ivo.

TĚŠETICE

1. Hatě

8 7 0 1 101:10 21

2. Práče

8 6 0 2 38:13 18

3. Hevlín

8 4 0 4 41:36 12

4.

Suchohrdly u
Zn.

5. TĚŠETICE

8 3 0 5 19:51 9
8 0 0 8

6:95

0

ROZPIS JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE – MUŽI
Hatě A
31. 3.
TĚŠETICE
7. 4.
Štítary
14. 4.
TĚŠETICE
21. 4.
Hostim
28. 4.
TĚŠETICE
5. 5.
Starý Petřín
11. 5.
TĚŠETICE
19. 5.

- TĚŠETICE
v 15:30
- Mramotice
v 15:30
- TĚŠETICE
v 16:00
- Slup A
v 16:00
- TĚŠETICE
v 16:00
- Micmanice
v 16:30
- TĚŠETICE
v 16:30
- Suchohrdly
u Zn.
v 16:30

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.
Za TJ Těšetice
Václav Tkadlec

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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