
Slovo starostky

Vážení spoluobčané, čtenáři, 

   máme  za  sebou  dlouhá  léta
očekávanou a nejdůležitější  akci roku
– otevření sálu víceúčelového zařízení.
Akce  byla  mimořádně  úspěšná,
velkolepá, příjemná a splnila to, co se
od  ní  očekávalo.  A  co  teprve
následný košt vína? I díky němu se náš
Kulturní  dům  dostal  do  povědomí
občanů  celého  okresu,  ale  i  kraje.
V současné  době  dořešujeme  další
využívání tohoto sálu, zpracovávají  se
požární,    bezpečnostní  a  provozní
předpisy,  nájemní  smlouva,  ceník  a
vše,  co je  potřebné.  O všem budete
průběžně informováni.

     Tak pojďme ten Kulturní  dům co
nejvíce  využívat,  setkávat  se  tam
s ostatními  občany,  bavit  se,
vzdělávat,  cvičit  a  mnohé další.  Není
nutné,  aby  akce  pořádala  pouze
obec  nebo  spolky  obce,  do
organizace  akce  se  může  zapojit
kdokoliv. Těšíme se tedy nejen na vaši
pomoc, ale i  vaše  nápady.  Závěrem
chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na  přípravě  a  organizaci  této
nádherné akce.

Mgr. Jana Bezrouková
starostka obce

Slavnostní otevření
společenského sálu

     Dne  9.8.1995  vyhořela  těšetická
kinokavárna a v letošním roce jsme se
po  22  letech  dočkali  částečného
zprovoznění  nového  víceúčelového
zařízení – kulturního domu.

     V sobotu 13.5.2017 se mohli všichni
občané Těšetic i ostatní hosté poprvé
projít  novým  společenským  sálem
s příslušenstvím a užít si tak výjimečnou
sváteční atmosféru.
 

    Již půl hodiny před zahájením byla
kapacita sálu zaplněna a ve 14 hodin
byl sál na prasknutí.

  Slavnostního  zahájení  se  ujali
starostka  obce  Jana  Bezrouková  a
farář Jindřich Čoupek.

     Poté  začal  kulturní  program, na
kterém  se  podílely  děti  z místní
mateřské  školy  se  svým  pásmem
písniček  a  scének,  místní  klub  žen
s tanečním  vystoupením  a  Hana
Ludvíková a Jakub Vaďura - těšetické
pěvecké naděje.

 Vedle  kulturního  představení  měli
všichni návštěvníci možnost využít 

občerstvení v podobě grilovaného   
prasete,  zvěřinového  ragů  a  cigáry.
Byla  také  připravena  degustace  vín
místních vinařů. 

 Celé  odpoledne  hudebně
doprovázela cimbálová muzika Kalíšek
z Brna.

   V přísálí  bylo  možné  shlédnout
výstavu  obrazů  a  ručních  prací
těšetických  občanů  a  fotokroniku
kulturního domu.

       Od 18 hodin  plynule na odpolední
program  navazoval  14.  ročník
Těšetického koštu.
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14. Těšetický košt
Letos  poprvé  vyhodnocení  vín
proběhlo  v předstihu,  již  ve  čtvrtek
11.5.  Odborná komise 30 degustátorů
vyhodnocovala celkem 220 vzorků vín.
Koštu se zúčastnilo 94 vystavovatelů (z
toho  27  z Těšetic).  Celkem  bylo
uděleno 59 zlatých medailí.

     Šampionem výstavy se stalo víno
Rulandské  bílé,  ročník  2015,  výběr
z hroznů,  hodnocení  1,4b.  producent
Aleš Růžička, Nový Šaldorf.

    Ocenění  Nejlepší  těšetické  vínko
získalo  víno  Veltlínské  zelené,  ročník
2016,  pozdní  sběr,  hodnocení  1,6  b.,
producent Hes Dominik, Těšetice.

      Program samotného koštu byl opět
zpestřen  soutěží  „tahání  koštýře  na
čas“ a slosováním vstupenek o věcné
ceny.

   Od  20  hodin  plynule  přecházela
atmosféra v sále do taneční zábavy za
doprovodu hudební skupiny Habakuk.
Večerní  taneční  vystoupení  klubu žen
bylo  za  aplausu  celého  sálu
opakováno  a  přispělo  ke  skvělé
atmosféře taneční zábavy.

    Hosté se výborně bavili do pozdních
nočních hodin.

  Závěrem  lze  jen  konstatovat,  že
znovuotevřením  kulturního  sálu  je
výzvou pro všechny spolky a občany
Těšetic k uspořádání různých akcí. 
První  akci  v našem  sále  se  zúčastnilo
odpoledne  cca  350  návštěvníků  a
večer také 350 návštěvníků. 

Děkujeme  všem,  kteří  jakýmkoliv
způsobem  pomohli  při  přípravě  a
organizaci  otevření  společenského
sálu.

Mimořádné poděkování:

Za pomoc při organizaci otevření spol.
sálu:  Sbor  dobrovolných  hasičů
Těšetice a Kamila Číhalová, Klub žen,
Klára Žižková,  Tereza Žižková,  Alžběta
Nekulová,  Veronika  Kašpárková,
Tomáš Nezval, kuchařky obecní jídelny
Sponzorům:  Pomona  Těšetice  a.s.,
KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o., R+R Reality, JUDr.
Miloš  Císař,  AGRALL  zemědělská
technika  a.s.  Bantice,  Myslivecké
sdružení  Těšetice-Bantice,  HEINEKEN
Česká republika a.s.

Vystupujícím a  vystavujícím: Mateřská
škola,  Klub  žen  Těšetice,  Hana
Ludvíková,  Jakub  Vaďura,  manželé
Pokornovi,  Rostislav  Květoň,  Marie
Rozenbergová,  Květoslava  Zvěřinová,
Marie  Kryštofová  ml.,  Jarmila
Vikturnová

Za  organizaci  Těšetického  koštu:
rodinám  Leoše  Musila  a  Karla
Tkadlece, Anně Telekiové

Leoš Musil
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Pálení čarodějnic
      V neděli 30. 4. 2017 se na místním
hřišti  uskutečnilo  tradiční  ,,Pálení
čarodějnic´´.  Občerstvení  a  táborák
připravili  místní  hasiči,  za  což  jim
děkujeme.  Příjemný večer  nepokazila
ani  zima,  která  se  dala  zahnat
posezením u vatry a popovídáním se
spoluobčany.

 
JŽ

Lampionový průvod
     Dne 7. 5. 2017 v 19:00 naší vesnicí
prošel  lampionový  průvod  za
doprovodu  dětských  písní.  Sraz  měly
děti před mateřskou školou a poté se
svými  rodiči  dorazily  na  místní
fotbalové  hřiště,  kde  na  ně  čekal
zapálený táborák. 

     Děti  dostaly  limonádu  a  párek
s chlebem.  Táborák  a  občerstvení
přichystali  místní  hasiči.  Všem
děkujeme  za  pomoc  při  organizaci
této akce.

JŽ
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Zábavné odpoledne

     V  sobotu  dne  3.  6.  2017  se
uskutečnilo  od  14.00  hodin  v  místním
sportovním  areálu  Zábavné  odpo-
ledne pro děti. 

    Pro naše nejmenší byly připraveny
soutěže,  stanoviště  se  střelbou  ze
vzduchovky, skákací hrad a Agentura
Sluníčko nabízela dětem možnost zvolit
si  podle  vlastního  uvážení  nákres  na
obličej. 

    Děti si mohly prohlédnout traktor a
kombajn od firmy AGRALL zemědělská
technika,  a.s.  a  hasiči  z  Miroslavi
nastříkali dětem jejich oblíbenou pěnu.

     Počasí  se vydařilo.  Pro děti  byla
připravena sladká odměna a bublifuk,
aby si měly s čím hrát a rodiče z nich
mohli mít  radost.  

    Limonádu  věnovala  dětem  paní
Marcela  Míková  a  zmrzlinu  v místní
cukrárně  paní  Votavová.  Pro  ostatní
přítomné  bylo  též  zabezpečeno
občerstvení.  

     Děkujeme všem, kdo pomohli svým
přičiněním  a  přispěli  k  příjemnému
průběhu této akce.

JŽ

Ledové království
     V Městském divadle ve Znojmě bylo
v období  2016-2017  sehráno  18
představení  dětského  muzikálu  na
motiv Ledové království. 

  

  

  Tato představení nacvičilo a sehrálo
Centrum  Hudebního  Vzdělávání  BEZ
Hranic  &  Taneční  pohybové  studio
M&M. 

V těchto  představeních  účinkovali
Hana  Ludvíková jako  dospělá  Elsa  a
Jakub Vaďura jako Hans.

JB
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Setkání důchodců
   V neděli 21. května 2017 ve  14.00
hodin  se  konalo  setkání  důchodců
v sále  Kulturního  domu  –  víceúče-
lového  zařízení. 

   Naše důchodce a všechny přítomné
uvítal  pan  Pavel   Worbis.  Po  uvítání
předal  slovo  dětem  z  MŠ,  které  pod
vedením  paní   ředitelky   Pavlíny
Velebové  a  paní  učitelky  Soni
Ludvíkové   měly  připravené  vy-
stoupení.  Děti  za  přednes  dostaly
malou  sladkost.  Následovalo  taneční
vystoupení   Klubu  žen  Těšetice,  který
předvedl tři tanečky.  

  O  hudební  doprovod  při  volné
zábavě  se postarali bratři  Květoňovi-
Cauliflower Band. Pro důchodce bylo
připraveno pohoštění. 

 Děkujeme  všem,  kteří  pomohli
k příjemnému průběhu akce.

JŽ

Z činnosti klubu žen
Těšetice

     Náš klub působí v obci pod novým
jménem  právě  rok.  Jeho  činnost  se
skládá  většinou  z tanečních
vystoupení  a  spolupráce  s dalšími
subjekty v obci při zajišťování převážně
kulturních  akcí.  V poslední  době  to
byla  spolupráce  s Obecním  úřadem
Těšetice  při  příležitosti  otevření
Kulturního  domu  -  víceúčelového
zařízení,  kde  náš  Klub  žen  přispěl
k příjemné  pohodě  návštěvníků
tanečním vystoupením.

     Také při setkání s důchodci se naše
členky  (ač  některé  samy  již
důchodkyně)  zasloužily  o  příjemné
odpoledne  jak  tancem,  tak  pomocí
s přípravou a obsluhou při občerstvení
a také částečně  úklidem prostor.

  Poslední  společnou  akcí  byla
spolupráce  při  pořádání  tradiční
těšetické  pouti  zahájené  sv.
požehnáním  v kostele  Nejsvětější
trojice, na kterou členky zvaly všechny
občany  naší  obce  s dechovou
hudbou Skaláci a rozmarýnem od paní
Šimákové.  Tento  náročný  den,
kterému přálo i  počasí, byl  zakončen
večerní  pouťovou  zábavou
s tombolou,  za  kterou  patří
poděkování  jak  všem  členkám Klubu
žen,  tak  i  několika dalším sponzorům.
Také bychom chtěly poděkovat 

obecnímu  úřadu  Těšetice  i  ostatním
sponzorům  za  finanční  příspěvky  na
činnost  našeho spolku.  Tyto  příspěvky
bychom  chtěly  využít  ke  zkvalitnění
našich  vystoupení,  která  nás,  bez
rozdílu  věku  a  přes  nastupující
zdravotní obtíže, velmi baví.

  Rády se s Vámi budeme setkávat i na
dalších  kulturních  akcích  a  přivítáme
mezi  námi  všechny,  kdo  se  chtějí
podílet  na  příjemném  životě  v naší
obci.

Za Klub žen Těšetice z.s.
Plačková Ludmila, jednatel

Činnost SDH
Těšetice

Naše organizace má stále 30 členů.

Duben 2017
  4.4.    Školení strojníků
16.4.    Členská schůze
30.4.    Čarodějnice na místním hřišti
            (zajištění občerstvení, postavení
             táboráku a stanů)

Květen 2017

6.5. Okrsková soutěž hasičů v Práčích –
       naši hasiči obsadili 3. místo
      (1. Vítonice 22:91,  2. Práče  25:30,
       3. Těšetice  35:32)       

7.5.   Lampionový průvod po obci
        s táborákem (zajištění občerstvení,
         postavení táboráku a stanů)
13.5. Pomoc  při organizaci otevírání
        víceúčelového zařízení, potom
        druhý den proběhl úklid
20.5. Trénink družstva hasičů na
        místním hřišti pod vedením velitele
         Worbise Pavla
27.5. Sběr nepoužitelných elektro-
         spotřebičů, TV, praček, ledniček,
         mikrovlnných trub, žehliček,
         vysavačů

Červen 2017

2.6.   Členská schůze
3.6.   Příprava zábavného odpoledne –
           zajištění pěny, uzení cigáry
10.6.   Tradiční pouť, kde se hasiči
           zúčastnili s Klubem žen zvaní po
           obci, také udili cigáru
30.6.   Členská schůze a zahájení
           prázdnin s místním občerstvením
          v Hostinci U Vlků, vyzkoušení
            nové udírny

     V červnu  nám  OÚ  zakoupil  pro
hasiče  hadici  k hasící  stříkačce,
pracovní  oblečení,  trička,  sportovní
přilby a sportovní rozdělovač. 
 
          Za to jim moc děkujeme.

Josef Bezrouk
starosta SDH Těšetice
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Požár
   Dne  3.7.2017  naše  zásahová
jednotka pomáhala při hašení požáru
pole, stohu a pneumatik u Suchohrdel
-  Purkrábka.  Přestože  nemáme
cisternu,  jejich  pomoc  byla  hodně
potřebná.  Plnili  vodou  bambi  vak
vrtulníku. Za tuto pomoc jim děkujeme.

JB

Dotace z rozpočtu
JMK kraje

   V únoru  jsme  zažádali  o  dotaci
z rozpočtu  Jihomoravského  kraje
v rámci  podprogramu  Podpora
rozvoje venkova JMK 2017 na účel  a
v rámci akce: Rekonstrukce a výměna
osvětlení,  vybudování  pískoviště
v mateřské škole. 

   Osvětlení  dlouhodobě  nesplňuje
normy dané zákonem a v současném
stavu  dětem  neposkytuje  dostatek
osvětlení  k herním  ani  pracovním
činnostem. 

    Stávající  pískoviště je vybudované
z betonu  a  představuje  hrozbu
zejména  při  pádu.  Nové  pískoviště
bude  dřevěné  se  stříškou  pro
poskytování  stínění.  Celková  cena
rekonstrukce  byla  stanovena  na
219 000,-  Kč,  obec  získala  dotaci
109 000,- Kč. 

   Rekonstrukci  a  výměnu  osvětlení
provede firma Milan Jedlička Elektro-
montážní práce. 

    Stavební  práce firma Stavby Petr
s r.o.  a  nové  pískoviště  zhotoví  firma
Kašpárek Petr Truhlářství. 

    Veškeré práce se budou provádět
od  17.  července  do  31.  srpna  2017,
kdy bude školka uzavřena. 

 
JB

Revize dětského
hřiště

   Na  dětském  hřišti  před  obecním
úřadem  byla  provedena  revize
herních prvků odbornou firmou ACER
WOODWAY s.r.o. 

   Kromě jednoho  herního  prvku  na
všech  ostatních  bylo  nutné  provést
opravu  podle  doporučení  odborné
firmy  tak,  aby  hřiště  bylo  zase
bezpečné.  Opravu  provedli  zaměst-
nanci obce.

 
JB

    

Průtah obcí Těšetice
    V letech  2007  –  2014  proběhla
v obci  rozsáhlá  rekonstrukce  místních
komunikací, které jsou v majetku obce.
 
     Rovněž se podařilo opravit silnice
v majetku  Jihomoravského  kraje  (do
Prosiměřic, Suchohrdel a do Bantic).
Poslední  velká  akce  tohoto  druhu,
která  nás  čeká,  je  průtah  obcí.  Na
přípravě rekonstrukce Hlavní ulice a ul.
Bantická  se  začalo  pracovat  před
sedmi  lety.  Nejdříve  byl  vyhotoven
investiční záměr a následně podrobná
projektová  dokumentace,  se  kterou
měli občané možnost se seznámit.

    Po dvouletém zpomalení tempa se
nyní   JMK  a  obec  posouvají  ke
společnému  cíli  –  tj.  nejenom  zlepšit
povrch silnic a chodníků, opravit a 

rozšířit  dešťovou  kanalizaci,  ale  i
zvýšení  bezpečnosti  chodců,  zpo-
malení  vozidel  na  vjezdu  do obce a
zlepšení celkového vzhledu obce.

     Tato rozsáhlá akce bude historicky
největší investiční akcí na území obce
Těšetice.  Celkem  69  milionů  Kč  je
rozpočet  JMK  s  obcí.  Ale  je  to
investice,  kterou  budou  využívat
občané  každý  den  a  která  velmi
výrazně posune naši obec vpřed.

  Obec  Těšetice  má  naspořené
nemalé  finanční  prostředky  a
dostatečné  finanční  zdraví,  aby
zvládla tuto investici.

     Až se dílo podaří, budou občané
hrdí na svou obec a současně Těšetice
budou i vzorem pro jiné obce.

 
ZN

    V letošním roce se rozběhla příprava
na realizaci tohoto průtahu, vyřizování
souhlasů  a  stavebních  povolení,
příprava  podkladů  pro  zadávání
zakázky. 

    Dle informací ředitelství SUS v Brně,
pokud nedojde v průběhu soutěže ke
komplikacím,  bude  možné  stavbu
zahájit  v druhé  polovině  září  2017  a
měla by být dokončena do 31.8.2018.
Není ještě určeno, kterou částí obce se
začne.

    Všichni budete včas informováni o
zahájení  a průběhu budování  tohoto
průtahu.

JB
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Střípky z mateřské
školy

      Druhé pololetí  školního roku  se
v naší  mateřské  škole  odvíjelo  již  o
poznání  klidněji.  Nové  malé  děti  už
byly  zadaptované  v novém  prostředí
bez  maminek,  a  tak  se  mohly  plně
věnovat hrám a činnostem v mateřské
škole.  Paní  učitelky  se  tak  mohly
věnovat  přípravě  předškoláků  a
individuálním  potřebám  každého
dítěte.  A  také  připravovaly  s dětmi
společné akce.

    V měsíci květnu nás  čekala hned
dvě  vystoupení.  První  na  dlouho
očekávaném  otevírání  ,,kulturáku“
v Těšeticích,  který  děti  pracovně
nazvaly  otvírání  toho  nového
domečku  a  vystoupení  pro  seniory.
Protože děti žijí  pohádkovými příběhy,
společně jsme vybrali operku od pana
Svěráka  Šípková  Růženka.  Děti  celé
nacvičování  vyloženě  pohltilo  a
nadšeně se těšily, až přijde ten slavný
den.  Abychom  se  s paní  učitelkou
mohly  plně  věnovat  při  vystoupení
dětem,  požádaly  jsme  mladého,
nadějného  skladatele  a  hudebníka
Zdeňka Matuščina, zda by nám k naší
operce  nezahrál  doprovod.  Přestože
měl  v sobotu  koncert  v Brně,  do
Těšetic  za  námi  přijel.  Děti  z něj  byly
nadšené  a  my  s paní  učitelkou
vděčné, že máme při vystoupení volné
ruce pro naše malé školkáčky. Myslím
si,  že  vystoupení  se  dětem  moc
povedlo,  možná  proto,   že  otevření
,,kulturáku“ pro ně, pro jejich rodiče a
prarodiče  bylo  velmi  důležité  (přece
jen  se  zde  budou  obyvatelé  obce
scházet  a  budovat  pěkné,  přátelské
vztahy, zažívat milá setkání i  zábavu),
možná  proto,   že  se  jim  tento
pohádkový  příběh  moc  líbil,  anebo
jednoduše  proto,  že  jsou  to  moc
šikovné  děti.  Nutno  podotknout,  že
jsme  se  trochu  obávaly  náročnosti
tohoto  představení,   přece  jen  bylo
napsáno pro děti ze základní školy, ale
myslím si, že děti z naší mateřské školy si
ostudu  neudělaly  a  my  jsme  na  ně
náležitě pyšné.

      A protože v červnu slaví všechny
děti  svátek,  oslavovalo se  i  u  nás  ve
školce.  Za  dětmi  přijeli  profesionální
hasiči  ze  Znojma,  děti  si  vyzkoušely,
jaké to je uhasit oheň a jaké je zblízka
hasičské  auto.  Další  dny  nás  čekalo
hledání  pokladu  a  přátelské  setkání
s dětmi z mateřské školy z Přímětic, kdy
jsme  si  všichni  společně  opekli
špekáčky. Zahradní slavnost, kde jsme

pasovali  předškolní  děti  na  školáky,
jsme si  také všichni  užili  a i  přesto, že
bylo velké teplo, jsme si rozdělali oheň
a  opekli  dobrůtky.  Poslední  týden
školního roku nás čekal výlet na Jelení
farmu do Vrbovce a přátelské setkání
s dětmi z první třídy ze základní školy. 

     K letním prázdninám neodmyslitelně
patří  vůně  jahod,  sena,  vody,  ale
hlavně chvil,  které  děti  stráví  se  svojí
rodinou, s babičkou a dědečkem.  

Přestože  mateřská  škola  má  funkci
výchovnou a vzdělávací, děti vedeme
k vzájemnému porozumění,     toleran-
tnosti  a  lásce,  péči  rodiny  jim
nenahradíme. Ta je pro ně a pro jejich
budoucí  život  nenahraditelná  a
vzpomínky  na  prázdniny  v dětství  si
ponesou  celý  život.  Přejme  našim
dětem  tyto  nenahraditelné  chvíle.
Přejme jim je a dopřejme jim je.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Velebová

- 7 -



Pouť
     Letošní pouť se konala 10. 6. 2017.
Této akce se jako každý rok ujal místní
Klub žen.  Pouť   začala  bohoslužbou
slova v místním kostele, kde pan farář
požehnal celé vesnici. 

     Poté ženy  a  hasiči za doprovodu
hudební  skupiny Skaláci  zvali  občany
na  večerní  zábavu,  která  se  konala
poprvé v Kulturním domě.  

   Hrála  skupina  Víkend.  Byla  též
zajištěna  bohatá tombola a program
doplněn o vystoupení  Klubu žen.

    Odpoledne  byly  před  kulturním
domem připraveny atrakce, zmrzlina a
občerstvení.

JŽ 

Jubilanti
Duben

65 let     Teleki Jiří
70 let     Hussová Marie
75 let     Dufková Blanka

Květen
70 let      Václavek Stanislav
75 let      Kenerešová Irena
80 let      Míka Jaroslav
80 let      Kenereš Pavel
85 let      Valenová Květoslava
96 let      Ludvíková Anna

Červen
65 let      Gerža Josef

Všem  jubilantům  přejeme  všechno
nejlepší.

Plánované akce

9. září       -       Posvícení

TJ Těšetice
     Vážení   spoluobčané a  čtenáři
tohoto  Zpravodaje, 

   ve  druhém  čtvrtletním  vydání
těšetického  informačního  plátku
v tomto  roce  Vám  místní  fotbalový
klub shrne jarní část  sezony 2016/2017.

  Po  podzimní  části  a  devíti
odehraných  zápasech  se  naše
mužstvo  nacházelo  na  8.  místě
s pouhými  šesti  body  (výhry  nad
předposledním Grešlovým Mýtem a

posledním  Vranovem).  V zimní  části
proběhlo  několik  změn  v kádru,  mj.
odešli  hráči základní  sestavy:  Vikturna
a P. Zimmermann, přišli M. Vlk, Stach a
Svoboda, kteří  se stali stabilními členy
naší  jedenáctky.  Tyto  nové  tváře
doplnili  mladíci  Ludvík  a  Hobza,  kteří
teprve  získávají  zkušenosti  s dospělým
fotbalem. Výsledky jarní části a hlavně
herní  projev  byl  o  100% lepší  než  na
podzim. 

   V prvním  jarním  utkání  jsme
remizovali  na  hřišti  silných  Hlubokých
Mašůvek,  kde  jsme  navíc  inkasovali
vyrovnávací  branku  až  v poslední
minutě,  po  té  jsme  remizovali  doma
s Olbramkostelem  v bojovném  utkání,
kdy  mohla  vyhrát  obě  mužstva,  ale
velké  šance  na  obou  stranách
v závěru  utkání   zůstaly  nevyužity.
V dalším  utkání  na  hřišti  suverénního
Šatova  (neztratili  v soutěži  ani  jeden
bod!!!)  jsme  inkasovali  půltucet
branek.  Proti  poslednímu  Vranovu  si
naši  hráči  s chutí  zastříleli  a  jen  dvě
branky chyběly  k pověstné „desítce“.
Na těžkém terénu v Grešlovém  Mýtě
jsme  zvítězili  2:5,  i  když  jsme  již  v 15.
minutě  prohrávali  2:0.  Třetí  výhru
v řadě si naši hráči připsali v domácím
utkání  proti  houževnatým  Pavlicím.
Tohle  utkání  bylo  asi  nejhezčí
podívanou v sezoně.

     Následující  zápas  jsme hráli  (po
slavnostním  otevření  KD  a  koštu)  ve
Štítarech,  kde  se  hraje  tradičně
v neděli  v 10:15  a po  přestřelce jsme
podlehli  6:4  (naši  branku  v tomto
utkání  strážili  obránce  J.  Tomek  v  1.
poločase a záložník D. Ludvík ve druhé
půli.  Ani  jeden  z našich  fundovaných
brankářů bohužel nebyl k dispozici).

     V předposledním utkání v Konicích
jsme „rupli“ nejtěsnějším rozdílem, kde
nám byl  překážkou kromě domácích
také jejich  terén,  který  se  dá nazvat
doslova „polem“.  V posledním utkání
jsme remizovali s mužstvem FK Znojmo
C  3:3.  S celkovou  jarní  bilancí  3-3-3
jsme získali 12 bodů, což je sice jen o 6
bodů více, ale oproti podzimní bilanci
2-0-7  byl  herní  projev  opravdu
nesrovnatelný  a  hlavně  docházka
k utkáním se zlepšila. 

      Velké poděkování patří také našim
fanouškům,  kteří  nás  podporují
v domácích utkáních a někteří s námi
jezdí  dokonce  i  na  hřiště  soupeřů.
Nová  sezona  začne  třetí  srpnový
víkend v termínech 19. - 20. 8. 2017. V
 mužstvu  k  mnoha  změnám   oproti
loňskému  létu  a  zimě  nedojde,  tedy
„vítr“ v kabině nebude. Již teď je však
domluvena  první  posila,  kterou  je
Dušan Komenda, který přišel na volný
přestup  z Havraníků.  V jednání  jsou
ještě  dva  hráči  a  možná  jeden
odchod, o čemž budeme informovat
v dalším vydání  Zpravodaje, až budou
tyto věci potvrzené a oficiální.

Naše mužstvo v jarní části soutěže 
tvořili tito hráči (seřazeno podle 
odehraných minut  - maximum 
810 minut):

Ivo  Kraizel  (809  minut),  Jan  Juřátek
(699),  Antonín  Trávníček (683),  Martin
Trávníček  (600),  Michal  Tomek  (553),
Adam  Prokeš  (493),  Libor  Katolický
(459), Jakub Bezrouk (448), Michal Vlk
(441),  Jaroslav  Tomek  (435),  Marek
Koudelka  (404),  Josef  Kosec  (360),
Karel  Trlica  (328),  Jan  Ošmera  (325),
Matěj  Stach  (295),  Patrik  Svoboda
(270),  Ivo  Balík  (217),  Denis  Ludvík
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(214),  Filip Novák (180),  Marcel  Herák
(162),  Milan  Diviš  (140),  Jiří  Moltaš
(129),  Marek  Zimmermann  (114)  a
Kamil Hobza (62).

     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  a hlavně na
to,  že  nás  budete  v hojném  počtu
podporovat v podzimních bojích nové
sezony.

Nabídka práce

Obec Těšetice hledá vhodnou
pracovnici na pozici pomocné

kuchařky do obecní jídelny

Úvazek:  0,75 (6 hodin denně)

Požadavky:
Kladný vztah k práci

Zručnost
Samostatnost
Bezúhonnost

Bez zdravotního omezení
Platný zdravotní průkaz

Náplň práce:
Pomocné práce v kuchyni

Rozvoz obědů

Nástup od 1.9.2017
Písemné žádosti včetně

strukturovaného životopisu 

podávejte 
do pátku 4.8.2017 

do 11:30 hodin
 na obecní úřad.

Žádosti je možné zaslat i na
email obce: obec@tesetice.cz 
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Další fotky z otevření sálu :
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