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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
právě se vám do rukou dostává
podzimní
vydání
obecního
zpravodaje.
Po různých peripetiích
v prvním pololetí se chod obecního
úřadu dostává do standardního
režimu. Také s potěšením mohu
konstatovat, že naše obec stále víc
žije. Dokladem je například letošní
posvícení. Při této příležitosti musím
poděkovat a smeknout před
jeřábnickým uměním pana Štefky při
stavění máje a odvahou a mrštností
Rudy Kocmánka při této akci.
Mnohým přihlížejícím se až tajil
dech.
Podle plánu se rozeběhla
největší investiční akce letošního
roku – úprava koryta potoka
Únanovka.
Nejen o tom, ale také o
spoustě dalších informací a
zajímavostí z naší obce, je toto číslo
zpravodaje.
Přeji příjemné čtení.

Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Posvícení 2019
Posvícení pro některé v naší obci
začíná o pár dní dříve, než se koná.
Hlavní část probíhá v sobotu,
ale již ve čtvrtek odpoledne po 16.
hodině jeli mladí i zkušení muži
(většinou na traktorové vlečce), pod
vedením stárka do lesa pro máju.
Letos měří 21 metrů a k zemi ji velice
zkušeně poslal Zdeněk Daberger.
O její převoz do naší obce se
postaral soukromý zemědělec Petr
Votava, který použil svůj traktor
s vlečkou. Nápomocní při nakládání
a převážení máje byli: stárek Jiří
Moltaš, zavádějící: David Polický, Jan
Worbis, Ivoš Balík, Pavel Worbis ml.
a ostatní pomocníci: Tomáš Kunert,
Karel Trávníček, Michal Vacula,
Tomáš Nezval.
Vše se podařilo uskutečnit
v krátkém čase, takže se zavádějící
hoši mohli po jejím složení na
připravené stavební kozy pustit do
čistění od kůry. Druhý den v pátek
propukly přípravy na posvícení
naplno. Pracovníci z firmy AGRALL
BANTICE přijeli postavit velký stan.
Mládež připravovala březové májky
ke zkrášlení obce a v odpoledních
hodinách přišli pomoci se zdobením
i děvčata a chlapci, kteří, jak
doufáme, jednou převezmou štafetu
po svých starších předchůdcích.
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Jakmile
byla
mája
nazdobena, přijel pan Václav Štefka
s autojeřábem značky Tatra 148 a
umístil ji na určené místo. Přitom mu

byl
nápomocen
Kocmánek.

pan

Rudolf

Všem zavádějícím, dětem i
ostatním občanům, kteří se podíleli
na přípravách posvícení patří velké
poděkování. Bez nich by se tato velká
událost
v naší
obci
nedala
uskutečnit. Když bylo v podvečer vše
připraveno na sobotní den, sešla se
mládež, aby společně pohlídala máju
až do sobotního rána.
V sobotu ráno v 8:30 začala
samotná slavnost v místním kostele
bohoslužbou slova, kterou sloužil
páter Jindřich Čoupek. Poté stárek se
stárkovou a chasou zvali za
doprovodu
hudební
skupiny
„Galánka“
občany
Těšetic
k odpolednímu zavádění pod májou
a večerní zábavě v KD. Atrakcemi
potěšil nejmenší návštěvníky pan
František Nový ze Znojma se svou
rodinou.
O hudbu k tanci a poslechu,
při odpoledním zavádění, se opět
postarala ,,GALÁNKA“ rozšířená o
zpěvačky a zpěváky. Těšetické
nádvoří se zaplnilo návštěvníky a
dobré víno pro ně mělo připravené
vinařství ,,VÍNO MUSIL“. Burčák zde
prodávali manželé Průškovi.
Těšetické posvícení bylo
završeno večerní zábavou od 20
hodin. O hudební produkci se
postarala skupina ,,KLAXON“ a o
zábavu zavadějící: stárek Jiří Moltaš,
stárková Alena Moltašová, Ivoš Balík
- Marie Vyklická, Jan Worbis - Debora
Kuřitková, Pavel Worbis ml. Karolína Kremláčková, David Polický
– Alžběta Nekulová, Štěpán Nekula –
Jana Pelánová, Ondra Machovec –
Kamila…., Dominik Zvěřina – Miluše
Zvěřinová. Celkově se posvícení
velmi
povedlo,
nejen
díky
slunečnému a teplému počasí, ale
taky díky všem, kteří se o jeho chod
postarali. Všem moc díky.

____________________

Svatba

____________________

Free WiFi

V pátek 19.7.2019 si řekli své ANO
novomanželé Petra a Tomáš
Kunertovi. Tak jak to bývá, nevěstě
to velmi slušelo, ženich byl trochu
nervózní.
Byla to svatba jedinečná,
která se v naší obci zřejmě hodně
dlouho nebude opakovat. Dalo by se
říci, že to byla svatba přímo obecní,
protože oba jsou zaměstnanci obce
Těšetice.
Přejeme
novomanželům
hodně štěstí, lásky a vzájemného
porozumění při společné cestě
životem.
ZN

PW
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Od 20. září mají občané Těšetic na
návsi volnou wifinu. Poprvé této
služby mohli využít při stavění máje a
o posvícení. Je to fenomén doby, být
neustále připojený on-line a
komunikovat po sítích. FreeWifiTesetice je v provozu 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
V nejbližším období se plánuje
pokrytí signálem také v sále
kulturního domu.
ZN

____________________

____________________

YouTube

VPP

Dalším fenoménem doby je YouTube
a Těšetice jsou také zde, a to díky
Rastislavu Kociánovi, který má vřelý
vztah k naší obci.
Proto neváhejte a poslechněte si –
Těšetice song 2019 na YouTube.
ZN

Od 1. srpna se podařilo díky dohodě
s Úřadem práce ve Znojmě zřídit 2
pracovní místa na veřejně prospěšné
práce. Na obci opět vypomáhají –
Alena
Moltašová
a
Jarmila
Bauchová. Dotace na tato místa jsou
zatím přislíbena do konce roku.
ZN

Práce byly zahájeny kácením
stromů
v uvedeném
úseku.
Bagrování koryta potoka započne
v nejbližších dnech. Nečekanou
komplikací
je
vypouštění
Bohunického rybníka kvůli výlovu.
Dokončení všech prací je plánováno
do června 2020.
Investorem je státní podnik Povodí
Moravy, dodavatelem je zkušená
firma v tomto oboru BEGASTAV.
ZN

____________________

____________________

Bezpečnostní řez

Memoriál

Více než stoleté lípy pod kostelem
byly prozkoumány znalcem, který po
posouzení
rozhodl,
že
z bezpečnostního hlediska je nutné
neprodleně pokácet dvě lípy, neboť
při silnějším větru hrozil jejich pád.
Jedna lípa po bezpečnostním řezu
byla stabilizována proti rozlomení.
Zbývající 2 lípy čeká také bezpečností
a redukční řez. Za pokácené lípy byla
navržena kompenzační výsadba,
kterou bychom rádi realizovali
v tomto, popř. příštím roce .
ZN

Letos, v sobotu 13. července 2019,
se v našem Sportovním areálu konal
14. ročník Memorialu J. Prokeše.
Turnaj byl letos pojat více „rodinně“
a zúčastnila se dvě mužstva z Těšetic
(TJ Těšetice a Wolf Team - mužstvo
Davida Vlka) a z Bantic (Stará Garda výběr Josefa Dufka a nově vzniklý TJ
Sokol Bantice). Akce, i přesto, že se
přes naše hřiště dvakrát přehnal
silný déšť, se velmi vydařila. Místní a
hlavně přespolní diváci tak mohli
vyzkoušet náš obecní stan, který
chvilku sloužil jako úschova přes
deštěm a o několik desítek minut byl
využit jako příjemné místo, kde se
diváci
mohli
schovat
před
rozpáleným
sluncem.
Vítězem
turnaje se podruhé za sebou stal
výběr Josefa Dufka, na druhém místě
skončilo mužstvo TJ Sokol Bantice,
třetí byl výběr Davida Vlka a na
čtvrtém místě skončil domácí
pořadatelský tým, TJ Těšetice.

____________________

Úprava koryta
____________________

Rozloučení II.
Dne 10. září jsme se na znojemském
hřbitově rozloučili s panem Milošem
Hodečkem, který vypomáhal na obci
při sečení trávy a snažil se pracovat,
dokud mu to zdravotní stav dovolil.
Byl to velký kamarád Ladislava
Smrčky, který už také není mezi
námi.
Letos je to už druhé smutné
loučení…
Vzpomínejme na pana
Miloše Hodečka jen v dobrém.

Druhý týden v září bylo předáno
staveniště – úprava koryta potoka
Únanovka v úseku od sportovního
areálu po lávku pod ČOV.

ZN
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____________________

FRITEX
Od ledna 2020 budou mít obce
povinnost zajistit sběr použitého
kuchyňského oleje. V naší obci mají
občané tuto možnost již od léta.
Před obecním úřadem je
vyhrazená popelnice s nápisem
FRITEX, do které občané mohou
v uzavřených PET lahvích ukládat
použitý, vychladlý a přecezený olej.
Použitý olej nevylévejte do
odpadu, ucpáváte ho.
Použitý olej lze využít jako
druhotnou surovinu.
PW

Nejlepším střelcem se opět stal
Adam Dúcký, kterému letos
k triumfu stačily „jen“ 4 branky.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Eduard Klouda, který na turnaji
chytal za TJ Těšetice . 4 zápasy

především obci Těšetice , jako
hlavnímu partnerovi turnaje a všem
dalším, kteří se podíleli na spolupráci
a organizaci.
VT

____________________

Traktoriáda
Dne 3.8.2019 se v naší obci
uskutečnil
již
druhý
ročník
Těšetického
traktoru,
který
uspořádali příznivci traktorů z
Těšetic a blízkého okolí. I za
nepříznivého počasí se zúčastnila
spousta soutěžících i návštěvníků.

odřídil jako hlavní sudí Václav
Tkadlec a 2 zápasy odpískal Martin
Šmarda, který si odvezl pamětní
rozhodcovský dres. Ceny a poháry
předal starosta obce, pan Zdeněk
Nekula. Děkujeme sponzorům akce:
Paní Drozdové z Agentury Sluníčko,
která zajistila malování na obličej
(děti krášlila slečna Nikola Katolická),
Davidu Vlkovi patří dík za zajištění
skákacího hradu pro děti, Leoši
Musilovi za víno pro oceněné týmy a

Děkujeme za účast a těšíme se na
další ročník, který se uskuteční v roce
2020.
autor neznámý
4

____________________

Nebezpečný
odpad
V sobotu 9. listopadu bude opět
firma
FCC
provádět
sběr
nebezpečného odpadu. O přesném
čase budeme občany informovat.
PW

____________________

Plánované akce
Do konce roku nás čekají tyto akce:

____________________

Náhradní výsadba
Také letos na podzim plánujeme
rozsáhlou výsadbu stromů v katastru
naší obce. Stromy dodá Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje
(10 ks) a Povodí Moravy, s.p. (96 ks)
v rámci nařízené náhradní výsadby.
ZN

____________________

Stavební místa

ZN

____________________

Knihovna
Nejenom pro školáky, kteří si chtějí
půjčit knihy kvůli povinné četbě, ale i
pro ostatní občany je v hasičské
zbrojnici každou středu od 16:00 do
18:00 hodin otevřena obecní
knihovna.
ZN

25.10. v 18 hodin Dýňová stezka

•

9.11. Kácení máje spojené
s večerní zábavou ve 20 hodin.
Hraje duo ROMAN & JARDA
BAND

•

30.11. v sobotu Rozsvěcení
vánočního stromku spojené
s vánočním
jarmarkem

•

7.12. Čertovský rej na hřišti

•

27.12. v 18 hodin Vánoční
koncert
cimbálové muziky
Antonína Stehlíka v místním
kostele
Nejsvětější
Trojice

•

31.12. ve 20 hodin Silvestrovská
zábava v sále kulturního domu

____________________

Jubilanti
Hodně dalších let prožitých ve zdraví
přejeme našim jubilantům.
Bobková Zdeňka – 86 let

PW

Matoušek Alois – 70 let

____________________

Musilová Růžena – 75 let

O tři stavební místa na pozemcích
obce u hřbitova byl velký zájem a již
našly svého kupce s nejvyšší
nabídkou. A lze předpokládat, že zde
brzy vyrostou rodinné domy.
S dalším rozšiřováním výstavby
v této lokalitě se již nepočítá.

•

PW

____________________

Nepůjde elektrika
Společnost E.ON oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy bude ve
čtvrtek 10.10.2019 od 7:30 do 15:00
hodin dočasně přerušena dodávka
elektrické energie pro všechna
odběrná místa napojená na
trafostanici u Kapilanu (TS Obec).
Děkujeme za pochopení.
E.ON
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Činnost
SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
má ke dni 30.9.2019 32 členů.
Červenec
13.7. jsme provedli kontrolu
techniky a její schopnost provozu
Srpen
10.8. jsme provedli sběr železa a
elektroniky
Září
21.9. se členové SDH Těšetice
zúčastnili tradičního posvícení,
stavěli máju a zvali po vsi
Starosta SDH Těšetice
Josef Bezrouk

____________________

Mateřská škola
Vážení spoluobčané,
na počátku nového školního roku
bych Vás ráda informovala o
novinkách týkajících se mateřské
školy. Nový školní rok 2019/2020
jsme zahájili s novou provozní
dobou, 6:00 – 16:00 hod. a opět
v obměněném personálním složení:
Ředitelka - Bc. Eva Kocmánková,
učitelka - Bc. Eva Antonínová,
provozní
pracovnice
–
Jitka
Růžičková.
Počínaje
zářím
2019
mateřské škola vstoupila do projektu
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, který
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt Šablony MŠ Těšetice II je
zaměřen prioritně na personální
podporu MŠ pro děti ohrožené
školním neúspěchem. Náš kolektiv
tak posílila kolegyně na pozici školní
asistent, Kateřina Železná, která
spolupracuje s učitelkou v průběhu
výchovně-vzdělávací činnosti ve
třídě i při pobytu venku. Dalším
přínosem je možnost vybavení MŠ
množstvím didaktického materiálu,
součástí
projektu
je
rovněž
financování projektového dne pro
děti mimo školu a vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti
polytechnického vzdělávání.
Druhým programem, do
kterého je MŠ Těšetice zapojena již
od poloviny loňského školního roku,
je Rozvojový dotační program MŠMT
pro zajištění překrývání přímé
pedagogické činnosti. Bezpečnost
našich dětí při pobytu venku tak
dopomáhá
zajišťovat
další
pedagogická pracovnice, Marie
Horáková.
Před koncem šk. roku
2018/19 bylo v mateřské škole ve
spolupráci
se
zřizovatelem
vybudováno zakrytí pergoly na
zahradě MŠ, koncem prázdnin pak
probíhala menší rekonstrukce v
umývárně, která vyřešila vlhkost
omítky.
Plánované
zbudování
úklidové komory-prádelny, ani nové

venkovní hračkárny, se oproti
plánům do konce školního roku
uskutečnit nepodařila.
V současné době navštěvuje
MŠ Těšetice 23 dětí z Těšetic, Bantic,
Želetic a Prosiměřic. Pro ně je opět
nachystaná
bohatá
výchovněvzdělávací nabídka v souladu se
situačním prožitkovým učením
obohacená spoustou aktivit, divadel,
výletů, exkurzí a akcí pro rodiče
s dětmi. Novinkou pro letošní rok je
plavání dětí.
Jako v loňském roce, i v tom
letošním budeme spolupracovat s
okolními
mateřskými
školami,
především pak s MŠ Oleksovice, MŠ
Prosiměřice, i se ZŠ Prosiměřice a
institucemi, jako jsou Pedagogickopsychologická poradna a Speciálněpedagogické centrum ve Znojmě.
Doufejme, že nadcházející
školní rok přinese pro děti spoustu
krásných chvil a zážitků strávených
v naší mateřské škole a do základní
školy odtud bude odcházet opět
bezvadná parta dobře připravených
školáků, jako tomu bylo v loňském
školním roce.
Eva Kocmánková
ředitelka MŠ Těšetice
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Léto s archeology
V týdnu od 1. do 5. 7. 2019 jsme za
katedru ÚAM FF MU V Brně připravili
pro veřejnost týden otevřených
výzkumů.
Cílem
bylo
seznámit
návštěvníky z řad odborné i laické
veřejnosti s aktuálně probíhajícím
archeologickým
výzkumem.
Současně jsme touto akcí oslavili 55
let systematických výzkumů, které
v roce 1964 zahájil profesor
brněnské
katedry
archeologie
Vladimír Podborský. Během
týdne nás na ploše navštívilo asi
šedesát osob z řad veřejnosti,
kterým jsme mohli představit
dosavadní výsledky letošní sezóny.
Naše
pozornost
se
upírala
k neolitickému dlouhému domu
kultury s lineární keramikou (cca
5500 - 4900 př. n. l.). Příslušníci této
kultury představují naše nejstarší,
zemědělsky usedlé obyvatelstvo.
Celý týden otevřených
výzkumů vyvrcholil v pátek 5. 7.
dnem otevřených dveří konaných
v prostorách naší archeologické
základny, kde jsme přivítali téměř
sto zájemců o archeologii. V rámci
programu měli návštěvníci možnost
vyslechnout a zavzpomínat na
uplynulé výzkumné sezóny při

přednášce
dlouholeté vedoucí
základny docentky Elišky Kazdové či
se seznámit s nejnovějšími cíli a
zjištěními současného vedoucího
doktora Petera Tótha a jeho týmu.
V laboratoři byly připraveny
ukázky 3D modelů domů z různých
období
pravěku,
a
výstava
nejvýznamnějších nálezů učiněných
během dosavadního výzkumu. Na
své si přišli i dětští návštěvníci, pro
které bylo připraveno rovněž několik
aktivit, ať už se jednalo o hledání
artefaktů nebo možnost připravit si
placku v replice pravěké pece.
Děkujeme všem, kteří nás
navštívili, a věříme že i v příštích
letech s vámi budeme moci sdílet
naše poznatky.
Výzkum byl realizovaný s podporou
grantové agentury Masarykovy
univerzity
s grantem
č.
mUNI/A/0930/2018).
David Hons

____________________

Farnost
Milí spoluobčané,
prázdninové akce s dětmi zvláště
tábor jsme zdárně zvládli. Kvůli těžbě
dřeva jsme sice byli letos po létech
na nové louce, ale líbilo se nám tam.

Nové prostředí přineslo opět
nové výzvy. Turnusu pro starší děti
se účastnilo asi 30 dětí a turnusu pro
mladší dokonce 65 dětí z farností
našeho farního týmu.
Téma letošního tábora bylo
Hraničářův učeň. Program tábora
jsme zpracovali podle knih Johna
Flahagana, který začal tento příběh
psát proto, aby svého syna inspiroval
k četbě. Myslím, že se mu to
podařilo: alespoň první dvě knihy
jsou velice čtivě a napínavě psány.
Dětem se asi nejvíc líbila
noční hra, ve které šlo o to zapálit
dřevěný most, po kterém do našeho
království Araluen chtěla přejít
nepřátelská
armáda.
Úžasnou
atmosféru měly také dvě velké
táborové bitvy: jedna s kalkarami a
druhá se samotným Morgoratem.
Nyní ve školním roce nás
opět čeká vyučování náboženství.
Jsem rád, že na škole v Prosiměřicích
i v Práčích má toto vyučování svou
tradici. V letošním roce se bude
vyučování náboženství účastnit
v Prosiměřicích asi 45 dětí a v Práčích
asi 12 dětí. Vyučování bývá ve
třídách školy, je bezplatné a je
snahou, aby bylo hned po vyučování
školním,
resp.
po
obědě.
Náboženství vyučuje pan
farář Jindřich. Na náboženství zveme
zvlášť všechny děti, které rodiče
nechali pokřtít, ale i ostatní, které se
chtějí o Bohu a o křesťanském
náboženství
něco
dozvědět.
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Podrobnější informace rád sdělí pan
farář na telefonu 731 402 652.
Třetí zpráva se týká blížících
se dušičkových svátků. K modlitbě
za naše drahé zesnulé se sejdeme na
hřbitově v Těšeticích v neděli 3.11.
v 17 hodin. Modlitba v Těšeticích má
vždy velice pěknou atmosféru právě
proto, že bývá už za tmy a hřbitov je
osvícen jen světýlky svící na hrobech.
Kromě
této
modlitby
připomínám, že nedělní mše svatá
v Těšeticích bývá každou první
neděli v měsíci v 11 hodin. Ve všední
den se mše svatá koná vždy v pondělí
sudého týdne v 18 hod (v zimě v 17
hod). Mše svatá se netýká jen těch,
kdo na ni přicházejí. Při každé mši
svaté vyprošujeme Boží pomoc,
ochranu a požehnání celé obci. To je
služba nás věřících pro obecní
společenství. A že je to potřeba, o
tom se stále znovu přesvědčuji.
Pan farář Jindřich

____________________

Poplatky
Žádáme
občany,
kteří
ještě
neuhradili poplatky za komunální
odpad a za psa, aby tak učinili
neprodleně – poslední termín byl
30.9.2019.
ZN

____________________

Prodej dlažby
Obec Těšetice nadále nabízí
občanům a dalším zájemcům
k prodeji použitou betonovou dlažbu
o velikosti 30x30x4 cm za cenu 3,- Kč
/ ks.
Žádosti mohou občané
podávat na obecní úřad. Po úhradě
ceny je dlažba vydávána pověřeným
zaměstnancem obce.
ZN

____________________
Nabídka služeb obce

JÍDELNA
Obědy
- 61 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!

UBYTOVNA
Ubytování
cena dle pokojů 160 Kč den/os.
Za 2 a více nocí 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 – tel.: 515 271 110

Společenský sál
Soukromá akce, nebo uzavřená
společnost (narozeniny, svatby,
smuteční hostiny, setkání spolužáků,
rodáků…) – nájem 2.000,- Kč/den
+ vratná
záloha
3.000,Kč
Soukromá akce – pouze pronájem
výčepu, chodby a sociálního zařízení
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná
záloha 2.000,- Kč
Komerční akce (kdy je vybíráno
vstupné) – nájem 4.000,- Kč/den +
vratná záloha 5.000,- Kč
Jednorázové
akce
aktivita, přednáška)
300,- Kč/hodinu

(sportovní
–nájem

Dále se hradí cena za elektřinu, plyn
a vodné, stočné.
správce - tel.: 728 045 201
obecní úřad – tel.: 515 271 110

TJ Těšetice
Vážení spoluobčané
a čtenáři tohoto
Zpravodaje,

Sportovní areál
Soukromá akce, nebo uzavřená
společnost (narozeniny, svatby,
smuteční hostiny, setkání spolužáků,
rodáků…) – nájem 100,- Kč/den
+ vratná
záloha
2.000,Kč
Sportovní akce – pouze pronájem
sociálního zařízení a sportoviště–
nájem 100,- Kč/den(výjimka pro TJ
Těšetice – nájem 0,- Kč) + vratná
záloha 2.000,- Kč
Komerční akce (kdy je vybíráno
vstupné) – nájem 500,- Kč/den +
vratná záloha 3.000,- Kč

Dále se hradí cena za elektřinu, plyn
a vodné, stočné.
správce - tel.: 731 556 984
obecní úřad – tel.: 515 271 110

____________________

Povolenky
k vjezdu
Na konci ulice směrem k přehradě je
dlouhodobě omezení vjezdu pro
motorová vozidla. Pokud občané,
rybáři, či další zájemci potřebují zajet
s vozidlem k přehradě v lese, lze na
obecním úřadě zakoupit povolenku
k vjezdu.
- celodenní 10,- Kč
- měsíční 200,- Kč
Zájemci si mohou zakoupit i více
povolenek do zásoby, aby nemuseli
opakovaně na OÚ.
ZN
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____________________

ve třetím čtvrtletním
vydání těšetického informačního
plátku v tomto roce Vám místní
fotbalový klub shrne probíhající
podzimní část sezony 2019/2020.
V poslední sezoně naše
mužstvo skončilo na 9. místě, se
ziskem 22 bodů a skóre 39:59. Už
dvě kola před koncem bylo jisté, že
naše mužstvo opustí 7 hráčů (Jan
Helešic, Jiří Lander, Pavel Macek,
Vojtěch Nohava, Michal Osoha,
Patrik Svoboda a Michael Theimer),
kteří projevili zájem o uvolnění, aby
založili v sousední obci
opět
fotbalové mužstvo a vznikl tak
staronový tým TJ Sokol Bantice.
Všem hráčům za jejich služby
v našem dresu děkujeme a přejeme
mnoho úspěchů. Pár dní před
začátkem sezony projevil zájem
opustit naše mužstvo také Martin
Kvinta, který nyní nastupuje ve III.
třídě za mužstvo Jevišovic. Opět
tedy okolo našeho týmu začal
obcházet strašák z nedostatku hráčů
pro novou sezonu.
Na tradičním Memorialu
(dočtete se na jiném místě
Zpravodaje) ale přišla výborná
zpráva, jako blesk z čistého nebe, že
činnost po dvouleté pauze obnoví
Antonín a Martin Trávníčkovi.
Trenérské duo Černý - Dunda do
obranných řad přivedlo dvojici Petr
Sojka (SFK Slup) a David Voborný
(neregistrován, dřív Hl. Mašůvky),
z Prosiměřic přišel na přestup Michal
Vacula a den před začátkem sezony
se našemu mužstvu upsal Jan Žalud.
Až v průběhu sezony činnost obnovil
i Ivo Kraizel (nyní bohužel zraněný).
Naše soupiska tak k dnešnímu dni
čítá 22 jmen.
17. srpna 2018 začala na
našem hřišti nová sezóna a hned
jsme přivítali soupeře z kategorie
nejsilnějších, mužstvo Mramotic.

I přesto, že náš tým hrál bez
možnosti střídání pouze s jedenácti
hráči, jsme v prvním poločase
s hosty drželi krok a do kabin se šlo
za stavu 1:2. Druhý poločas byl hrou
na jednu branku a hosté nám
uštědřili debakl 1:8, jedinou naši
branku vstřelil Petr Klouda. I druhé
utkání jsme hráli na domácím hřišti,
soupeřem
bylo
mužstvo
Olbramkostela. Po bezbrankovém
poločase rozhodl zápas ve druhé půli
čistým hattrickem Daniel Mach v
poměru 3:0. Třetí kolo nás poslalo na
těžkou půdu do Konic, kde jsme již
několik let nevyhráli. K utkání nebyl
delegován sudí (po domluvě obou
mužstev pískal Václav Tkadlec).

Na hřišti náš tým od začátku svého
soupeře přehrával a po dvou
brankách
Komendy
v prvním
poločase a po dvou gólech Daniela
Macha v druhé půli jsme slavili

druhou výhru v řadě, tentokrát 0:4.
V následujícím
střetnutí
jsme
přivítali mužstvo Grešlového Mýta,
které v posledních dvou sezonách
pokaždé skončilo na posledním
9

místě. Na hřišti jsme
ale potkali posíleného
soupeře, který měl
před utkáním stejně
bodů, jako náš tým.
Když se v 55. minutě
trefil Petr Klouda a o
deset minut později A.
Trávníček, nikdo asi
nepochyboval o třetí
výhře v řadě, ale v 85.
minutě přišlo smolné
snížení a v 91. minutě
dokonce
vyrovnání.
Domácí nakonec mohli
slavit tři body, ale v 93.
minutě k údivu všech
hráčů (včetně hostujícího sudího,
který žádný ofsajd neviděl, ani
nesignalizoval) po celý zápas
chybující sudí Peřinka neuznal A.
Trávníčkovi regulérní branku a
utkání skončilo nerozhodně 2:2.

prosadil Jan Žalud, další branky
přidali Libor Katolický a Antonín
Trávníček).
V utkání
výborně
zachytal náhradní brankář Zbyněk
Řezáč. V neděli 6. října 2019 se na
našem hřišti bude proti Hlubokým
Mašůvkám konat přímý souboj o
první příčku v tabulce a všichni jste
na tento zápas srdečně zváni.
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 v hojném počtu
podpoříte v podzimních utkáních.
Václav Tkadlec

____________________

Borci na konec…
A na konec zpravodaje dáváme
společné foto borců, kteří pokáceli,
dovezli a odkornili letošní máju.
ZN
Chuť tří bodů si naši hráči vychutnali
o týden později v Havraníkách,
odkud si přivezli po brankách Macha,
A. Trávníčka a Komendy výhru 0:3.
V dalším utkání jsme porazili
sestupivší tým ze III. třídy, tým
Bayernu Křepice 4:1 (branky:
Komenda, Mach, A. Trávníček a
Katolický z penalty). V posledním
utkání před uzávěrkou Zpravodaje
jsme sehráli utkání na hřišti poslední
Dyje B, kde jsme potvrdili roli
favorita a zvítězili jsme, i přes
neproměněnou
penaltu
A.
Trávníčka, vysoko 0:6 (premiérové
trefy v těšetickém dresu vstřelili
v tomto zápase: Miroslav Vyklický,
Karel Dunda a hned dvakrát se
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