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Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. 10. 2010 proběhly v celé České republice
volby do zastupitelstev obcí. Ne jinak tomu bylo i v naší obci,
kde se vítěznou stranou stala KDU-ČSL. Na veřejném
ustavujícím zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne
8. 11. 2010 za hojné účasti občanů a všech nově zvolených
členů zastupitelstva, byl zvolen starosta, místostarosta, rada
obce a předsedové finančního a kontrolního výboru. Věříme,
že noví členové zastupitelstva obce, kteří budou
v následujících čtyřech letech hájit vaše zájmy, budou
pracovat s plným nasazením ve prospěch celé obce, bez
řevnivosti a rivality mezi sebou a občané jim budou
v náročné práci nápomocni. 
Aby se všichni občané mohli seznámit s novými zastupiteli,
případně se na ně obrátit se svými návrhy, dotazy
a problémy, přikládáme jejich seznam.

Seznam členů zastupitelstva obce:

Ing. Antonín Vymazal, starosta obce, člen rady obce
Pavel Dosoudil, místostarosta obce, člen rady obce
Alena Jadrná, členka rady obce
Jana Štelclová, členka rady obce
Peter Štencel, člen rady obce

Ing. Pavel Horák, předseda kontrolního výboru
Bc. Radka Sigmundová, předsedkyně finančního výboru

Tomáš Gratcl
Josef Hicl
Pavel Husák
Dagmar Kubíčková
Mgr. Radka Kučerková
Stanislav Petlák
Ing. Petr Šebesta
Petr Zmrzlý

PŘEHLED UDÁLOSTÍ V OBCI OD 
1. 1. 2010 DO 8. 12. 2010

Přehled změn adres – přestěhování v rámci obce
18 občanů

Přehled změn adres – přistěhování do obce 
36 občanů

Přehled změn adres – odstěhování z obce
23 občanů

Přehled narození od 1. 1. 2010 do 8. 12. 2010
Nádeníček Jakub
Nádeníčková Nikola
Čechová Nela
Tvardzíková Adéla
Čech Patrik
Mandelíková Natálie
Vaněček Šimon
Bršlica David
Cupal Štěpán
Králová Eliška
Nádeníček Matyáš
Špeta Sebastian

Uzavřené sňatky občanů s trvalým pobytem 
v Těšanech od 1. 1. 2010 do 8. 12. 2010
8 sňatků

Přehled úmrtí od 1. 1. 2010 – 8. 12. 2010
Dobrovolný Bohumil
Sedláček Miroslav
Turek Antonín
Žák Rudolf
Zelenková Mojmíra

Vážení a milí spoluobčané,
prožíváme právě dobu adventní, dobu, ve které se máme připravit na radostnou zprávu: „Nám, nám narodil se ...“ Naše
domovy často zdobí adventní věnce, na kterých postupně zapalujeme čtyři svíce. S přibývajícím světlem na tomto věnci
je ve vzduchu čím dál tím více cítit atmosféra blížících se Vánoc. Děti se nemohou dočkat, co všechno dostanou pod
stromeček, lidé se snaží být navzájem ohleduplnější a přátelštější a často přispívají více než kdy jindy na potřebné při
nejrůznějších předvánočních koncertech a akcích. Řekl bych, že si jsou lidé navzájem bližší a udělají si na sebe
i více času.
Pro některé z nás je to však i doba plná shonu, napětí a stresu. Snažíme se vše perfektně na svátky připravit, uklidit,
nakoupit spousty dárků a dohnat v práci na poslední chvíli vše, co se nám za celý rok nepodařilo. A to je, myslím, škoda.
Moc bych vám všem z celého srdce přál, abyste se nenechali tím vším předvánočním shonem zahltit, ale abyste si
dokázali udělat čas na všechny své blízké a Vánoce prožili v radosti a pokoji.
Přeji vám tedy radostné a pokojné prožití svátků vánočních a také VŠE DOBRÉ do nového roku.

Antonín Vymazal
váš starosta
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

ADVENTNÍ DOBA, VÁNOCE, ŠTĚDRÝ DEN, POEZIE VÁNOC, STARÉ TRADICE A ZVYKY, DÁRKY A VZPOMÍNKY, INTIMITA RODINY…
- TO VŠECHNO PRO NÁS PŘEDSTAVUJE MIMOŘÁDNÉ POHLAZENÍ PRO DUŠI V NĚKDY AŽ PŘÍLIŠ HEKTICKÉM KALENDÁŘNÍM
ROCE. TÉMĚŘ VŠICHNI LIDÉ SE NA TYTO DNY TĚŠÍ. TO, CO SE V NICH SLAVÍ, SE BYTOSTNĚ DOTÝKÁ TOUŽÍCÍCH LIDSKÝCH
SRDCÍ. LZE V NICH ZACHYTIT VŮNI POSVÁTNÉHO, VŮNI BOŽÍ LÁSKY…

S PŘÁNÍM PĚKNÝCH DNÍ ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH VÁS SRDEČNĚ ZVEME DO NAŠEHO PAMÁTNÉHO A HISTORICKY CENNÉHO
CHRÁMU SV. BARNABÁŠE A NEJEN TAM…

ZA SPRÁVU CHRÁMU MGR. RENÉ STROUHAL,
VÁŠ DUCHOVNÍ SPRÁVCE

ADVENT A VÁNOCE 2010/2011

ČEKÁ NÁS:

23. 12. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT – ZAZNÍ V 18:00 HODIN V TĚŠANSKÉM KOSTELE SV. BARNABÁŠE. VYSTOUPÍ
DĚTI TĚŠANSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO
VSTUPNÉHO BUDE VĚNOVÁN DOMOVU PRO SENIORY V SOKOLNICÍCH.
TAKÉ SI ODTUD MŮŽETE ODNÉST BETLÉMSKÉ SVĚTLO - SVĚTLO NADĚJE –
DO VAŠICH DOMOVŮ.

24. 12. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI – RODINY S DĚTMI NA ŠTĚDRÝ DEN MOHOU NAVŠTÍVIT VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBU PRO DĚTI V 16 HODIN V MOUTNICKÉM FARNÍM
KOSTELE SVATÉHO JILJÍ. DĚTI PŘI NÍ PŘINESOU SOŠKU JEZULÁTKA.

24. 12. A 25. 12. SLAVNÁ MŠE SVATÁ VÁNOČNÍ – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY SE
USKUTEČNÍ V TĚŠANSKÉM KOSTELE, A TO V 22 HODIN 
A V 9 HODIN.

26. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA – PROBĚHNE V KOSTELE V 9:00 HODIN. SOUČASNĚ
NA TENTO DEN PŘIPADNE SVÁTEK SVATÉ RODINY –
PROTO SE V RÁMCI BOHOSLUŽEB MANŽELÉ
MOHOU OPĚT VRÁTIT K TOMU KRÁSNÉMU, CO PŘED
LETY PROŽILI, A OBNOVIT SVŮJ MANŽELSKÝ SLIB
S POLIBKEM A POŽEHNÁNÍM MANŽELŮM. 

WWW.FARNOSTTESANY.IC.CZ.CZ TESANY.FARNOST@EMAIL.CZ +420 602 589 195

Informace o činnosti obce a obecního zastupitelstva
v období 5/2009 – 10/2010

• úprava odstavné plochy na návsi (vedle Skřičků)

• v souvislosti s „vypořádáním“ pozemků s jejími majiteli
v trasách kanalizace a čističky odpadních vod bylo
zpracováno společností Elgeo zaměření všech tras
kanalizace včetně ochraného pásma věcného břemene.
Jsou připraveny návrhy smluv pro jednotlivé majitele těchto
pozemků, které budou začátkem roku 2011 uzavřeny
a pozemky administrativně a finančně vypořádány.

• kolaudace kanalizačních stok (A5c a A5c1) v ulici u školky
a u školy

• výstavba kanaličních přípojek v ulici u školky a u školy
včetně jejich kolaudace

• rozšíření sociálního zařízení ve školce z důvodu navýšení
maximální kapacity dětí v mateřské školce

• kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v družině
základní školy – havarijní stav

• výměna ventilů a instalace termohlavic u všech radiátorů
v základní škole

• průtah obcí: začátek stavby byl několikrát odložen.
Poslední termín, který vychází z infomací z JMK a SÚS je
naplánován na květen roku 2011. V současné době je
dokončena přeložka NN, veřejného osvětlení v úseku

křižovatky na návsi obce. Na jaře roku 2011 budou
přeloženy ostatní inženýrské sítě – plyn a vodovod.

• vybudování chodníku k bytovce 356

• zpracování studie obchvatu obce

• zpracován projekt nového vodovního řadu v ulici
u mateřské školky – plánovaná výstavba v roce 2011

• podpora všech organizací a spolků v obci včetně jejich akcí

Všechny provedené audity externí auditorskou firmou
v souvislosti s hospodařením obce byly bez závad.

Rád bych poděkoval všem zastupitelům, pracovníkům obce
a Vám spoluobčanům za pomoc, kterou jste byli ochotni
nabídnout nad rámec Vašich všedních starostí a povinností.
Děkuji za nadhled a toleranci, které jsou nutné
k porozumění a také za respekt obou stran.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků v rodinné pohodě
a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, přátelství
a lásky.

Pavel Dosoudil

V rámci zlepšení informovanosti a komunikace Vás
spoluobčanů s obcí, Vám nabízíme zasílání informací
elektronicky na Vaši mailovou adresu. (informace typu:
vypnutí el. proudu, odstávka vody a pod.) Pokud o tuto
formu komunikace s obcí máte zájem, napište svoji
mailovou adresu na: mistostarosta@outesany.cz



Učíme se pro život

Kalendářní rok 2010 se blíží mílovými kroky ke svému
závěru. Jako každoročně bilancujeme, ohlížíme se,
hodnotíme…

Co pro nás všechny tento rok znamenal?

Spoustu tvůrčí a usilovné práce, nových nápadů,
společných úkolů, projektů, exkurzí, škol v přírodě,
změn…….
Nabídka pro žáky byla pestrá a stále se obohacovala.Školní
vzdělávací program Mozaika byl aktualizován Dodatkem
výuky anglického jazyka od I. ročníku, kterým škola
reagovala na zájem rodičů o cizí jazyk již od I. třídy.
Celý vzdělávací program byl kompletně zkontrolován
Českou školní inspekcí s velmi pozitivním ohodnocením,
neboť splňuje cíle vzdělávání a výuky 21. století.
Úplná základní škola v Těšanech používá nejnovější
a nejmodernější výukové metody, které rozvíjejí osobnost
dítěte všestranně a harmonicky. Činnostní učení, prožitkové
a tvořivé hodiny, emocionální výchova, doplňují nezbytně
další vyučovací metody v rámci výchovně vzdělávacího
procesu a připravují tak naše žáky především pro dobrou
orientaci v budoucím složitém životě.
Ve školním vzdělávacím programu máme zařazeny
i kulturní, sportovní akce. Patří sem návštěvy divadelních
představení, zeměpisné, vlastivědné projekty, sportovní
florbalové turnaje, plavání, lyžování, bruslení – které mělo
v uplynulém školním roce velký úspěch u malých i velkých
žáků. V letošním roce jsme nabídli i pobytový výjezd do
zahraníčí – do Itálie na Palmovou riviéru. Ten však z důvodu
malého počtu přihlášených nebude realizován.
V programu akcí školy nechybí ani vědomostní olympiády
a soutěže. Rodičům a jejich dětem jsme opět nabídli velký
výběr zájmových volnočasových aktivit, které považujeme
za důležité jak pro osobnostní rozvoj dětí, tak jako
nezbytnou pomoc zaměstnaným  rodičům.

Co považujeme za nejdůležitější v uplynulém roce, co se
podařilo?
Ve spolupráci se zřizovatelem opět zprovoznit po několika
letech fungování jednotlivých tříd v jednotlivých ročnících.
Děkujeme za finanční podporu vedení obce, zastupitelům,
kteří si uvědomují, že škola je opravdu nejdůležitější
součástí vzdělávacího, kulturního a sportovního života obce.

Mezinárodní spolupráce a kontakty
Díky finanční podpoře zřizovatele a velké iniciativě /dnes již
bývalého pana starosty Pavla Dosoudila/ měli možnost žáci
a pracovníci školy navštívit partnerskou školu ve Slovinsku.
/viz Těšanský školák 2010/.
V září 2010 jsme přivítali slovinské kolegy a žáky
v Těšanech.
Slavnostní přijetí proběhlo na obecním úřadě a dále měli
hosté připravený bohatý poznávací program v Těšanech,

Brně a blízkém okolí. Jsme rádi, že nám
přálo počasí a vydařilo se i dlouho
připravované školní zahradní posezení.
Partnerství a spolupráce se zahraničním
partnerem je pro nás a naše žáky
obrovským přínosem a nenahraditelnou zkušeností, kterou
budeme v budoucnu rozvíjet i v rámci výměnných
zahraničních pobytů. Vždyť se již dobře známe, žáci poznali
novou zemi, nové kamarády….

Na podzim roku 2010 ve spolupráci se Střediskem služeb
školám v Brně dostala naše škola nabídku účasti na velké
mezinárodní akci – Den rozmanitosti na vídeňské radnici.
Žáci II. stupně pod vedením pí učitelky R. Kučerkové
reprezentovali svým pěveckým vystoupením nejen Těšany,
ale také Jihomoravský kraj a celou Českou republiku /viz
článek níže/.
Vystoupení se účastnili žáci a studenti z Rakouska,
Maďarska, Slovinska, Slovenska a dalších zemí.

Vedení školy v rámci mezinárodní spolupráce EU navštívilo
v prosinci 2010 ZŠ ve Vídni, kde se účastnilo hospitační
činnosti ve vyučovacích hodinách.

Provoz školy

V ZŠ byla provedena výměna všech termoventilů
u otopných těles.
Ve školní družině byly zrekonstruovány toalety pro žáky a byl
doplněn jejich počet dle pokynů KHS.
Kolektiv pracovníků školy spolu s rodiči /o.s. Těšánek/ se
aktivně podílel na dalším zlepšování estetického prostředí
školy.
V létě 2010 jsme vydali první samostatné školní noviny –
Těšanského školáka, které slouží jako důležitý informační
materiál pro naše rodiče a také pro rodiče žáků okolních
obcí.
Za finanční podporu při vydání školních novin děkujeme opět
vstřícnosti zastupitelů obce a pana starosty.

Spolupráce s ostatními školami

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se školami v blízkém okolí.
Žáci z Moutnic a Borkovan se potkávají na pravidelném
projektovém dni Napříč školami, na sportovních i kulturních
akcích. Prezentační materiály ZŠ a MŠ Těšany jsou
pravidelně aktualizovány v ZŠ Moutnice, Borkovany
a Telnice.
Vedení škol si vyměňuje zkušenosti několikrát za rok na
pravidelných setkáních v Telnici.
V rámci projektu Sdílení dobrých praxí /organizuje SSŠ
Brno/ jsme byli účastny velkého projektového dne
v borkovanské ZŠ a MŠ, stejně jako nezapomenuteného
vánočního vystoupení žáků v borkovanském kostele.
V roce 2010 jsme rozšířili spolupráci i s dalšími školami

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov
příspěvková organizace, 664 54 Těšany 305, IČO: 75 02 32 96

tel. 544 248 238, mobil: 602 475 204, 
e-mail: zs.tesany@tiscali.cz

web školy: zs.tesany.skolniweb.cz
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v Jihomoravském kraji – např. se ZŠ a MŠ Moravské
Knínice /společný LVK/, v rámci studia FS II. navázala
ředitelka školy spolupráci se ZŠ Krásného v Brně, ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy. Začíná se rozvíjet i spolupráce se
ZŠ Pozořice.

A co se ještě dělo ve škole?

- tradiční celoškolní  sběr papíru – organizuje žákovský
parlament

- podzimní výstava žákovských prací z přírodnin
- pracovníci školy se účastnili charitativní sbírky ošacení pro

brněnský Klokánek, ve spolupráci s rodinným centrem
Na Myšáku.

- Ve školní družince se vyrábělo, malovalo, hrálo, vařilo
a kutilo….

Den pro zdraví podruhé

Netradiční projektový den plný zajímavého programu
15. 11., který koordinovaly Mgr. Radka Kučerková
a Bc. Zuzana Rábová.
Děkujeme za účast na programu zástupkyním Policie České
republiky, pí E.Krmelové, Mgr. L. Cupalové /PPP Sládkova/,
PhDr. Jitce Reissmannové /PF MU/, panu Konému,
studentům a studentkám OU Charbulova, lektorce jógy
Adéle Vymazalové, paní učitelce Komínkové a paní učitelce
Skočovské a dalším hostům, kteří obohatili náš program.
Den pro zdraví probíhal souběžně v ZŠ, MŠ a ve školní
jídelně.
Názory dětí jsme vybrali do dalšího článku /viz níže/.

Šablony EU

Zvláštní označení pro evropské peníze, které si každá škola
podle svých potřeb a počtu žáků má na základě daných
šablon vyčerpat z EU.
Naše žádost byla podána pro příští školní rok ke dni
25. 11. 2010.
Pro školu budou zakoupeny moderní vyučovací pomůcky
a programy, bude probíhat vzdělávání pedag. sboru a jejich
tvořivá práce na inovativních digitálních učebních
materiálech.
Škola má možnost získat z evropských dotací 798 800 Kč
pro rok 2011, 2012.

Projekt Škola pro zdraví

Kolektiv pracovníků ZŠ pod vedením Mgr. M. Ziaťka
vypracoval projekt Škola pro zdraví, který byl zaslán na
posouzení Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Jedná se o oblast ochrany a podpory zdraví a prevence
rizikového chování mládeže.
Výše požadované dotace je 80 000 Kč.

Projekt Metodologická podpora v oblasti práce se žáky

ZŠ a MŠ Těšany je zapojena do projektu, který financuje
Evropský sociální fond v operačním programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost. Projektu se účastní 170
pedagogických pracovníků Jihomoravského kraje.

Projekt S pohybem každý den 

Celorepublikový projekt pod záštitou Státního zdravotního
ústavu Praha – účast žáků II. – V. ročníku – cílem projektu je
podpora zdravého životního stylu a každodenních
pohybových aktivit.

Poděkování

Děkujeme o.s. Těšánek za 20 kusů overballů, které byly
zakoupeny pro sportovní zdravotní aktivitu při projektovém
dni a dále budou využívány jak ve třídách, tak v hodinách
tělesné výchovy.

Děkujeme panu Pavlu Dosoudilovi za jeho dosavadní práci
ve funkci starosty obce Těšany. Jeho spolupráce se školou
byla vždy velmi svědomitá a vstřícná.
Děkujeme paní Trundové za svědomitou práci ve školské
radě v uplynulém volebním období.

Vážení rodiče, milí spoluobčané,

Základní a mateřská škola naplňuje svojí činností koncepci,
která ji vede určitým směrem ke stálému postupnému
zlepšování podmínek a vzdělávání pro vaše děti. Vážime si
nesmírně toho, že mnoho z vás, rodičů nám vyjadřuje svoji
podporu tím, že jste spokojeni, jakým směrem se škola ubírá
a co se snaží nabízet kromě kvalitního vzdělávání vašim
dětem. Jsme si vědomi toho, že někdy se vám mohou zdát
naše požadavky /zvláště finanční/ velké, ale není tomu tak,
pokud sledujete celospolečenské změny a problémy.
Jsme rádi, že nám, kolektivu pracovníků školy důvěřujete,
komunikujete s námi, a proto se snažíme vždy společně
o přijatelná řešení.

Mgr. Helena Skolková
ředitelka ZŠ a MŠ

Přijměte na závěr kalendářního roku 2010 naše srdečné
pozvání na Den otevřených dveří s vánočním vystoupením
a prodejním jarmarkem dne 15. prosince 2010 v budově
školy, v 16:30 hodin. 

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků hodně zdraví,
štěstí do nového roku 2011 vám přeje kolektiv pracovníků
ZŠ a MŠ
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Afrika – Mali - země vzdálená……

V letošním školním roce v listopadu se k naší radosti ve škole opět konal Den pro zdraví obohacen vyprávěním o Africe,
které pro nás připravil pan Koné. Děti a paní učitelky se tak dozvěděly spoustu zajímavých informací proložených
poutavými fotografiemi a obrázky. Konkrétně jsme si povídali o státě Mali a hlavním městě Bamako, odkud pan Koné
pochází. Dozvěděli jsme se, že Bamako má přes milión obyvatel, nachází se na řece Niger a úředním jazykem je
francouzština. Na fotografiích jsme viděli spoustu zvířátek, která žijí v Africe, slony, krokodýly, hrochy a zajímavé byly krávy,
které mají hrb, aby si udržely co nejvíce vody, protože vody je v poušti nedostatek. Také jsme viděli fotografie místních
pochutin. Nejvíce afričtí obyvatelé konzumují rýži, která se zde hojně pěstuje, kokosy a specialitou jsou zelené banány,
které se podávají smažené.
Prohlíželi jsme si oblečení afrických žen, které se skládalo z krásné látky omotané kolem těla, látky měl pan Koné s sebou,
tak jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži jejich hebkost. Zajímavostí bylo, že ženy nosí džbány na hlavě, je to takovou
samozřejmostí, jako u nás zavazadlo v ruce.
A na závěr bych zmínila místní legendu, která nás velmi zaujala. Vypráví o děvčátku, které se stalo sirotkem. Mělo nevlastní
maminku, která měla své děti a ty velmi milovala. Každý večer si všechny děti musely umýt před večeří ruce a jíst mohly,
až jim ruce uschly, protože se jedlo rukama. Ale maminka neměla nevlastní dceru ráda a mazala jí ruce olejem, aby
nemohly uschnout a děvčátko nedostávalo najíst. Každý večer chodila holčička ke stromu Toro, kde zpívala stále stejnou
písničku. Strom Toro vždy sehnul své větve k zemi, aby se mohla najíst jeho ovocných plodů.
Takže vše dopadlo dobře a naše vyprávění o Africe končí.

Mgr. Adéla Petulová

Čertovinky s overbally 

Cvičení s overbally,  k tomu čertovská pohádka a spousta
zvířátek z Afriky, tak to je super zábava a hra pro děti. Tím
začínal pro třeťáky Den pro zdraví. Ani si nestačily
uvědomit, jak si krásně protáhly tělo a narovnaly záda.
Motivací byl dětem malý lenošný čertík, který všechno
popletl, ale také zvířátka jako např. antilopy, opice, lev, had,
slon či žirafa.
Overbally můžeme používat k prevenci či nápravě vadného
držení těla, ale i jen tak pro radost z pohybu. Proto jsme
rádi, že máme možnost využívat overbaly v naší škole. Jak
ve vyučovacích hodinách, tak i v hodinách tělesné výchovy.

Mgr. Naděžda Komínková
Mgr. Marta Skočovská

Policie ve škole?!

Ano, i policistky se objevily v naší škole během
projektového dne „Den pro zdraví.“ Navštívily nás, aby si
popovídaly s hlapci osmé a deváté třídy o šikaně
na školách.
Tento dnes často zmiňovaný fenomén je bolestí snad
každé školy v naší zemi. Někdy dochází k nedorozumění
a tento pojem se nadužívá, což zase mnohdy vede
k bagatelizaci problému. Pokud se šikana skutečně objeví,
je to závažný problém, který se poměrně těžko a dlouze
léčí. I proto je nutné předcházet situacím, které by mohly
v šikanu vyústit. V tom nám pomáhá především kvalitně
vedená prevence, vytváření kamarádských vztahů mezi
všemi, kteří mají se školou a životem v ní i mimo ni co činit,
ale také uvědomování si možných vážných následků, které
šikana přináší jak oběti, tak agresorům.
Myslím, že policistky, které debatovaly s chlapci na základě
velmi emotivního situačního filmu o šikaně, pomohly
ukázat chlapcům, jak nebezpečná a pro společnost
nepřijatelná je šikana.
Věřím, že si všichni odnesli trvale působící poučení a ten
správný (tzn. odmítavý) postoj k šikaně a násilí obecně.

Mgr. Milan Ziaťko

OBLASTNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Ve dnech 15. - 17. října proběhla v Moutnicích Oblastní
výstava drobného zvířectva. Žáci 9. ročníku pomáhali při
organizaci této výstavy. Navíc se zde ve formě praktického
terénního vyučování zdokonalovali ve znalostech
z přírodopisu a dalších přírodních věd.

Alena Chaloupková, učitelka přírodopisu.
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Pay Sec Cup (čti „pejsek kap“)

V dnešní době internetu, sociálních sítí, mobilů a dalších
komunikačních technologií, které umožňují lidem všech
věkových kategorií, ale především mladé generaci, snadnou
a rychlou komunikaci se svými přáteli a také snadný přístup
k velkému množství informací různého obsahu a kvality,
stále více roste důležitost prevence rizik, které s těmito médii
souvisejí. Těmi nežhavějšími jsou potom kyberšikana,
zneužívaní soukromých informací a kontakt s cizími lidmi.
Žáci VIII. třídy se zapojili do internetové soutěže nazvané
„Pay Sec Cup“. Tato soutěž, trvající prakticky celý školní rok,
má poutavým způsobem vést děti ke správnému využívání
informačních technologií se zaměřením na prevenci výše
zmíněných rizik a také k efektivnímu vyhledávání informací. 
Děti se pustily do soutěžení se zápalem sobě vlastním (mají
v tom již své zkušenosti z loňského roku), který je jistě
povzbuzován i vidinou možného výletu do Paříže v případě,
že by v soutěži, do které se zapojilo velké množství třídních
kolektivů z celé České republiky, uspěly. O tom svědčí
i některé jejich reakce.

Mgr. Milan Ziaťko

„Je to internetová vědomostní soutěž, u které je snad pro
každého jasný cíl, podívat se do Paříže. Velmi se nám líbí
zpracování soutěže a hlavně se dozvíme zábavnou formou
jak se bezpečně chovat na internetu.“ Líbí se mi také motto
soutěže: „Když paříš, tak Paříž.“

Žaneta Kosíková

„Tak a opět se pokoušíme zavařit naše mozkové závity.
V Pay Sec Cupu jsme soutěžili i minulý rok, ovšem
neúspěšně. Letos jsme odhodlaní vyhrát zájezd do Paříže!
První kolo jsme zvládli celkem hladce, celá třída úpěnlivě
vyhledávala odpovědi na internetu, proto se soutěž vlastně
koná, aby se žáci naučili bezpečně používat internet. 
Teď čekáme na další měsíc, kdy uvidíme svoje výsledky
a začneme vyplňovat další otázky. Ceny jsou vysoké,
konkurence malá, snaživost velká.“

Natálie Hlavatá

Infekční onemocnění a spolupráce s Pedagogickou
fakultou MU

Opakovat, zpestřit vědomosti z biologie člověka a předmětu
výchova ke zdraví pomohli žákům studenti 3. ročníku PF
MU. Žáci 8. a 9. ročníku si zajímavou formou doplnili znalosti
o infekčních onemocněních.
Naše spolupráce s PF MU se stále rozvíjí a bude nadále
pokračovat při různých projektových tématech.

KOMPÁSEK

Preventivní programy pod názvem KOMPÁSEK jsou
u našich dětí na I. stupni  ZŠ velmi oblíbené.
V letošním školním roce 2010/2011 proběhly ve třetí třídě již
dva programy:
18. 10. 2010 program s názvem JAK BÝT DOBRÝM
KAMARÁDEM - přínosem bylo, jak si kamarádství udržet,
jak poznat dobrého kamaráda, ale třeba i řešení sporů mezi
kamarády.
Na závěr si děti vyrobily pro kamaráda přáníčko. Nejen
že něco hezkého napsaly, ale některé z nich nelenily,
pohledaly po kapsách a v aktovkách bonbón a přilepily
kamarádovi na přáníčko.
2. 11. 2010 s názvem JAK SE NEHÁDAT SE
SOUROZENCI - děti se snažily vžít do kůže svého
sourozence, najít kompromis, změnit způsob kritizování,
ustoupit od nadávek a ponižování druhého.
Na závěr dostal každý list s názvem: Sourozenecká dohoda.
Teď už záleží jen na sourozencích, zda ji podepíší a budou
vzájemně dodržovat.

Mgr. Naďa Komínková

Informace ze „Dne pro zdraví“ od školní kuchyně

Školní kuchyně připravila v tento den pro naše žáky
základní i mateřské školy:

1/ přesnídávku - bagetku tmavou s pažitkovou
pomazánkou, dále pak banánové mléko a pomeranč

2/ oběd - polévku z míchaných luštěnin 
-  rybí filé na zelenině s bramborovou kaší,
salátem z červené řepy a ovocným nápojem

3/ svačinu - chléb s Ramou a strouhaným sýrem a čaj

Dobrou chuť popřála dětem vedoucí školní jídelny paní
Ivana Rychlíková 

Etické dílny

I v letošním školním roce zařazujeme do výuky II. stupně pásmo nazvané „Etické dílny“. Ty se již staly tradiční součástí
našeho preventivního programu a úsilí o vytváření pozitivního školního klimatu. V rámci dílen se děti zapojují do diskuse
o tématech, které v nich mají rozvíjet kladný vztah k zdravému životnímu stylu, etickým a mravním hodnotám a přemýšlení
o příčinách a následcích svého chování.
V rámci projektového dne „Den pro zdraví“ měli žáci 9. ročníku možnost diskutovat s paní lektorkou o tématu nazvaném
„Stáří – děs, nebo výsada?“. V dnešní době, kdy naše populace stárne a roste počet lidí vyššího věku, považujeme za
důležité vést mladé lidi k respektu ke stáří a ke snaze nevidět v něm jen slabost a přítěž, které je nutno se vyhnout nebo
se tvářit, že se nás netýká. 
Věřím, že i když je pro teenagery možná trochu zvláštní mluvit o něčem, co je pro ně tolik vzdálené, bylo pro ně i toto téma
přínosné a obohacující. Z reakcí žáků vím, že již jen způsob vedení dílen, který má velmi specifickou atmosféru, je pro ně
přitažlivý a většina dětí se na práci v rámci Etických dílen těší.

Mgr. Milan Ziaťko

Volba povolání

V listopadu žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce Brno- venkov. Získali důležité informace o uplatnění a požadavcích na trhu
práce v Jihomoravském kraji. Vyhledávali si jednotlivé školy podle zaměření, učební obory a porovnávali s výsledky svého
testu.

Alena Chaloupková
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JAK SE NÁM ŽIJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

První polovina školního roku utekla tak rychle, že jsme se
ani nenadáli a sedíme s dětmi u vánočního stromečku.
Vzpomínáme, co jsme všechno zažili, co se nám podařilo,
co se nám líbilo a co naopak ne. 

Co se nám líbilo?

Předškolákům hra na školu.
V letošním školním roce máme opět smíšené třídy. Celkově
je však 21 předškolních dětí. Od měsíce října jsme se
zaměřili na přípravu předškolních dětí na vstup do základní
školy. Organizačně je pro jednoho pedagoga ve smíšené
třídě velmi obtížné se věnovat skupině předškolních dětí.
Čtyři dny v týdnu pracují současně ve třídě dvě pí. učitelky.
Jedna se věnuje pouze předškolním dětem a druhá pracuje
s ostatními dětmi. Hravou formou rozvíjíme schopnosti,
dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia. K tomu, aby
se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat
je zapotřebí souhry celé řady funkcí. Program pro
předškolní děti je rozpracován ve třídních plánech a třikrát
týdně probíhá intenzivní „školička“ pro předškoláky.
Od měsíce ledna budou do tohoto programu zapojeni
i rodiče, se kterými se budeme scházet v edukativně
stimulačních skupinách nejdříve v MŠ, a druhou polovinu
programu absolvujeme ve školních lavicích v ZŠ i s pí.
učitelkou, která si je od 1. září převezme.
Plavcům se líbilo zahájení předplaveckého kursu
v Hustopečích, kde se děti cítí opravdu jako ryby ve vodě.

Zdravý den v MŠ

Celý týden jsme se s dětmi účastnili projektu Zdravý den.
Učili jsme se opět formou her a pohádek, co je pro nás
zdravé. Ve druhé třídě jsme využili pohádky „O pejskovi
a kočičce, jak vařili dort“. Vařili jsme jeden zdravý dort ze
samých zdravých věcí a druhý dort nezdravý, do kterého
daly děti vše co si myslely, že je nezdravé. Děti pracovaly ve
dvou skupinách, kde se zároveň učily domlouvat
a spolupracovat. Někdy jejich domluva byla podobná
domluvě pejska a kočičky, kdy se dohadovali, co do toho
dortu patří. V odpoledních hodinách si děti četly pohádky
„O Pyramidáčkovi“, který je seznámil se zdravou pyramidou
potravin. Putovali jsme s ním po světě a navštívili nezdravá
místa jako Tlouštíkov, Veganov atd, kde jsme pomáhali
napravit, co bylo špatné.

Vánoční tvořívé dílničky

Naše mateřská škola připomínala ve čtvrtek 9. 12. včelí úl.
Všude bylo slyšet hlasy. Šustily papíry, stříhalo se, lepilo se.
Pil se čaj, káva a jedlo vánoční cukroví, poslouchaly se
koledy. Hlavně byla pohoda a konečně trochu klidu
k zastavení se a prožítí si vzácné chvilky se svými dětmi
v prostorách útulné těšanské mateřské školy.

Vánoční divadlo v Brně

14. 12. jsme navštívili Divadlo Bolka Polívky, kde jsme
zhlédli představení „Kamarádi o Vánocích“.

A co se dětem nelíbilo? 

No, jako každororočně NÁVŠTĚVA ČERTŮ. 
Mikuláše a anděla děti ani nevnímají, ale z čertů mají
zážitek. I když ty nejděsivější na ně ani nepustíme, tak nám
nestačí ruce, abychom je všechny ochránili a pochovali.
Co se vše v tu chvíli čertům naslibuje, vydrží ani ne do
oběda.
Přejeme Vám 
v této „rychlé“ době, abyste se dokázali zastavit pokaždé,
kdy je potřeba, i když se zdá, že na to není čas.

Kolektiv zaměstnanců a dětí z MŠ Těšany 

Okénko pro dívky

Součástí bohatého programu ke Dni pro zdraví byla pro
dívky 8. a 9. ročníku hodinová přednáška zaměřená na
záležitosti dospívajících dívek s názvem „Okénko pro dívky“.
Probíhala pod vedením porodní asistentky slečny Bc. Aleny
Jílkové, která pracuje v brněnské nemocnici v Bohunicích na
porodním oddělení. Pro dívky již zmíněných ročníků si
připravila zajímavá a pro ně velmi užitečná témata, jako

například, jak si správně vybrat lékaře a co od něj očekávat,
první návštěva u gynekologa a průběh vyšetření, anatomii
dívčího těla a orgánů a také nemoci, které jsou s nimi
spojeny. Po samotné přednášce následovala diskuse, při níž
slečna Jílková odpovídala na dotazy dívek. Myslím si,
že takové nahlédnutí do budoucí problematiky dospívajících
dívek bylo pro ně velice přínosné.

Bc. Zuzana Rábová

SPORTOVNÍ AKCE A ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY
NA PODZIM ŠK. ROKU 2010/2011

Na podzim 2010 se naše škola zúčastnila mimo florbalu
2 sportovních akcí.
V září se hoši zúčastnili okrskového kola ve fotbalu ve
Šlapanicích. Družstvo chlapců sestavené ze žáků
6.-9. ročníku obsadilo 4. místo.
V říjnu 2010 je již tradičně pořádána okresní soutěž ve

vytrvalostním běhu v Želešicích. Nejlepších výsledků
v početné kategorii 7. ročníků , kde se zúčastnilo 30 žáků,
dosáhli žáci 7. ročníku, a to Tereza Ondráčková, která
doběhla na krásném 5. místě, a Karolína Endlicherová, která
proběhla cílem na 8. místě. Filip Malý a Kristýna Krejčiříková
obsadili shodně 10. místo ve stejné kategorii.
V nejbližší době se naše škola zúčastní okrskového kola ve
šplhu, které proběhne v prosinci v Židlochovicích.

Alena Chaloupková, učitelka tělesné výchovy.
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ÚSPĚCHY FLORBALISTŮ A FLORBALISTEK
ZŠ TĚŠANY NA PODZIM ŠK. ROKU 2010/2011

Vzhledem k tomu, že již školní rok pokročil a od vydání
posledního Těšanského zpravodaje uplynul již nějaký čas,
rád bych čtenáře seznámil s florbalovými událostmi, které
proběhly v tomto školním roce. 
I přesto, že žáků v naší škole mnoho nemáme, snažíme se
navázat na tradičně výborná umístění našich florbalových
týmů. Byť je to úkol velmi obtížný, protože konkurence
zejména z velkých škol je silná, zatím se nám tento úkol daří
plnit. Je dobré, že v dnešní přetechnizované době mají žáci
zájem o pohyb, o čemž svědčí fakt, že z celkového počtu
116 dětí naší školy navštěvuje kroužek florbalu 2. -5. ročníků
27 žáků a 6. -9. ročníku 22 žáků. 
2. listopadu 2010 pořádala naše škola Okrskové kolo ve
florbalu dívek 8. -9. ročníku – Orion Florbal Cup. I když
máme velmi nízký počet žáků, přesto jsme v konkurenci
6 týmů zahráli výborně a holky nakonec v tomto
postupovém turnaji obsadily 1. místo, i když jsme měli jako
pořadatel okresního finále postup jistý. Na tomto úspěchu se
podílely Natálka Hlavatá (8. roč.), Petra a Terka Ondráčkovy,
Kája Endlicherová, Kristýna Krejčiříková, Peťa Koubková,
Simča Slavíková a brankářky Verča Pokorná a Ivča Játiová
(všechny 7. ročník) a Denisa Jančíková (6. ročník). Jistě si
všimnete, že jde o kategorii, kde většina dívek je mladších,
protože ze starších dívek bohužel florbal mnoho nehraje, tak
je musí zastoupit mladší. 
11. listopadu 2010 byla naše škola pořadatelem Okresního
finále ve florbalu dívek 
8. -9. ročníku Orion Florbal Cup 2010, kam postoupilo
5 nejlepších družstev okresu Brno-venkov. To, že v této
kategorii se zúčastnilo celkem 12 družstev, svědčí o stále
vzrůstajícím zájmu jak dívek, tak samozřejmě i chlapců
o tento mladý atraktivní sport, kde ke hře stačí neklouzavé
tenisky, kraťasy, tričko, florbalová hokejka a míček.
S domácím týmem ZŠ Těšany přijela bojovat o titul
přeborníka okresu Brno-venkov a postup do krajského finále
družstva ZŠ Pozořice, ZŠ Mokrá, ZŠ TGM Ivančice,
ZŠ Židlochovice. Po loňském 2. místě v okresním finále dívek
odešlo dost zkušených hráček, takže bylo nutné začít
budovat téměř nový tým postavený na kapitánce a nejlepší
střelkyni družstva Natálce Hlavaté a bojovnicích Žandě
Kosíkové, Markétě Kulhánkové a zkušených florbalistkách
sedmačkách Petře a Terce Ondráčkových, Káje
Endlicherové, brankářce Veronice Pokorné, ke kterým se
letos přidaly Simča Slavíková, Peťa Koubková, Kikča
Krejčiříková a brankářka Ivča Játiová. I přes toto mladé
složení týmu holky bojovaly jako lvice a po nerozhodném
finále s tradičním rivalem ZŠ Pozořice muselo o vítězi celého
okresního finále rozhodnout skóre, které měly holky
z Pozořic o 1 branku lepší. ZŠ Těšany tak obsadila krásné
2. místo v okrese Brno-venkov. Myslím si, že další důležitý
krok byl učiněn, mladší hráčky tak potvrdily, že dokáží
konkurovat starším a pokud vydrží, budou „lízat smetánku“
v podobě vítězství v příštím roce. Důležité je, že je hra baví,
a věřím, že z nich vyrostou další florbalové talenty. 
9. listopadu opět naše škola pořádala Okresní finále ve
florbalu dívek 6. -7. ročníků Orion Florbal Cup 2010. V tomto
turnaji za účasti 6 týmů jsme byli mírným favoritem i proto,
že většina holek hraje v kategorii starší a tudíž už mají
zkušenosti, které by měly prodat. Sice v určitých místech

výkon trochu zaskřípal, ale nakonec jsme po 4 vítězstvích
a 1 remíze turnaj vyhráli a postoupili do Krajského finále
v lednu v Pohořelicích. 
Je to nádherný úspěch a pevně věřím, že se holky ani
v krajském kole neztratí. Naši školu reprezentovaly Petra
a Terka Ondráčkovy, Kája Endlicherová, Kristýna
Krejčiříková, Peťa Koubková, Simča Slavíková a brankářky
Verča Pokorná a Ivča Játiová (všechny 7. ročník), dále
Denisa Jančíková, Simča Přerovská, Evča Husáková ze
6. ročníku a Terezka Krupicová z V. třídy. 
Hoši 6. -7. ročníku doplněni o Davida Skřičku a Marka
Petláka z 5. ročníku hráli okrskový turnaj Orion Florbal Cup
v Tišnově. Náš tým sice obsadil 5. místo ze 7 účastníků, ale
výsledky nebyly vůbec špatné a myslím si, že při kvalitním
přístupu k tréninkům půjde i hra kluků nahoru. Bohužel jsme
neměli štěstí, kdy jsme mohli hrát i finále, ale díky školáckým
chybám a smůle jsme se nakonec připravili jak o finále, tak
i o boj o 3. místo. Tým hrál v sestavě brankář Tomáš Vlasák
(7. roč.) hráči Patrik Lébl, nejlepší střelec týmu Patrik
Čermák, Vojta Stránský, Filip Malý, Tom Fiala, Michal
Špaček, Martin Vodička (všichni 7. roč.), Dominik Janoušek
a Patrik Hájek (oba 6. roč.), David Skřička a Marek Petlák
(5. roč.). 
Bohužel u nejstarší kategorie kluků 8. -9. roč. se potýkáme
s podobným problémem jako u dívek, a to je nedostatek
hráčů 8. -9. roč. Takže kluci i když nehráli na turnaji v Mokré
25. 11. 2010 vůbec špatně, byli „biti“ na slabší fyzické
stránce, tvrdosti a rychlosti. Turnaj jsme odehráli se
sedmáky, šesťáky a páťáky doplněnými o osmáka Petra
Husáka a jediného deváťáka Honzu Buchtu. Sice obsadili
5. místo, ale přesto jim patří mé poděkování za to, že turnaj
„nezabalili“ a dohráli se ctí. Věřím, že za 1-2 roky budou
(vydrží-li) o dost silnější, vyzrálejší, a budou i oni sklízet
zaslouženou odměnu. Turnaj jsme odehráli v této sestavě:
brankář Petr Husák (8. roč.), hráči Honza Buchta (9. roč.),
sedmáci Patrik Čermák (nejlepší střelec týmu se
7 brankami), Vojta Stránský, Filip Malý, Tom Fiala, Tom
Vlasák, šesťáci Dominik Janoušek a Pavel Počinek
(oba VI. třída). 
V programu dalších sportovních florbalových událostí, které
nás teprve čekají, budou v lednu již zmíněné Krajské finále
dívek 6. -7. ročníků, ve stejném měsíci dále okrskové
a okresní kolo kategorie ZŠ a SŠ dívek, které proběhnou
v Těšanech a Ivančicích a kde rovněž pomýšlíme s děvčaty
na vysoká umístění. Na jaro připravujeme turnaj pro mladé
florbalové naděje z naší a okolních škol a na závěr roku již
tradiční turnaj smíšených družstev hochů a dívek „Těšanský
mixér 2011“. I v tomto turnaji bychom se nechtěli ztratit,
vždyť vloni obsadilo naše družstvo 2. místo !
Rád bych ještě v závěru poděkoval Obecním úřadům
Těšany, Moutnice, Borkovany a Nesvačilka a Orlu Těšany,
kteří materiálně i finančně podporují všechny naše florbalisty
a díky nimž je možné tento sport neustále rozvíjet mezi
mládeží. Mé poděkování patří rovněž spřízněnému
florbalovému oddílu Aligators, který vychovává mladé i starší
hráče a hráčky v našem okolí a ze spolupráce tak těží jak
škola, tak oddíl samotný. Navíc se poznávají a vytvářejí velmi
hezké kamarádské vztahy i mezi žáky různých škol a obcí,
kteří takto hrají za jeden oddíl, což je dle mého názoru
v dnešní zrychlené době krásné a pozitivní. 

Za ZŠ a MŠ Těšany Mgr. Drahomír Hochman, 
učitel a vedoucí florbalových družstev



Den rozmanitosti ve Vídni

S nástupem školního roku 2010/2011 se k nám dostala
i nová nabídka výjezdu do zahraničí do sousedního
Rakouska, do Vídně na „Den rozmanitosti“. Po loňské, velmi
zdařilé návštěvě ve Slovinsku, jsme rozjeli plán na plné
obrátky, začali vyřizovat vše potřebné a vymýšleli hudební
program, s kterým se na vídeňské radnici představíme.
Poskládali jsme sérii písní z pohádek, zeměpisně
rozmanitých, lidových a s křesťanskou tematikou k blížícím
se Vánocům. 
Ve středu 24. 11. 2010 o půl osmé pro nás ke škole přijel
autobus z Vídně, my nasedli a jeli ještě pro studenty
Odborného učiliště ze Cvrčovic. Kolem desáté jsme byli na
místě. Užasli jsme nad množstvím dětí, studentů z Evropy,
kteří se projektu účastnili ať už moderací, technickou pomocí
či programem.
Před vystoupením jsme si vyzvedli trička a svačinku.
Po poledni přišla řada na nás. Byli jsme trochu nervózní,
není se čemu divit, jeli jsme zpívat mimo naši republiku
poprvé.
Odpoledne na nás čekala nádherná procházka Vídní. Město
bylo zahaleno do adventní výzdoby a na nás již dýchalo
kouzlo Vánoc.

Do projektu „Den rozmanitosti“ se zapojily děti z celé
Evropy. Z těšanské školy se zúčastnilo šestnáct žáků
z druhého stupně s pedagogickým doprovodem. Vše bylo
hrazeno z Evropských fondů.

Mgr. Radka Kučerková
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DEN ZDRAVÍ - 15. 11. 2010 – A co na to žáci 6. třídy???

Barmani – bylo to super, ale nejlepší bylo MOJITO!
- líbilo se mi nejvíc, že barman ten nápoj nerozmačkal
- nejvíc se mi líbilo, jak barman zapomínal dávat led

a slečna taky
- nejlepší byli barmani, protože byli zajímaví
- barmani se mi velice líbili, obzvášť ty 2 nápoje byly skvělé
- líbilo se mi všechno, ale nejlepší byli barmani, protože nám

namíchali Mojito a Pinacoladu
- byli super, protože nám namíchali drinky

Kadeřnice – bylo úplně super a dobré bylo, jak měla
Simona ty prstýnky na hlavě a jak byla krásně
učesaná

- bylo to Hafo a nejlepší bylo, že jsme si mohli nechat udělat
jakýkoliv účes

První pomoc – byla velmi užitečná a procvičili jsme si třeba
masáž srdce

- první pomoc mě moc nezaujala
- toto vystoupení bylo hezké

Sebeobrana (hoši) 
- byla moc dobrá, protože jsme se něco naučili
- sebeobrana ušla

Zumba (dívky) – bylo to nejlepší v celém dnu a naučily jsme
se nové kroky

- byla taky úžasná, jak jsme tancovaly, tak to bylo bezva
- byla dobrá, ale náročná

Afrika – se mi líbila, protože jsem se tam dozvěděl dost
zajímavého

- na Africe byl zajímavý ten název Mali
- bylo to zábavné
- bylo to zajímavé
- byla zajímavá o zemi Mali

Mgr.Drahomír Hochman, třídní učitel 6. ročníku
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Činnost Orla Těšany v roce 2010

Orel a sport
V první řadě je třeba zmínit, že se v poslední době orelskému sportu daří velice dobře. Je to patrné
především na rostoucím počtu s námi sportujících mladých lidí. Orel Těšany se aktivně účastní mnoha sportovních činností,
z nich můžeme například jmenovat fotbal a hokejbal, dále pak kuželky, stolní tenis aj. Jednoznačně však převažuje florbal.
Tato rychle se rozvíjející kolektivní hra přilákala mnoho hráčů, kteří touto cestou mohou nalézt smysluplné využití svého
volného času. Snažíme se proto tuto aktivitu co nejvíce podpořit.
V současné době se Orel Těšany účastní tří soutěží v rámci Orelské florbalové ligy, a to v kategoriích žákyň, dorostenců
a mužů. Ve spolupráci se ZŠ Těšany a Fbc Aligators jsme se také zapojili do série otevřených turnajů pro začínající hráče
v kategoriích elévů a mladších žáků, kde mohou naši nejmladší sbírat zkušenosti, motivaci k další činnosti a především
bavit se samotnou hrou.
V našem týmu máme hráče a hráčky nejen z Těšan, ale také i z Nesvačilky a Borkovan. K pravidelnému tréninku se
scházíme vždy ve středu v tělocvičně ZŠ Těšany. V rámci středečního odpoledne připravujeme samostatný trénink pro
nejmladší. Usilujeme i o možnost dalšího tréninku, který by uspokojil rostoucí zájem o tento sport.
V Orelské florbalové lize si nevedeme špatně. Junioři měli sice ze začátku sezóny menší problémy, ale v posledních
zápasech je patrné výrazné zlepšení. Muži, za které hrají převážně naši dorostenci a kteří tak mohou získávat cenné
zkušenosti, měli naopak velice dobrý vstup do soutěže. V dobrých výsledcích pokračují i nadále. Z posledních 4 zápasů
získali 9 bodů, což je veliký úspěch. Žákyně mají zatím odehraný pouze jeden turnaj. Děvčatům se úplně nepovedl podle
jejich představ, nicméně svojí bojovností a nasazením dokázaly udržet krok s těmi nejlepšími.
Máme také radost z toho, že se starší a zkušenější hráči a hráčky dále aktivně zapojují. Florbal je baví a chtějí ho v naší
jednotě posunout na lepší úroveň. Někteří z nich vlastní dokonce i florbalovou trenérskou licenci a podílí se na práci
s mladšími. Naše jednota má také několik proškolených rozhodčích. Dá se tedy říci, že je zde jistý příslib do budoucnosti.
V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, kteří se účastní naší sportovní činnosti, a to nejen hráčům a pořadatelům či
pomocníkům při organizaci turnajů. Poděkování patří i velice aktivním rodičům dětí a také Vám všem, kteří nás podporujete.
Do dalších zápasů si popřejme hodně úspěchů a hlavně to, aby nás sport i nadále bavil.

Orlomon a Charitní centrum manželů Dostálových

V rámci Charitního centra Manželů Dostálových nadále probíhá velmi úspěšně páteční setkávání dětí a mládeže oddílu
Orlomon na orlovně naproti kostela. Dětí dochází pravidelně průměrně deset. V rámci schůzek se děti učí české historii
i skautským dovednostem, zdravé soutěživosti a toleranci. Přichází děti různých sociálních skupin, učí se kamarádství
a životním zkušenostem prostřednictvím her, soutěží, zpívání, sportování. Hrají stolní fotbal, společenské hry a aktivně
jsou zapojeny do celoroční hry v rámci systému bodů a odměn. Orlomoni podnikají výpravy do přírody v okolí, hrají hry
na orelském hřišti a v rámci výletů navštěvují památná kulturní a duchovní místa. Zveme další kamarády a kamarádky na
páteční schůzky, proto i z tohoto místa děkujeme rodičům, kteří svým dětem páteční schůzku připomínají.
Kromě pravidelných schůzek, které jsou motivovány propracovanou celoroční hrou, probíhají dvoudenní hry a v součinnosti
s ostatními organizacemi (především s Rodinným centrem Na myšáku) i akce pro širší veřejnost. Za zmínku jistě stojí
rozloučení se s prázdninami v měsíci srpnu a divadelní představení O veliké řepě, které orlomoni a orlomonky pod
taktovkou vedoucích nacvičili a poté zahráli předškolním dětem. Obou akcí se zúčastnilo zhruba 100 lidí. 
V květnu 2010 zorganizovalo Charitní centrum manželů Dostálových ve spolupráci s Orlem Těšany sbírku na pomoc
postiženým povodněmi. Jednalo se o čisticí prostředky, deky, kýble, košťata a podobný potřebný materiál v celkové
hodnotě cca 20 000,- Kč.
Poslední víkend v listopadu spoluorganizoval Orel výstavu betlémů na těšanské kovárně.
Orlovna je nadále využívána i ke společenským účelům - konají se zde rodinná setkání a přednášky. V případě zájmu
o rezervaci prostor orlovny kontaktujte prosím pana Pavla Husáka (Těšany 138, mobil 606 366 393). Velmi nás těší, že
se někteří z vás ujímají vedení kroužků a aktivit pro mládež v Orlu. Pokud máte zájem, neváhejte – orlovna slouží
především těmto účelům.
Závěrem vám všem chceme popřát požehnané Vánoce a Boží požehnání do roku 2011.

Orlové a orlice z Těšan

Školní jídelna

Školní jídelna připravuje v tomto šk. roce pro děti MŠ 56
přesnídávek, obědů a odpoledních svačinek a pro děti ZŠ
cca 72 obědů. Pro zaměstnance školy cca 20 obědů.
Dále pak v rámci hospodářské činnosti pro žáky ZŠ
nabízíme dopolední přesnídávky. V současné době o ně má
zájem cca 35 žáků. Pro cizí strávníky nabízíme odběr obědů
do jídlonosičů. 
Po našich zkušenostech s dětmi víme, že děti nechtějí jíst nic,
co neznají. Proto dáme dětem na talíř trošku něčeho nového
a vedeme děti k tomu, aby neznámou potravinu alespoň
ochutnaly. Děti si tak pomalu zvykají, většinou si nové jídlo
oblíbí a neodrazují svým negativním postojem ostatní.

Polévku v MŠ  dětem nalévá paní kuchařka, v ZŠ paní
učitelka. V MŠ se děti učí samostatně obsluhovat u svačinek
i oběda. Pokud si na něco netroufnou, požádají o pomoc
paní kuchařku. Možnost používat příbor nabízíme školkovým
dětem, které to mají z domu osvojené. U předškoláků je to
už běžné, ostatní si berou příbor postupně podle svých
schopností. 
V MŠ i v ZŠ mají každý den děti vylepšenou přesnídávku
o ovoce nebo zeleninu, dle možností sezónní. Děti ZŠ
a dospělí mají ještě ovoce asi tak 1x týdně u oběda. 
Přes jídelnu také předkládáme všem dětem dotované
výrobky v projektu „Školní mléko“. 

vedoucí ŠJ Ivana Rychlíková



8. 1. 2011 - Tříkrálová sbírka, 
Farnost Těšany

21. 1. 2011 - Myslivecký ples
Těšany, společenské centrum, 
pořádá Myslivecké sdružení Těšany,  

13. 2. 2011 - Farní den
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.ic.cz

19. 2. 2011 - Hasičský ples
Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ,
SDH Těšany, tel.: 544248383, mob. 607 957 497 

20. 2. 2011 - Dětský maškarní ples
Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, 
ZŠ-MŠ a Těšánek o.s. 

5. 3. 2011 - Ostatkový průvod maškar
Těšany - pořádá SDH Těšany, 
tel.: 544 248 383, mob. 607 957 497 

březen 2011 - „Den naruby“ 
– netradiční Den učitelů
ZŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

10. 4. 2011 - „Vynášení Moreny“
loučení se zimou, procházka k přehradě, vítání jara,
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku. 
Místo: sraz u Kovárny v Těšanech
Kontaktní osoby: Radka Sigmundová, tel.: 606 900 177

15. 4. 2011 - Květný pátek – putování do Nesvačilky.
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.ic.cz

17. 4. 2011 (květná neděle)
Otloukej se píšťaličko
Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek,
žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně, Brno, tel.:544248337 

16. 4. 2011 - Kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu
– Kalimero o. s., Tělocvična ZŠ – společenské centrum,
Obec Těšany

16. 4 .2011 - „Plastohrátky“ V rámci „Dne země“ -
soutěžní výtvarné zpracování plast. obalů pro rodiny +
povídání o ekologii Místo: prostory  u ZŠ Těšany 
Kontaktní osoba: Radka Sigmundová, tel.: 606 900 177

30. 4. 2011 - Pálení čarodějnic
SDH Těšany – areál za školou, hraje skupina Mrak

duben 2011 - Zájezd do Laa – zájezd pro děti a rodiče.
Velikonoční tvořivé dílny
ZŠ a MŠ Těšany

22. 5. 2011 - Děkovná pouť za šťastný návrat
z koncentračních táborů
Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany

11. - 12. 6. 2011 - Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, spolky,
stárci, farnost Těšany obec, info: www.outesany.cz

26. 8. 2011 - „Ahoj prázdniny“ loučení s prázdninami -
tvořivé dílny pod širým nebem společná akce 
RC + Orlomonu
Místo: ZŠ a MŠ Těšany, tělocvična a společenské
centrum, Orel Těšany, 
info: www.webareal.cz/rc-na-mysaku,
info: zsamstesany.cz. 
Kontaktní osoby: Monika Kružíková, tel.: 736 539 607,
Radka Sigmundová, tel.: 606 900 177

2. – 3. 7. 2011 - Fotbalový turnaj – BISON Cup, 
hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

1. 9. 2011 - Žehnání aktovek a školních potřeb,
Farnost Těšany

3. – 4. 9. 2011
12. ROČ. NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ
Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého
Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka
národopisných souborů, soutěž sborů dobrovolných
hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky
lidových řemesel, atd.
4. 9. (9.00 hod.) – poděkování za úrodu - kostel
Těšany - kovárna, náves, společenské centrum,
tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, Technické muzeum
v Brně, tel.: 544248331, fax: 544248234 

6. – 12. 11. 2011 - Lidové misie
Farnost Těšany, www.farnosttesany.ic.cz

11. 11. 2011 - „S lampiony za pohádkou“
společná akce se ZŠ a Orlomonem
Místo: sraz u Kovárny v Těšanech
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku
Kontaktní osoba: Radka Sigmundová, tel.: 606 900 177,
Monika Kružíková, tel.: 736 539 607

26. – 27. 11. 2011 - Čas adventní, čas očekávání -
výstava betlémů v prostorách kovárny,
rozsvícení adventního věnce
Těšany - kovárna, Orel Těšany,Technické muzeum v Brně
tel.: 54424837, 544248227, ZŠ a MŠ Těšany, 
Obec Těšany.

listopad 2011 „Den pro zdraví“
Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany,
zdraví životní styl, vystoupení lektorů
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz
2

3. 12. 2011 - Mikulášská zábava
SDH Těšany - tělocvična

4. 12. 2011 - Mikuláš v kostele
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.ic.cz

23. 12. 2011 - Charitativní koncert
Farnost Těšany, ZŠ Těšany

prosinec 2011 - Předvánoční Den otevřených dveří
s programem. info: zsamstesany.cz

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2011
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Sbor dobrovolných hasičů Těšany (dále SDH)

SDH se skládá ze dvou organizací.
SDH je společenská bezpříspěvková organizace, která si na
svoji činnost vydělává pořádáním kulturních, společenských
a brigádnických akcí. V letošním roce to byl ples, maškarní
průvod obcí, sběr železného šrotu, podzimní slavnosti
a mikulášská zábava.
Za to jsme pořádali pro naše maminky, babičky, děti
a tatínky pálení čarodějnic, přispěli jsme jedním stanovištěm
při pořádání slunéčkového dne, při podzimních slavnostech
jsme soutěžili v požárním sportu O pohár starosty obce.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme navštívili
strašidelný zámek v Dolní Rožínce, westernové městečko
a rozhlednu. Děti si také užily na konci léta návštěvu ZOO
v Praze a tatínci si zavzpomínali na vojnu ve vojenském
muzeu v Lešanech, které vám všem můžeme doporučit ke
zhlédnutí. Finančně vypomáháme také výjezdové jednotce
tím, že jsme zakoupili ruční a vozidlovou radiostanici.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Těšany
(dále JSDHO)
Rozpočet pro výjezdovou jednotku je dán potřebami
jednotky. Investiční a neinvestiční náklady hradí obec sama.
Pokud je jednotka vyslána mimo obec, tak náklady hradí
HZS kraje. Letos jsme byli povoláni na řešení krizové situace
po přívalových srážkách ve Vojkovicích. Náklady na
zpevnění hráze – pytlování a na použití naší elektrocentrály
a osvětlení nám byly plně uhrazeny.

Zásahy:
- lednová kalamita na kopci k Borkovanům
- na jaře nás postihly přívalové deště, které potrápily některé

části naší obce několik dní, obec musí učinit
protipovodňová opatření, aby se zamezilo těmto záplavám

- v květnu havaroval kamion s nebezpečným nákladem,
který zamořil část pole u silnice k Borkovanům

- v červnu požár zbytků slámy na polní cestě
- v červenci zapálil blesk rekonstruovanou hospodářskou

budovu vedle restaurace Korok, naštěstí nezpůsobil velké
škody.

V souvislosti s letošními záplavami obec zakoupila naší
jednotce nové motorové kalové čerpadlo v hodnotě
40 000 Kč. Původní staré čerpadlo PS 12 bylo z roku 1970.
Členové výjezdové jednotky dokončují poslední fázi
rekonstrukce garáže, kde je vybudovaná vzduchotechnika
a odsávání ve stropě.

Ze státní zakázky jsme získali na venkovní zásahy
10 zásahových oděvů a bot.

Chci vás všechny co nejsrdečněji pozvat také příští rok
na všechny akce, které budeme pořádat:
• 19. 2. 2011 Hasičský ples
• 30. 4. 2011 Pálení čarodějnic
• na sv. Floriána - Den otevřených dveří a vrat
• 3. 9. 2011 Pohár starosty obce
• 3. 12. 2011 Mikulášská zábava 

Musíme také poděkovat všem sponzorům, kteří nás
podporují jak finančně, tak materiálně během roku nebo
darem do tomboly. Nesmím zapomenout na vás, kteří nám
pomáháte s pořádáním všech akcí a poděkovat vám, kteří
nás podporujete vaší účastí na těchto akcích.
Děkuji našim klukům za všechnu práci, kterou vykonali na
zásazích, za práci na hasičské zbrojnici, za práci pro obec
i soukromé osoby.

Děkuji vám za podporu při komunálních volbách a přeji
nejenom občanům Těšan vše nejlepší v novém roce, hodně
zdraví a doufám, že se uvidíme s vámi především jen
u společenských akcí.

Za Sbor dobrovolných hasičů Jana Štelclová
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Úspěchy mažoretek pod vedením Dagmar Kubíčkové

Pravidelná podpora činnosti mažoretek se nám vrací v zisku
cenných medailí. Rok 2010 byl pro mažoretky „KALIMERO“
opět o něco úspěšnější, než ten předchozí. V základním
kole, které proběhlo v dubnu v Těšanech naše děvčata
vyhrála téměř vše a postoupila bezezbytku do dalšího kola,
čímž bylo semifinále. I tuto soutěž pořádal náš oddíl, ovšem
na stadionu ve Vyškově. Zde jsme poprvé za dobu fungování
našeho klubu získali postup do finále s hůlkou. Obě naše
družstva (Kadetky i juniorky) postupovala z krásného
druhého místa. Finále byla postupně v Jeseníku –
soloformace. Naše účast byla celkem devětkrát, kde solo
Venduly Kubíčkové a duo Zuzana Lorenzová a Nikola
Vahalová vybojovalo postup na Mistrovství Evropy. Finále
skupin baton (hůlka) – Jaroměř.  V silné konkurenci čtyřiceti
nejlepších skupin celé ČR kadetky 10. místo, juniorky
14. místo, no a nakonec naše nejsilnější disciplína, finále
skupin pom-pom – Písek. Kadetky obhájily prvenství z roku
2009 a staly se podruhé za sebou Mistryně ČR 2010
a juniorky poprvé kdy soutěžily v této věkové kategorii
získaly 3. místo a titul II. vícemistryně ČR. Obě velké skupiny
samozřejmě postoupily na ME 2010. Jelikož náš oddíl je
v ČR velmi skvěle hodnocený a především práce našeho
vedení patří k těm nejpreciznějším v ČR, získal náš oddíl
poprvé za dobu existence mažoretkové asociace licenci na
pořádání Mistrovství Evropy. Bylo to přijetí obrovské míry
zodpovědnosti a několik měsíců usilovné a nikdy nekončící
práce příprav. Mistrovství Evropy 2010 se konalo ve
Vyškově, kde máme obrovskou podporu města, ale
i jihomoravského kraje. Mistrovství Evropy, kde se účastnilo
3500 děvčat a přišlo více než 10 000 diváků, jsme zvládli
nejen soutěžně, ale i pořadatelsky. Dagmar Kubíčková
získala poděkování starosty města za výbornou organizaci
a příkladnou reprezentaci města a kraje. Děvčata získala
stříbrnou a bronzovou medaili v kategorii kadetky a juniorky,
skupiny pom-pom a ještě k tomu nějaká čtvrtá a pátá místa.
V listopadu pak dvě velké skupiny našich děvčat čekala
cesta do Liberce a poslední soutěž. Tentokrát soutěž
Světová. Naše nadšení a očekávání bylo obrovské, protože
šlo o konkurenci 26 zemí celého světa, přímý televizní
přenos a velkou konkurenci. Obrovská radost přišla, když
obě naše družstva byla vyhlášena jako poslední a tudíž
dvakrát zlaté medaile. Všichni jsme odjížděli se zlatou

medailí na krku a máme to za sebou. Opravdu musím uznat,
že lepší umístění v letošním roce jsme si nemohli ani přát.
Tohle vše by nebylo možné získat bez obrovské podpory
rodičů, usilovné práce dětí a zodpovědného přístupu
trenérky, která věnuje děvčatům veškerý volný čas. Věřím,
že se děvčatům bude i nadále dařit v dosahování těch
nejvyšších stupínků na všech soutěžích, a že jejich
vystoupení potěší ještě mnoho dalších a nových diváků.
Za podporu obci děkujeme. Přejeme všem krásné a klidné
vánoce, úspěšný rok 2011 a pokud se chcete potěšit naším
vystoupením, zveme všechny do Galerie Vaňkovka v Brně,
kde nás můžete vidět na vystoupení 19. prosince
v 15,00 hodin.

TJ Sokol Těšany

V současné době má náš oddíl 3 mužstva. Mužstvo mužů
hraje III. třídu skupinu A.
V polovině soutěže jsou na krásném druhém místě.
Náš hráč Cristian Balaci vede tabulku střelců s 11. góly.
Dále starší přípravka hraje okresní přebor skupinu A.
V polovině soutěže je na 6. místě. Střelci: Skočovský Martin
– 6 gólů, Chrástecký Patrik - 5 gólů, Skočovský Milan - 4
góly, Krupicová Tereza – 3 góly, Dosoudil Daniel – 2 góly,
Krejčiřík Vojtěch – 2 góly a Antl Michal – 1 gól. V brance nás
podpořil skvělým výkonem Krejčiřík Vojtěch. V obraně mu
zdatně pomáhali Harčár František a Krupica Filip a v záloze
běhali Špaček Ondra a Kopřiva Lukáš.
Mužstvo mladší přípravky hraje také okresní přebor skupinu
A a je na 1. místě. Střelci: Skočovský Martin - 13 gólů,
Skočovský Milan - 11 gólů, Koné Mohamed - 3 góly a Malý

Martin - 1 gól. V brance se rozchytal Malý Kryštof. V obraně
dobře zahrál Dudek Michal a Čermák Adam, hodně nám
pomohly holky Skřičková Martina a Štouračová Natálie.
Nyní  probíhá zimmní příprava v tělocvičně, kdy mužstvo
mužů trénuje v pátek od 18:30 do 20:00, mužstvo mladší
přípravky ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 a mužstvo starší
přípravky od 17:00 do 18:30. Také jsme se v rámci zimní
přípravy domluvili s Orlem Těšany na tréninky florbalu, které
jsou ve středu od 16:00.
TJ SOKOL TĚŠANY zve všechny členy, příznivce a rodiče
na výroční členskou schůzi, která se koná 23. 1. 2011 ve
14:00 ve srubu.
Velké poděkování patří trenérům přípravek panu Petru
Lukšovi, Romanovi Krupicovi a Pavlu Dosoudilovi.
Děkuji také všem rodičům dětí za spolupráci. Těším se na
další spolupráci a skvělé výkony v jarní části soutěže.

Jitka Harčárová, trenér přípravky



Těšanský zpravodaj. Vydal Obecní úřad Těšany. náklad - 500 ks. Datum vydání: 20. 12. 2010
Grafická úprava a tisk: Grafické studio a tiskárna CETA, Kounicova 26, Brno, tel.: 541 242 141

neprošlo jazykovou úpravou

ZASTAVENÍ PŘED ŠTĚDRÝM DNEM
TAK JAKO V MINULÝCH LETECH PŘIVEZEME DO NAŠEHO FARNÍHO

KOSTELA BETLÉMSKÉ SVĚTLO

ZVEME VÁS NA MALÉ ZASTAVENÍ PŘED ŠTĚDRÝM DNEM NA

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

DO FARNÍHO KOSTELA 

SVATÉHO BARNABÁŠE V TĚŠANECH

VYSTOUPÍ DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TĚŠANECH
A SCHÓLA KAMÍNKY

KAŽDÝ BUDE MÍT MOŽNOST PŘINÉST SI BETLÉMSKÉ SVĚTLO

V PŘIPRAVENÉ LAMPIČCE DO SVÉHO DOMOVA, 

SVÝM PŘÍBUZNÝM A ZNÁMÝM I TĚM, 

KTEŘÍ PŘIJÍT NEMOHOU.

KONCERT ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 23. 12. 2010 V 18.00 HODIN

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Domovu pro seniory v Sokolnicích

Srdečně vás zvou děti

Ochrana zvěře

Pro nás, příslušníky lidského rodu, je zasněžená příroda plná romantiky. Vše láká k procházkám, k projížďce na běžkách,
k nadýchání na čerstvém vzduchu. Vymrznuti a osvěženi se pak rádi vracíme do vyhřátého pokoje, k horkému čaji
s něčím dobrým.
Jinak však zimu vnímají a prožívají tvorové, jimž je příroda domovem a obydlím. Ti nemají ve sněhu, větru a mrazu
možnost uchýlit se k vyhřátému krbu. Zima znamená pro zvířata období strádání a zápasu o přežití. Sníh obtížně
překonává, ostré hrany ledu se bolestně zařezávají do běhů. Každý pohyb je těžký, každý útěk do bezpečí odnímá síly
pro vzdorování nízkým teplotám. Většinu našeho okolí pokrývají lány pro pěstování plodin, dávno zmizely meze a remízků
s keři je poskrovnu. Po sklizni náhle vše mizí, takže je zvěř vystavována stresu s hledáním dalšího zdroje potravy.
V tuto chvíli musí přijít člověk, myslivec, a přikrmováním zdroje energie zvěři dodat. Nyní potřebují zvířata především klid.
Když je něco vyplaší, prchají do úkrytu a vyčerpávají své pracně nabyté tukové zásoby pro pohyb místo na tvorbu tepla.
Navíc trpí stresem, snadněji útrapám zimy podlehnou a hynou.
Majitelé pejsků se často zlobí na myslivce, když je žádají, aby svého miláčka měli při procházce na vodítku. Je to proto,
že i gaučový pejsek má v sobě lovecké pudy a rád se pustí po stopě.
Srnčí zvěř, která je nejčastějším terčem psích loveckých her, pronásledovateli na krátkou vzdálenost unikne. Přesto pro
ni v mrazivém počasí znamená takové uhřátí zápal plic a jistou smrt. Pejsek se pak vrátí k páníčkovi a ten si myslí, že se
pes jen tak proběhl. Větší pes zvířata s malým objemem plic dostihne snadno a strhne je, aniž o tom majitel pán ví. Ono to
není jen v zimě. Stalo se v našem okolí módou chodit s pejsky kolem každého remízku s pejsky puštěnými pěkně na
volno. A že je doba, kdy se líhnou bažanti nebo rodí mláďata, to takového pejskaře nezajímá.
Snažme se zvířatům po celý rok pomáhat byť pouze tím, že se budeme chovat tiše a držet své psy na vodítku.

Za myslivecké sdružení Těšany
Karel Vašut


