Obecní úřad Těšany
ZŠ Těšany
Sbor dobrovolných hasičů
OREL jednota Těšany
TJ Sokol
Myslivci
Kalimero
Sdružení včelařů
Rodinné centrum NA MYŠÁKU
a všechny další společenské organizace, spolky,
podnikatelé, dobrovolníci, stárci, baby a děti z Těšan.

Další příznivci akcí v Těšanech:
SPŠ A VOŠ technická, Brno, Sokolská 1
Technické muzeum v Brně
Manželé Krchňaví
Jana Trundová - farma Šinkvice

2011

Na účast všech návštěvníků
v krojích i bez krojů se těší pořadatelé:

13. ROČNÍK
NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ
870 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
SETKÁNÍ RODÁKŮ PO 30 LETECH
TĚŠANY - DĚDINA NA POMEZÍ
HANÁCKÉHO SLOVÁCKA A BRNĚNSKA

TĚŠANY

F A R M A

Š I N K V I C E

XIII
2. 9. - 3. 9. 2011

Obec Těšany: tel.: 544 248 234, 602 511 954
E-mail: starosta@outesany.cz, www.outesany.cz

13. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ
TĚŠANY - DĚDINA NA POMEZÍ HANÁCKÉHO SLOVÁCKA A BRNĚNSKA

870 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
SETKÁNÍ RODÁKŮ PO 30 LETECH
Soutěž mladých kovářů, představení nové knihy o Těšanech, setkání rodáků, jízdy koňských
spřežení, vystoupení mažoretek, košt vína a pálenky, beseda u cimbálu, soutěže pro děti a další.
Čas letí neúprosným tempem. Již více než deset roků se snažíme uchovat pro současnost i budoucnost atmosféru
lidových zvyků a tradic našeho regionu. Lidé z obcí Hanáckého Slovácka a Brněnska měli k sobě vždy blízko.
Spojovala je práce, lidové zvyky i zábava. Je na nás, abychom v této tradici našich rodičů a prarodičů pokračovali.
Ať se rozezvučí kovadlina, cimbál i naše hrdla v jedné tónině naladěné na veselou notu. Prožijme společně znovu
po roce atmosféru jarmarků, trhů, babských hodů a dožínek. Připomeňme si jak se u nás žilo a žije.

PÁTEK 2. 9. 2011
VÝROČÍ ŠKOLY 60 LET OD JEJÍHO OTEVŘENÍ - AREÁL ŠKOLY
• přivítání hostů - vystoupení žáků
• výstavy - historie a současnost školy, lidových krojů, kostýmů, pohárů a fotek mažoretek
• prodejní jarmark
• soutěže pro děti - sportovní areál
• táborák za školou
• skákací hrad
• vypouštění lampionů štěstí
• HRAJE SKUPINA MRAK, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
při špatném počasí se program přesouvá do tělocvičny

• Soutěže pro děti na orlovně - Orel Těšany
• Projížďky koňských spřežení pro návštěvníky - od kovárny
• Vyjížďka historickým autobusem do expozice borkovanských kraslic
• Košt pálenek – areál srubu - myslivecké sdružení
• sokolníci, výstava nábojů
• Ochutnávka vín na zámku - manželé Krňaví
• ochutnávka vín
• cimbálová muzika Donava
• výstava obrazů
• Vystoupení mažoretek – nový parket -Kalimero
• skákací hrad
• výstava kostýmů a oblečků pro mažoretky ve výstavní síni
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XII. ROČNÍKU SOUTĚŽE MLADÝ TĚŠANSKÝ KOVÁŘ
• sázení pamětního stromu u kovárny

13,00 – 14,00

14,30
15,00-16,00
od 10,00

• Fotbalový zápas -TJ Sokol
• Soutěžní kop na bránu

16,00-17,30

• Občerstvení po celý den v areálu TJ Sokol Těšany
od 15,00

od 17,30

• Plánované výstavy ve všech otevřených budovách
• Otevřené budovy: ZŠ + MŠ, Maryšin dům, kostel, zámek, obecní úřad, orlovna, Myšák,
srub, fara, kabiny, hasičská zbrojnice

BABSKÉ HODY - VEČERNÍ ZÁBAVA, HRAJÍ HOVORANÉ
20,00

19,30

Zábava proběhne za každého počasí. Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích.

SRDEČNĚ ZVOU BABY A STÁRCI!

NEDĚLE 4. 9. 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VRAT, UKÁZKY KOVÁŘSKÝCH PRACÍ
V TĚŠANSKÉ KOVÁRNĚ

MŠE SVATÁ - PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - KOSTEL SV. BARNABÁŠE

MLADÝ TĚŠANSKÝ KOVÁŘ - XII. ROČNÍK SOUTĚŽE, TÉMA „ZVÍŘE“
od 9,00 do 15,00
• Soutěž mladých kovářů-absolventů odborných škol a učilišť - před kovárnou
• Přehlídka veteránů - historické vozy ze sbírek soukromých sběratelů
• Jarmark - hrnčíři, košikáři, perníkáři, řezbáři, malované sklo
• Bezplatné prohlídky expozice kovářství a kolářství v kovárně
od 9,00 do 17,00
• Představení nové knihy o obci „Těšany slovem a pohledem“ - obecní úřad
9,30
• Přivítání hostů ze Slovinska
• Výstava ze života obce, těšanských fotokronik, řezbářských děl ing. Josefa Zelinky - prodej knihy

DOPRAVA PRO NÁVŠTĚVNÍKY HISTORICKÝM AUTOBUSEM ZDARMA
• Odjezd v 9.00 od Technického muzea, v 9.15 z Židenic–Staré Osady, z Tuřan-náměstí.
Odjezd z Těšan od kovárny v 16.00 - autobus pojede postejné trase zpět do Brna.

13,00 - 16,00

• Skotačení na trampolíně, dílničky, prolézačky – RC Na Myšáku
• Zázemí pro maminky s dětmi

SOBOTA 3. 9. 2011

XIII. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DOBROVOLNÝCH SBORŮ
O POHÁR STAROSTY OBCE
• Soutěž mladších a starších žáků - sportovní a společenský areál Těšany
• Prohlídka hasičské zbrojnice
• Výstava staré a nové hasičské techniky

11,00 -12,00
od 10,30
11,30 a 13,00
od 12,00

od 10,00

9,30

9,00

