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Vážení spoluobčané, 
čas letí jako voda. Sotva začal další rok, již jsme
v jeho půli, kdy každoročně slavíme Barnabášské
hody. Také rekonstrukce hlavní silnice dospěla
k polovině a začaly další etapy, o kterých bych vás
rád informoval. Kromě silnice začínají práce také na
opravách chodníků a veřejného osvětlení, chystá se
distribuce kompostérů do domácností, projektuje se
dům s pečovatelskou službou a další.
Dovolte tedy nyní podrobněji k jednotlivým bodům.

Ing. Antonín Vymazal, starosta obce

ZPRÁVA STAROSTY OBCE

Průtah obcí Těšany

Od začátku června se pokračuje v dalších
etapách rekonstrukce hlavní silnice, což
přináší další dopravní omezení, kdy je doprava
v úseku od kruhového objezdu po konec
Těšan řízena světelnou signalizací. V první fázi
bude uzavřen pravý jízdní pruh směrem na
Hodonín. Následně po měsíci budou probíhat
práce v opačném směru. Z důvodu zachování
veřejné autobusové dopravy a dlouhých
vyklízecích časových intervalů v úseku
řízeném světelnou signalizací je průjezd přes
obec Těšany zcela uzavřen pro veškerou
tranzitní dopravu. Při vjezdech do naší obce
jsou umístěny zákazové značky – zákaz
vjezdu všech motorových vozidel –
s dodatkovou tabulí mimo dopravní obsluhu.
Tato dodatková tabule umožňuje vjezd všem,
kteří zde mají trvalý pobyt, sídlo firmy, nebo
provádí zásobování pro naši obec, ať už se
jedná o zásobování obchodů či rozestavěných
domů. Pro ty, kteří v Těšanech bydlí, ale

nemají zde trvalý pobyt, jsme nachystali
povolenky vjezdu, které je možné získat na
obecním úřadě.
Spolu s dokončením první etapy rekonstrukce
silnice začínají práce na nových chodnících
a to ve směru od Moutnic po kruhový objezd.
Do té doby, dokud nebudou chodníky a spolu
s nimi i vjezdy do domů hotovy, není možné
najíždět do svých domovů z důvodu možného
poškození obrubníků, které by se mohly
vyštípnout nebo vylomit. Prosím tedy všechny
řidiče o trpělivost. Vyhneme se tím všichni
nepříjemnostem spojeným s případným
poškozením nové komunikace.

Práce na dalších etapách rekonstrukce
s sebou přinesly změnu umístění
autobusových zastávek. Zastávky U Pošty se
od soboty 1. června přesouvají následně: ve
směru na Brno bude zastavovat autobus
u obecního úřadu, ve směru na Hodonín bude
zřízena autobusová zastávka u kovárny. Toto
opatření potrvá přibližně měsíc, kdy má být
hotová pravá polovina vozovky směrem na
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Hodonín. Poté, co se začne rekonstruovat levá
polovina silnice, budou zastávky přesunuty
ke starému hřbitovu.

V souvislosti s výměnou podloží pod hlavní
silnicí se řeší celá řada problémů. Mimo jiné
byl opraven i propustek – zatrubněný potok –
u firmy Zeus. Vzhledem k častým problémům
se zaplavováním této části obce dešťovými
srážkami ze Strážek se Obec rozhodla řešit
tento problém připoložením další roury pod
vozovku a vyčištěním potoku směrem
k čističce. Spolu s opravou propustku bylo
nutné přeložit vedení veřejného vodovodu,
které bylo realizováno spolu s kanalizací. 

Kompostéry 
Státní fond životního prostředí podpořil náš projekt „Separace bioodpadu v obci Těšany“,
v rámci kterého pořizujeme kompostéry do jednotlivých domácností. Distribuce kompostérů,
těm kteří si o něj zažádali, proběhne pravděpodobně o víkendu po těšanských hodech
ve dnech 14. a 15. 6. 2013. V souvislosti s pořízením kompostérů připravujeme ve spolupráci
s dodavatelem těchto zařízení krátkou přednášku
na téma „Jak správně používat kompostér“
a jaká pravidla je dobré dodržovat, aby se rostlinný
odpad rozpadl v krátké době na užitečný kompost.
Seminář proběhne v odpoledních či večerních
hodinách pravděpodobně v sobotu 15. června 2013.
Přesný termín i čas upřesníme hlášením místního
rozhlasu a také informací na webových
stránkách obce. 
Pořízením kompostérů chceme vyřešit i otázku pálení
v naší obci a to tím způsobem, že připravujeme
obecně závaznou vyhlášku, která pálení bude
regulovat. Jsme přesvědčeni, že je lépe rostlinné
zbytky zkompostovat a následně využít humus pro
další hnojení, než je pálit na zahradách a tím
obtěžovat sousedy a ostatní občany.

Křížení vodovodu se zatrubněným potokem

Stav po opravě

Přeložení vodovodu vyvolané havarijním
stavem
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Dům s pečovatelskou službou 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
březnovém zasedání pořízení projektové
dokumentace na dům s pečovatelskou
službou (dále jen DPS). Rada obce tedy
následně oslovila projektanta, který má
zkušenosti s projekcí podobných zařízení.
Výsledkem je vznik studie domu
s pečovatelskou službou, který bude
následně rozpracován do podrobné
projektové dokumentace pro územní
a stavební povolení. 
Na pozemcích, kde má DPS stát, se
nacházela stavba rodinného domu č. p. 411,
který byl v havarijním stavu. Obec tedy
nechala zpracovat projektovou dokumentaci
na demolici tohoto objektu a následně
Stavební úřad v Sokolnicích vydal souhlas
s odstraněním stavby. Vzhledem k tomu, že se
nám podařilo vyjednat velmi výhodné
podmínky na demoliční práce rodinného
domu (celkově i s uložením na skládku cca
50.000Kč), které byly časově omezené,
rozhodli jsme se pozemky vyčistit již nyní tak,
aby zde vznikl prostor pro stavbu DPS. 

Řada občanů se již nyní na obci dotazuje na
podmínky ubytování v tomto zařízení a na
případný pořadník. Zde by bylo dobré
zdůraznit, že je před námi ještě více než rok
práce na projektování a vyřizování všech
povolení tak, aby se mohlo začít se stavbou
začátkem roku 2015. 
Pár zajímavostí k tomuto investičnímu záměru:
DPS v Těšanech bude mít kapacitu
20 uživatelů v 16 garsonkách o výměře
cca 28 m2 na garsonku a dvou manželských
bytech 1+1 o výměře cca 50m2. Nájemní cena
se v současnosti pohybuje v podobných
zařízeních v okolí okolo 65 Kč/m2.
Pečovatelskou službu chceme uživatelům
nabídnout prostřednictvím charity či jiné
pečovatelské služby zřízené v okolí. V praxi to
bude znamenat, že zde bude pracovat
pečovatelka(y), nejlépe místní, s tím, že bude
zaměstnancem jiné již zřízené pečovatelské
služby v okolí. Tím odpadne spousta
papírování i nákladů na pořizování vlastní
pečovatelské služby.
Dle ministerstva práce a sociálních věcí se
jedná o byty ve vlastnictví obce, o nichž také
sama obec rozhoduje. To znamená,

Černé skládky
Obec nechala odstranit na svém katastru černé skládky s tím, že inkriminovaná místa budeme
hlídat pomocí nainstalované fotopasti. Necelý týden po vyklizení těchto míst zde vznikla nová
černá skládka. Pachatel byl vyfotografován a následně identifikován. V současnosti ve
spolupráci se starostkou dané obce řešíme s dotčeným náhradu škody a budeme pokračovat
v monitorování a tím i předcházení vzniku černých skládek na našem katastru.
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KULTURNÍ KOMISE

Setkání jubilantů a seniorů
V sobotu 18. května jsme prožili druhé
společné setkání jubilantů a seniorů. V úvodu
jsme popřáli našim jubilantům, poté bylo
podáváno slavnostní menu a do noty nám
hrála cimbálová muzika Donava. Odpolední
program zpestřily svým vystoupením
mažoretky Kalimero.

Nepřítomným oslavencům jsme jeli popřát
osobně domů a předali dar za vedení obce.
Celé setkání trvalo zhruba do devatenácti
hodin. Setkání bylo opět velmi příjemné,
přínosné a věříme, že v tomto duchu potrvá
i pro další roky.

za kulturní komisi Mgr. Radka Kučerková

že přiděluje tyto byty na základě předem
stanovených kritérií jednotlivým žadatelům,
s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu.
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou
byty v domech zvláštního určení. Přitom se
předpokládá, že obyvatelům těchto bytů
zvláštního určení bude poskytována sociální

služba podle § 40 Zákona o sociálních
službách, tedy pečovatelská služba. Tato
sociální služba je obyvatelům DPS
poskytována na základě smlouvy uzavřené
mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem
sociální služby.

Ing. Antonín Vymazal, starosta obce
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,
školní rok se nachyluje ke svému konci a všichni jsme plni očekávání, co nám nadcházející
léto přinese. Doufejme, že i trochu tepla a slunce. Dovolte mi malé ohlédnutí za naším školním
rokem. Vedle běžné výuky se nám podařilo uskutečnit mnoho výletů, zrealizovat projektové
dny, účastnit se soutěží a „bodovat“ v nich. Jsme zdravou školou, proto si velmi cením vysoké
účasti žáků na škole v přírodě, která je obohatila netradičními zážitky. Dále jsou
nepřehlédnutelné také zimní radovánky na lyžích (MŠ, 1.a 2.stupeň), na bruslích (ZŠ) a na
jaře v plaveckém bazéně ( MŠ a 1.stupeň). Rádi bychom v tomto trendu pokračovali a nabízeli
sportovní vyžití co největšímu počtu žáků. O dalších akcích, které jsme uskutečnili, se můžete
dočíst na následujících řádcích.
K závěru školního roku bych ráda popřála našim žákům vysvědčení plné pěkných známek,
absolventům devátého ročníku přeji mnoho úspěchů v nadcházejícím zápolení na středních
školách a v neposlední řadě také všem rodičům spoustu trpělivosti a radosti se
svými ratolestmi.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

Škola hrou 
V pátek 5. dubna nás ve škole čekalo zábavné
dopoledne Škola hrou.
Každý učitel si nachystal zajímavou dílnu
a žáci si mohli vybrat, čeho se chtějí zúčastnit.
Nabídka byla: Hlavolamky, Hejbejte se kosti
moje, Orientace v dopravních předpisech,
Historie i součastnost ČR, Activity párty,
IQ testy, Testni svoje smysly, Playing with
English, Hokus pokus fyzikus, Papírové
tvořeníčko, Jména tajů zbavená
a Korálkohraní.
Bylo to příjemně strávené dopoledne, jak pro
žáky, tak pro učitele, naplněné zajímavými
hrami, pokusy, tvořením a zajímavostmi. Už se
těšíme na další ročník.

Mgr. Petra Musilová

Den Země 
Žáci prvního stupně věnovali tento den
26. dubna ekologické výchově, proběhlo také
vyhodnocení sběru starého papíru, z jehož
výtěžku se již třetím rokem pořizuje nový
strom, který byl i letos zasazen žáky devátého
ročníku v areálu školy. Deváťáci tak
symbolicky předali štafetu této již tradiční akce
malým prvňáčkům, kteří nově vysazené lípě
na závěr také zazpívali. 

Mgr. Jana Hrnčiříková

Škola v přírodě 
Rekreační středisko Březová u Rokytnice nad
Rokytnou hostilo v týdnu od 29. dubna do
3. května celou ZŠ Těšany spolu s mateřskou
školkou. 
Děti si mohly vyzkoušet mnohé adrenalinové
aktivity, jako například „skok do neznáma“,
projít se po opičí dráze na vysokých lanech,
zaskákat si na trampolíně, trefit terč při střelbě
z luku nebo si připravit turnaj s historickými
zbraněmi. Někteří naši sportovci dokonce
zdolali i horolezeckou stěnu. Vyvrcholením se
stala noční airsoftová hra. Při kolektivních
sportech nebo společných hrách na louce se
děti ve skupinkách snažily navzájem si
pomáhat, přestože na raftech uprostřed
rybníka to nejde zdaleka tak snadno. 

První a devátý ročník u nově vysazené lípy
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Veškeré aktivity pečlivě a zodpovědně
provázeli tamní sympatičtí instruktoři, které
měla každá skupinka k dispozici.
Po všech fyzicky náročných aktivitách zbylo
i trochu času na odpočinek při táboráku
s opékáním buřtíků nebo při diskotéce.
Ani hlavičky našich žáků nezůstaly na škole
v přírodě zahálet. V soutěži o zhotovení
nejlepšího vaječného letce, se snažili opravdu
všichni. Téměř každá skupinka nakonec
pomocí špejlí, balonků a izolepy vytvořila

takový stroj, který byl až na jeden případ
schopen dopravit syrové vajíčko
z několikametrové výšky hladce na zem. 
Pobyt v krásném areálu rekreačního střediska
jsme zakončili výletem do Třebíče, kde jsme
mohli vystoupat na vysokou věž a kochat se
pohledem na okolní krajinu, prošli se
židovským městem a zavítali také
do synagogy.

Mgr. Jana Hrnčiříková

Vysoká lana

Návštěva žáků a učitelů
z partnerské školy v Ruše
V pondělí 13. května k nám na návštěvu přijeli
naši slovinští kamarádi, žáci a pedagogové
z naší partnerské školy Janka Glazerja
v Ruše. Na tři dny, které u nás měli strávit, jim
kolektiv školy připravil pestrý program, s jehož
financováním pomohla Obec Těšany.
Po příjezdu a ubytování v rodinách si
slovinské děti spolu s žáky naší školy poseděli
u táboráku.

Následující dopoledne bylo ve znamení
sportu, vyčerpávající florbalový turnaj zmohl
nejednoho žáka, takže na dvoukilometrovou
procházku s výkladem po areálu Skanzenu ve
Strážnici už moc sil nezbývalo. Ještěže jsme
se mohli občerstvit v místní cukrárně. Čekala
nás totiž ještě prohlídka hodonínské
zoologické zahrady a poté už cesta do Těšan
a zasloužená večeře.

Žákyně ze Slovinska s žákyněmi 7. ročníku
Společné foto v areálu strážnického

skanzenu
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Návštěva Slovinců – zpětná
vazba
Terka Poláčková - 6. třída:
Návštěva Slovinců se mi líbila. Díky nim
jsem se nasmála, i když mi nerozuměli.
Zjistila jsem, že moje znalost angličtiny není
nijak velká. Naučila jsem se pár slovinských
slov. Podívala jsem se do Strážnice, kde
jsem nikdy nebyla. Bylo to fajn. Všichni byli
moc milí. 
Sabina Konečná – 6. třída
Návštěva Slovinců se mi líbila, ale až na to,
že jsme se s nimi museli domlouvat anglicky.
Vybrala jsem si moc hodnou holku jménem
Taira. Líbily se mi i výlety, na které jsme
s nimi jeli. Jsem ráda, že tu je taková
příležitost se s nimi potkat, skamarádit se
a procvičit si angličtinu.
Tereza Krupicová – 7. třída:
Návštěva školy ze Slovinska se mi moc
líbila. Tři dny a dvě noci strávené dohromady
jsme si moc užili. Vůbec by mi nevadilo, kdy
by u nás zůstali déle. Holky, které byly u nás,
byly úplně v pohodě a docela jsme si
rozuměly a nasmály se. Jelikož Slovinci
nerozuměli moc česky, nutilo nás to mluvit
anglicky   zlepšili a procvičili jsme si
angličtinu, což bylo ještě lepší. Seznámili
jsme se s novými lidmi a vyměnili jsme si
kontakty, abychom si mohli dopisovat. Nejvíc
se mi líbil druhý večer (úterý). Byli jsme
venku s Danem, Davidem a jejich Slovinci.
Takže jsme se seznámili i s kluky. Povídali
jsme si a většinou jsme si rozuměli.
Zhodnotila bych to jako velmi vydařenou
návštěvu. Doufám, že se naše kontakty
nepřeruší a příští rok pojedu já za nimi.
Naučili jsme se i několik slovinských slov
jako třeba pozdrav nebo si pořád dobrou noc
(my jim slovinsky a oni nám česky). 
Kateřina Ferinová – 7. třída
Tyto tři dny se mi moc líbily, jen škoda že
byly jen tři. Všichni jsme se naučili alespoň
jednu slovinskou větu nebo slovo. Poznali
jsme nové přátele. S holkama, co byly u nás,
jsme rozuměly anglicky a někdy i česky.
Hodně jsme se všichni nasmáli. Procvičili si
angličtinu. Nejlepší večer byl v úterý, když

jsme byli venku s Davidem, Danem a jejich
Slovinci. Nejvíc jsme si rozuměli z kluků
s Lukem od Davida. Už se těším, až my
pojedeme do Slovinska za nimi. 
Štencl Filip – 7. třída
Ján byl super slušňák, v noci se trochu bál,
tak musel mít rozsvícenou lampu. Přineslo
mi to zdokonalení ve slovinštině a angličtině.
Mluvil jsem s ním anglicky. Můj táta s ním
mluvil slovensky. Naučil jsem ho něco česky.
Slovinci byli v pohodě a chovali se slušně,
byla s nimi legrace.
Denisa Jančíková - 8. třída
První moment, když jsem musela začít
mluvit anglicky, byl velmi zajímavý. Občas už
jsem nevěděla, co říct, nebo nevěděla, jak
se to slovo řekne anglicky, ale naštěstí naši
kamarádi ze Slovinska nám rozuměli i trochu
česky. Během pár hodin už to bylo lepší
a naše vztahy i jazyková bariéra částečně
vymizely. Na odpoledne jsme si společně
s druhou rodinou domluvili bowling. Užili
jsme si dost „srandy“, například při učení
Slovinců české „Ř“ anebo při pročítání
slovinsko – českého slovníku. Po bowlingu
jsme vyrazili za školu, kde bylo opékání.
Vyměnili jsme si své názory na Slovince
s českými kamarády a po programu odjeli
domů. Druhý den následovalo sportovní
dopoledne, které (i když jen jako divák),
musím zhodnotit, jako pozitivní. Výlet se
podle výrazů ostatních vydařil a na rozchodu
ve Strážnici jsme si navázali kontakty
i s ostatními. Na večer jsem měla připravené
grilování, které bylo asi nejlepší. Poslední
den už jen zbývalo jen vyměnit si kontakty,
rozloučit se a „hurá se učit“. Tyto tři dny byly
velice přínosné a moc se mi líbily!  
Vahalová Nikol – 8. třída
Od té doby, co jsem věděla, že přijedou
Slovinci, tak jsem se těšila. Myslela jsem si,
že se nedomluvím, ale naopak. Domluvila
jsem se a stali jsme se kamarády. První
moment jsme se na sebe jen usmívali, ale
pak jsme se smáli a povídali si. Když jsem
se jich ptala, tak byli velmi spokojení 
a my také. Moc se mi to líbilo a chci, aby se
tohle dělo častěji.

Mgr. Jana Hrnčiříková, Mgr. Petra Musilová
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Zájezd do Anglie 
Od středy 22. května byl pro zájemce
z II. stupně uspořádán pětidenní zájezd
do Londýna. Akce byla společná pro
ZŠ Těšany a další dvě základní školy
(Litomyšl a Česká Třebová). Žáků z naší
školy vyjelo celkem 13.
Děti a učitelé absolvovali opravdu nabitý
program, navštívili nejznámější místa
britského hlavního města: Houses
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey,
Windsor Castle, muzeum Madame Tussaud,
pevnost Tower, kde jsou vystaveny
korunovační klenoty, projeli se po Temži
a zhlédli „Londýnské oko“. Ubytování bylo
zařízeno v rodinách. Po návštěvě všech
těchto památek je už čekala pouze
čtyřiadvacetihodinová cesta domů. 

Mgr. Milan Ziaťko – vedoucí akce

Mateřská škola - malé ohlédnutí
Známe to tajemství ...
Titulek vyvolá u někoho obavy, s jakým
tajemstvím na vás vyrukuju. Ale já pro vás
žádné záhady nechystám, je to staré
tajemství o našich dětech a sice: "Kdo si
hraje nezlobí".
Od posledního vydání Zpravodaje jsme
nabídli dětem mnoho činností, které jim
zpříjemnily život a zabavily je. S některými
vás seznámíme.
21. 2. 2013 byly zahájeny Edukativně
stimulační skupinky. (Program ve spolupráci
Pedagogicko psychologické poradny, který
připravuje děti s rodiči na školní docházku).
Celkem se zúčastnilo 18 dětí se svými rodiči.
Děti byly rozděleny do dvou skupin. 10. lekcí
bylo rozděleno na dvě poloviny. Prvních pět
lekcí probíhalo v mateřské škole a druhých
pět v základní škole, již za přítomnosti pí
učitelky, která je bude učit v 1. třídě. Poslední
lekce byla ukončena 30. 5. 2013.
4. 3. 2013 byl zahájen předplavecký výcvik
dětí v Krytém bazéně v Hustopečích. Kurzu
se zúčastnilo 17 odvážných dětí. Ukončení
s pravým vodníkem a odměnou proběhlo
17. 5. 2013.
20. 3. 2013 v rámci tematického týdne

řemesla jsme se přenesli o pár století zpátky
do dob, kdy pan řemeslník byl „někdo“.
S řemeslnou ukázkou k nám do školky přijel
lidový řezbář pan a paní Hutěčkovi ze
Želechovic. Ukázali dětem řezbářské
řemeslo. Děti se dlouho neostýchaly a za
pomoci pana řezbáře si vyrobily různé
dřevěné obrázky s jarními motivy.

3. 4. 2013 jsme s dětmi navštívili místní
knihovnu, kde si v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ rozšířily možnosti četby.
Do projektu „Celé Česko čte dětem“ se
zapojily i děti ze základní školy, které
přicházejí do mateřské školy číst svým
malým kamarádům. Ve druhém pololetí
pokračují v četbě děti od 5.třídy a končí
v měsíci červnu naši nejmenší čtenáři
z 1. třídy.
10. 4. 2013 jsme byly v Divadle Bolka Polívky
na představení „Ferda Mravenec“, který
dětem připomněl, jak si musíme navzájem
pomáhat, být na sebe hodní a být všichni
kamarádi. 
29. 4. - 3. 5. 2013 s přicházejícím sluníčkem
nastal čas pro školu v přírodě. Zúčastnilo se
16 dětí, které odjely s kamarády ze základní
školy do Rekreačního střediska Zubří.
15. 5. 2013 jsme s maminkou slavili Svátek
Matek. Společně s maminkou si děti
vyráběly kytičku a přáníčko. Děti pohostily
maminky napečenými srdíčky a popřály jim
hezkou básničkou.
18. 5. 2013 v sobotu se konal „Výlet rodičů
s dětmi“ na Macochu. Děti byly motivovány
integrovaným blokem „S človíčkem mezi
dinosaury“. Děti si udělaly představu, kde
lidé před mnoha lety mohli žít.
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Do konce školního roku nás
ještě čeká:
- atletické závody „Ve zdravém těle zdravý

duch“. Pro zdraví našeho těla je třeba se
pořádně a stále hýbat a toto sportování za
celý rok vyvrcholí těmito závody. Děti budou
absolvovat tři disciplíny hod do dálky, skok
do dálky a běh.

- zahradní slavnost „Rozloučení
s předškoláky“, která se bude konat 12. 6.
2013 v 17,00 hod na školní zahradě.
Zveme všechny „človíčky“ do doby dávno
minulé... Na tuto slavnost vyrábíme s dětmi
typické předměty pro tuto dobu: v keramice
misky, oštěpy, nástěnné malby, náhrdelníky,
kostýmy a další předměty.

- výlet do Dinoparku do Vyškova

PŘEČTĚTE SI: „Pohodoví rodiče –
pohodové děti“ Iva Jungvwirtová

I když děti mají své vývojové úkoly
„naprogramované“, zakodované v genech,
nemůžeme je nechat, aby „rostly jako dříví
v lese“. Potřebují naši pozornost, péči
a samozřejmě lásku. A jak na to, tak
odpověď najdete v této knize.

Všem čtenářům přejeme krásné léto, hodně
sluníčka a pohodové prázdniny. 

Iveta Neugebauerová

Školka v přírodě – RS Březová
V termínu 29. 4. 2013 – 3. 5. 2013 se 16 dětí
za doprovodu paní učitelek vydaly na
dobrodružnou školku v přírodě do RS

Březová. Po ubytování a dobrém obědě jsme
na nic nečekaly a daly se vstříc
dobrodružství, které si pro nás nachystala
naše přidělená instruktorka Wensdy. Přišla
za dětmi se zprávou o napadení lesa
a lesních zvířátek zlým pytlákem Vavrochem.
Bez dlouhého váhání se děti daly
do záchrany. Nebylo to nic lehkého, pytlák
dětem přichystal spoustu těžkých překážek.
Např. zdolání bungee trampolínu, poznávání
stop zvěře, lezení po horolezecké stěně,
lezení ve vysokých lanech, stavění domečků
zvířátkům, lukostřelbu, překonání strachu
v nočním lese, naučit se ovládat raft
a pádlovat a další a další dobrodružství…
Nakonec vše dobře dopadlo. Děti les
i zvířátka před zlým pytlákem zachránily.
Paní lesa všechny odměnila pokladem, který
děti podle nalezené mapy našly. Děti si
odvezly plno krásných zážitků a hlavně
nových zkušeností.

Bc. Monika Kružíková

Chystané akce do konce
školního roku:
Den dětí spojený s dopravní výchovou – 31.
května 
Napříč školami – 4. června
Slavnost Slabikáře – 4.června, 16:00 h.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – 11.
června, 16:00 h.
Třídní schůzky – 11. června, 16:30 h.
Zahradní slavnost v MŠ – 12. června
Loučení devátého ročníku – 27. června
Vydání vysvědčení – 28. června

FARNOST

Když se nevěřící zeptá…
JAK JE VNÍMÁNA EUTANÁZIE
KATOLICKOU CÍRKVÍ?
„Žiju!“, napsal malý Lukáš domů na pohlednici
z tábora svým rodičům. Moc se mu pohled
posílat nechtěl, natož psát, ale cosi jej tlačilo
ve svědomí... Tak tedy napsal kromě adresy
aspoň stručnou a jasnou zprávu o sobě,
že žije. S odstupem času člověk vnímá dar
života v jiných souvislostech: Život se musí

střežit - je křehký. Život je třeba chránit a bránit
od svého počátku až k okamžiku smrti. 
Mnozí lidé ulehnou na lůžko nemocných
a jsou na něm mnohdy za velmi těžkých
bolestí i několik let. Tento stav člověka byl
podnětem k mnohým diskuzím o takzvané
eutanázii. Zvláště ve 20. století se začal stále
více počátek a konec lidského života stávat
předmětem lékařské manipulace a tím
samozřejmě i etických diskusí. Lékařské
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umění je dnes schopno čím dál lépe oddalovat
okamžik smrti. Zároveň se vynořuje otázka,
zda lékař také nemá právo aktivním zákrokem
ukončit život, který se jeví nehodný žití, nebo
jej má nadále udržovat. 
Pojem eutanázie je mimořádně široký - nám
jde o eutánazii jako ukončení života
nemocných či postižených osob, ať už jsou
důvody či prostředky jakékoliv. V takovém
případě se mluví o takzvané přímé eutanázii.
Ta je dle katolické morálky morálně
nepřijatelná a je klasifikována jako zabití, těžce
odporující důstojnosti lidské osoby a úctě ke
Stvořiteli. Postoj katolické etiky v případě
přímé eutanázie je obecně odmítavý. Život je
Božím darem a pouze Pán života a smrti má
plnou moc nad životem člověka. Člověk sám
nemá právo o životě rozhodovat.
Ale má být uměle udržován život člověka,
který přirozeně spěje ke smrti? Katolická
morálka připouští v určitých případech
nepřímou eutanázii, to znamená., že není
použito všech prostředků k prodlužování
života umírajícího pacienta. Týká se to
mimořádných, nadstandartních prostředků,
které jsou technicky náročné nebo
ekonomicky nákladné. Avšak pozor - odepření
obvyklých a řádných prostředků pro
prodlužování a uchování života znamená
zabití člověka.
Proti eutanázii argumentujeme v církvi dalšími
důvody. Uveďme si aspoň některé:
- I stav nevyléčitelně nemocného člověka, jehož
nemoc je hodnocena jako smrtelná, může dojít
a mnohokrát dochází k překvapivému zvratu.
Kdo z lékařů, dalších zdravotníků i laiků zažil
tuto skutečnost, bude v posuzování případné
eutanázie velmi opatrný. 
- Ve prospěch eutanázie se vyjadřují často
jednoznačně právě lidé, kteří jsou zdraví
a s nemocí a bolestí ještě nebyli
konfrontováni. Své stanovisko zpravidla
radikálně mění ve chvíli, kdy se jim samým
krátí dny života díky nemoci. 
- Existují také lidé, kteří se stali svědky
bolestného umírání blízkých, a pod vlivem
tohoto prožitku se formuje jejich stanovisko ve
prospěch eutanázie, protože se jim zdá být
vskutku humánním a odborným řešením.

Většinou však netuší, že tyto nesnesitelné
bolesti mohou být díky moderní medicíně
zvládatelné a obtížná situace je spíše
důsledek nedostatečné paliativní péče
(paliativní péče je péče, která utišuje -
zmírňuje bolest). 
- Žádost umírajícího o ukončení života je
většinou rozporuplná, ve své podstatě si
protiřečící. Trpící člověk si na jedné straně
přeje vysvobození, na straně druhé však touží
po životě, i když je stižen určitými těžkostmi.
Toto je důvod, proč je možno považovat za
neetické, aby člověk žádal o svou vlastní smrt. 
- Lékař, který žádosti nemocného o eutanázii
vyhoví, koná tak na základě falešného
soucitu. Pravý soucit totiž lékaři umožní
uvědomit si, že touha po smrti je signálem,
že trpící se nachází v situaci bezradnosti,
ve které se cítí být zbaven vší naděje, opuštěn
svými blízkými, vzdálen lidské společnosti.
Pokud se těmto lidem dostane vskutku lidské
zdravotní péče a pozornosti příbuzných
a zdaří-li se díky pokrokům farmakoterapie
tlumit jejich bolesti, obnoví se zájem o život
těchto pacientů. 
- V neprospěch eutanázie je také uváděna
skutečnost, že není snadné přesvědčit se
o tom, do jaké míry je pacient schopen
svobodného rozhodování, ať už pro psychický
stav nebo vzhledem k nátlaku ze strany
rodinných příslušníků. 
- Konečně je tu argument Hyppokratovy
přísahy, která má být morálním zákonem
každého lékaře a která zní následovně:
„Nepodám smrtící lék ani v případě, kdyby
o to někdo žádal, ani takový postup
nenavrhnu.“ Toto tvrzení je velmi jasné
a nedvojznačné. 
Křesťanské přesvědčení je následující: Žijeme
- jsme zde jen a jen proto, že nás Bůh ve
svém plánu lásky chtěl mít. Jeho vůle se
nemění. Jednou zemřeme - a přejdeme ze
smrti do života mnohem krásnějšího, než si
dokážeme představit, do místa, které je
souhrnem všech našich krásných tužeb.
Buďme do té doby nablízku umírajícím
modlitbou, fyzickou přítomností, konkrétní
pomocí - je to pro nás vznešený dar.

P. Mgr. René Strouhal
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OREL JEDNOTA TĚŠANY
Jaro a začátek léta jsou pro nás vždy ve
znamení konce florbalové sezóny. Letošní rok
přinesl velice dramatické vyvrcholení ve všech
věkových kategoriích, které nás reprezentovali
ve florbalové lize. Mohli jsme se tak dočkat
medailového úspěchu, výborných výkonů
našich nejmladších hráčů a hráček či boje

o postup u těch starších. Naše děvčata si
v kategorii dorostenek po velice dramatickém
průběhu soutěže nakonec zajistila třetí místo
a bronzové medaile. Starší děvčata na tento
úspěch dokázala navázat. Na dramatickém
finálovém turnaji naše juniorky zvládly porazit
své rivalky z Uherského Brodu, se kterými se
celou sezónu přetahovaly o stupně vítězů
a zajistily si tak výborné třetí místo v soutěži.
Naši žáci, vzhledem k tomu, že nám trošku
povyrostli a museli tak letos hrát proti starším
soupeřům se nějakého velkého bodového
úspěchu nedočkali, ale i tak podle slov trenéra
se jejich výkon turnaj od turnaje zlepšoval.
Můžeme se tak společně těšit na příští rok.
U juniorů to bylo velmi podobné. V každém
utkání se snažili a hráli velice vyrovnané
partie, které se ale bohužel ne vždy podařilo
zúročit i bodově. Úplným opakem byla
kategorie mužů, kde do předposledního
turnaje se hrálo o postup do finále. Tato
příležitost nám ale v posledních zápasech
o malý kousek utekla. Nicméně pochvalu
zaslouží zejména skvělý výkon našich
mladších hráčů, kteří premiérově nastupovali
v této seniorské kategorii. Kromě zmíněných

pěti věkových kategorií, ve kterých se
účastníme dlouhodobých soutěži, jsme se
letos začali více věnovat kategorii elévů
a nejmladších děvčat. Pro ně jsme kromě
tréninků přichystali v průběhu roku i několik
turnajů, kde si mohli vyzkoušet své nově
získané florbalové dovednosti. 
Na orlovně jsme se pustili do obnovy travnaté
plochy. Za tímto účelem proběhla 18. května
brigáda. I když se nás nesešlo mnoho, tak
jsme vše zvládli a nyní čekáme na zelený
výsledek. Všem, kteří přišli a pomohli dát ruku
k dílu, děkujeme. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se na naší činnosti podíleli, a to jak našim
sportovcům, tak i jejich rodičům, kteří nám
pomáhali především s dopravou na turnaje.

Dále bychom chtěli poděkovat a ještě jednou
poblahopřát našim děvčatům, k jejich
výborným medailovým umístěním a za
příkladnou reprezentaci naší jednoty a obce.
Velké díky patří v neposlední řadě také našim
trenérům a vedoucím jednotlivých družstev,
že tuto náročnou sezónu dokázali takto
úspěšně zvládnout. Všem pak přejeme, aby si
během krátké přestávky, která nás nyní čeká
před startem letní přípravy do nové sezóny,
dokázali řádně odpočinout a nabrali nových sil.
Pro úplnost dodáváme, že informace k příští
florbalové sezóně, letní přípravě a soustředění
jsou v těchto dnech připravovány a budou
také k dispozici na našich webových
stránkách www.oreltesany.cz

Za Orel jednotu Těšany 
Adam Turek, Mgr. Martin Turek

SPOLKY A SDRUŽENÍ
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TJ SOKOL
Pro fotbalový klub Sokol Těšany nastává v těchto
týdnech nejvíce hektické období celého roku. Vedle
pravidelně hraných soutěží vrcholí přípravy na
tradiční Těšanské hody a další turnaje a akce na
kterých se klub podílí.
Radost nám opět dělají obě mládežnická mužstva.
Jak starší přípravka pod vedením trenérů Jitky
Harčárová a Karla Vysoudila, tak mladší žáci pod
vedením Pavla Dosoudila a Petra Lukše se pohybují
kolem středu svých tabulek. Muži se ale na rozdíl
od minulých let pohybují ve spodní polovině tabulky
a budou muset ještě zabojovat, aby se vyhnuli
sestupovým starostem.

Děkujeme všem našim fanouškům a příznivcům za
podporu, které se nám dostává a s radostí Vás
všechny zveme na HODY a akce pořádané v červnu
na fotbalovém hřišti.
HODY 7. - 9. 6. 2013
Sportovní den v sobotu 15. 6. 2013 bude probíhat
po celý den a začíná již od 11 hodin, je připraven
bohatý program včetně skákacího hradu pro děti,
několika druhů piv a spoustou dobrého jídla a pití.
Memorial Jana Hniličky – Turnaj mladších žáků
v sobotu 22. 6. 2013
BISON CUP 2013 v termínu 29. – 30. 6. 2013
Stále je možné přihlásit se do turnaje mladších žáků
a turnaje BISON CUP. Proto neváhejte, sestavte si
tým a zavolejte nám.
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Rodinné centrum NA MYŠÁKU, o.s.
Od chvíle, co jsme vynesli Morenu navzdory
větru a dešti, zmrzlými prsty jsme navázali
pentličky a přivítali jaro, doufáme v teplo.
S nadcházejícím létem stále doufáme. A na teplé
počasí se patřičně chystáme. Čeká nás tradiční
sluníčková slavnost, která proběhne 22. 6. na
školním hřišti a kde se jako každý rok můžete
těšit na soutěže o sluníčkové ceny a skákací
hrad. Na konci srpna se rozloučíme s létem na
oblíbené akci Ahoj prázdniny s táborákem
a výtvarným programem pro děti. Mimo tyto
zaběhnuté koleje, podle nichž se na Myšáku
měří léto jsme ale přidali přívesnický tábor od 14.
7. S dětmi budeme tábořit v prostorách Orlovny
ve stanech, chodit na výlety, hrát hry, tvořit
a užívat si prázdnin. Týdenní tábor má na starosti

hlavní vedoucí Monika Kružíková. Přejte nám
hezké počasí, my si jej přejeme už dlouho.
Přes prázdniny naopak ustane čilý ruch úterních
tvořivých dílniček, čtvrtečního cvičeníčka
a odpolední angličtiny pro dospělé. Ano, čtete
správně, dopolední cvičeníčko pro předškolkové
děti už zase funguje. Potkáte se s námi každý
čtvrtek od 9:30 na Myšáku.
Tady bychom rádi poděkovali všem maminkám
a dětem, které nám před začátkem cvičeníčka
pomohly s velkým jarním úklidem. A teď už se
těšíme na léto, na prázdniny a na radovánky,
které skýtá teplé počasí. Přijďte se s námi také
bavit. A pokud máte zájem o edení kurzů pro
děti, ať už výtvarných nebo pohybových, dejte
nám vědět. Rádi uvítáme nové nápady a podněty.
Za celý Myšák vám přejeme krásné prázdniny.

Mgr. Vladislava Vaněčková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TĚŠANY
Přiblížil se nám měsíc červen, měsíc, ve
kterém se rodí většina zvěře i ptáků. Proto jej
nazýváme měsícem myslivosti. Při
procházkách v přírodě uvidíte spoustu mladé
zvěře. Je tedy potřeba připomenout,
že mláďata mají blízko sebe svou matku, ale
ta se vám neukáže. Proto na tato mláďata
nesahejte v domnění, že jsou opuštěná. Proto
je na místě i omezení běhání našich psích
miláčků, aby příroda měla co největší šanci.
Sami jste si všimli, jak s růstem motorismu

hyne zvěř na našich silnicích. Proto se
snažme pomoci tím, že budeme k přírodě
ohleduplnější. Starší generace si jistě
pamatuje, že stavy zajíců, bažantů i koroptví
byly o moc bohatší. Proč klesají? Honba za
vysokými výnosy za podpory chemie
způsobuje, že koroptve téměř zmizely
a ostatní toky ubývají. Za vším je člověk.
Snadno přírodu a její živočichy ochudí a pak
velkými náklady nahrazuje její záchranu.
Dejme si úkol: sázejme stromy, vytváří pro nás
nezbytný kyslík, pro zvěř potravu a úkryt!

za Myslivecké sdružení Karel Vašut

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat: 
• na instalaci sousoší Cyrila a Metoděje v Moutnicích v prostorách před farním chrámem sv. Jiljí

19. června od 10 hodin dopoledne; 
• na slavnostní požehnání sousoší 30. června od 14 hodin tamtéž.

Třímetrové sousoší z řeckého mramoru Kozanis je dílem akademického sochaře Petra Váňi a požehná je Mons.
ThLic Vojtěch Cikrle, sídelní biskup brněnský.
Sousoší vzniklo na popud lidí žijících v Moutnicích. Ti oslovili Petra Váňu, aby jim navrhl a vysekal sousoší světců
k příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jak informovala média (Česká
televize, Deník Rovnost, Týdeník 5+2 dny a další), sousoší narostlo do rozměrů, které si předtím nikdo nedovedl
představit, protože sochař přišel s vizí, která kompozici sousoší koncipuje jako bránu. Cyril a Metoděj mezi sebou
nesou na ramenou kříž, pod kterým skutečně lze projít. Malý křížek, který tenkrát opravdu přinesli, se dochoval
a v sochařské řeči nově vznikajícího sousoší se tento malý křížek stává velkou věcí, vlastně událostí. Proto je kříž
v sousoší „naddimenzován“, v sochařově pojetí vyjadřuje významný čin těchto dvou mužů, kteří přišli ze Soluně.
Pro Petra Váňu je důležitý nejen druh, ale i původ kamene: „Pokud někdo přijde z daleké země, přináší s sebou
nejenom přesvědčení, ale i kus krajiny, kus svého mládí, své země jižního slunce.“ Proto se rozjel do daleké Soluně
vybrat kámen, který (jak říká) „vypráví o zemi na břehu řeckého moře pod horou Olymp“. 

Více se o projektu můžete dočíst na webových stránkách sousoší:
http://cyrilametodej.petrvana.info/nebo na stránkách sochaře Petra Váňi: http://petrvana.info/
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Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl
podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách
na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak 
i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně. 

Služby Centra vzdělávání všem • Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží 

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech
vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či
jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny.
„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná
ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co
nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání,
odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprýmová. 
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce,
žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky
řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová. 
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy,
které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou
řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled
o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování
a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující. 

Kontakty: www.vzdelavanivsem.cz, Telefon: 547 215 588, Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Mohlo by vás zajímat!
V roce 2012 vyprodukovali občané 494 100 t
komunálního odpadu, odpad byl svezen z 437
domácností a podílelo se na něm 1224 občanů.
Poplatek za svoz komunálního odpadu uhradili
všichni občané, mimo tří, od kterých poplatek obec
vymáhá. Při této příležitosti bychom chtěli požádat
občany, aby využívali sběrného dvora a nevyváželi
odpad za obec do příkopů a remízků. Měli by si
uvědomit, že tím škodí všem a především dětem,
které si berou ze svých rodičů příklad. Nechceme
přece žít na smetišti.

Mohlo by Vás zajímat ……..
Jak jsme slíbily v minulém čísle, přinášíme pár
zajímavých údajů vyhledaných v rajhradském
archivu. Původní záměr vrátit se o sto let zpátky
a vybírat zajímavosti z každého kalendářního roku
jsme musely zavrhnout hned při otevření „Pamětní
knihy obce Těšava u Sokolnic“. (Nejde o přepis, čtete
dobře, kniha je skutečně takto nadepsaná.) Hned na
první straně se dočítáme, že kronikář Josef Štefan,
Těšany č.p. 201, který knihu začal psát 3. 9. 1926,
dopisoval události let z let 1909 – 1925 zpětně
a čerpal z různých záznamů v té době pořízených.
Věříme, že vybrané zápisy vás pobaví a zaujmou.
Počet obyvatel v Těšanech v roce 1909: celkem
1114, z toho 5 Němců, 4 Židi.
První pečeť – hrozen a krajidlo s nápisem Obec

Těšany.
Druhá pečeť z r. 1864 – hrozen s nápisem Obec

Těšany
Řemeslníci: 2 kováři, 3 obuvníci, 4 krejčí, 2 pekaři,
1 řezník, 1 pokrývač, 1 malíř, 5 hostinských,
1 babka.
V obci je Poštovní úřad, četnická stanice (3 muži),
obyvatelstvo se živí převážně rolnictvím a chovem
dobytka.
Názvy polností: Místní trať, Padělky u Moutnic,
Vinohrádky, Glozy, Odměry, Špidlatá Niva, Bělinky.
První zmínky o škole: doslovně ….škola přiškolena

do Moutnic…, stará škola postavena v r. 1832 –
jednotřídní, nová škola z r. 1883 – dvoutřídní,
navštěvuje ji 190 dětí. 
Obec byla za starých dob přifařena do Šitbořic, poté
do Moutnic. Kostel byl postaven v roce 1897
nákladem 40 tisíc korun, vysvěcen 12. 6. 1906.
31. 7. 1914 po 11 hodině večerní vybubnoval
obecní sluha Josef Hrouzek mobilizaci. Už druhý
den rukovali muži do I. světové války. Zahynulo v ní
44 mužů z Těšan.
Ze zápisů kronikáře v roce 1927:
Starostou byl Tobiáš Štěpánek, č. p. 195,
tajemníkem výše zmíněný kronikář Josef Štefan.
Zmínka o prvních 30 dělnících ze Slovenska, kteří
byli najatí na práce ve velkostatku.
25. 3. 1927 schválena elektrifikace obce nákladem
328 tis. korun. S pracemi se započalo po žních 
a do konce roku bylo téměř hotovo. 
Uváděné mzdy dělníku na statku: v zimě 1,-Kč/hod.,
ve žních 5,-Kč/hod. a v řepě 10,-Kč/hod.
Za posledních 7 let postaveno 22 domů
(od č. p. 232 do č. p. 254)
V dubnu 1927 první návštěva kočujícího kina
„Hvězda“. Zdrželo se 10 dnů, promítalo se
v sokolovně a byla dobrá účast.
Obecní knihovnu navštěvují hojně mladí čtenáři.
Půjčovní den je neděle od 13 do 14 hodin.
Na podzim kandiduje v obecních volbách 8 stran:
1. Strana národně sociální
2. Jednotná fronta dělníků a pracujících rolníků
3. Strana občanská Kusého
4. Strana zaměstnanců velkostatku
5. Strana lidová
6. Strana republikánsko zemědělská (agrární)
7. Strana Domovina
8. Skupina lidové strany Martina Turka č.p. 39
Starosta ze strany 7 – Josef Vahala, Těšany 166,
náměstek – Josef Dosoudil, Těšany 121, radní:
Martin Turek, Těšany 39 – Vilím Kusý, Těšany 117
– Šimon Nehyba, Těšany 183 – František Přibyl,
Těšany 4 – úřadovat začali 1. 1. 1928.

Připravily: Danuše Horáková a Jana Nádeníčková

OBECNÍ ÚŘAD

Další uzávěrka zpravodaje bude 19. 8. 2013. 
Omlouváme se, pokud někteří z vás svůj příspěvek v tomto zpravodaji nenajdete. V den uzávěrky
zhavaroval počítač a některé doručené příspěvky se nepodařilo obnovit.

Danuše Horáková a Jana Nádeníčková


