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Od vydání posledního čísla zpravo-
daje, tedy od června do konce prázdnin 
probíhaly práce na těchto projektech:

• Byly zahájeny práce na restaurování 
památek na návsi. Kříž z dob napo-
leonských válek a socha svatého do-
minika byly odvezeny do ateliéru, 
kde budou kompletně zrestaurovány. 
Socha svatého Gottharda bude díky 
lepšímu stavu než zbylé dvě kulturní 
památky opravována přímo na místě. 
předpokládaný termín dokončení prací 
je v průběhu měsíce října. Financování 
těchto prací je stanoveno následně: 
120.000 Kč z Ministerstva kultury 
prostřednictvím obce s rozšířenou 
působností Židlochovice, 33.000 Kč  
z rozpočtu jihomoravského kraje 
(oboje již schválené dotace) a zbylých 
cca 60.000 Kč budou vlastní zdroje ža-
datele, tedy obce.

• obec nechala kompletně opravit chod-
ník kolem školy. 

• v prostorách zahrady ve školce  
a v místě starého parketu vyrostla přes 
prázdniny nová dětská hřiště. podařilo 
se tím dokončit přestavbu starého par-
ketu s tím, že do budoucna bylo zamýš-
leno přesunout stávající dětské hřiště, 
které je umístěno vedle nového parketu 
do parku naproti starého hřbitova. 
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Zpráva sTarOsTy Obce

Vážení a milí spoluobčané, 

právě v rukou držíte třetí vydání těšanského zpravodaje v tomto roce, které vychází pra-
videlně před zářijovými slavnostmi. Toto číslo je také poslední před blížícími se ko-
munálními volbami, kdy si budete volit v Těšanech nové vedení obce. já si při této 
příležitosti uvědomuji, že se k vám obracím naposledy z pozice starosty, kdy vás chci 
informovat o všem podstatném, co se v Těšanech děje. dříve než tak učiním, mi dovolte, 
abych vám všem poděkoval za to, že jsem zde mohl po čtyři roky vykonávat službu sta-
rosty. zároveň vám přeji, abyste si zvolili nové vedení, se kterým budete spokojeni, které 
bude ve smyslu správního řádu vnímat svoji funkci jako službu veřejnosti a ctít pravdu 
tak, jak to hlásá prezidentská standarda „pravda zvítězí.“ 

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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• obec opakovaně zásadně připomínko-
vala provádění prací na zeleni v naší 
obci. K dnešnímu dni nebyla doposud 
převzata jediná lokalita ani zaplacena 
jediná koruna za realizaci zeleně a to 
z důvodu, že provedené práce neod-
povídají kvalitou schválené projektové 
dokumentaci. do doby než budou veš-
keré zatravněné plochy, uschlé keře  
a stromy nahrazeny novými a zdravými 
kusy, nepřevezme obec jednotlivé loka-
lity. práce na dalších lokalitách by však 
měly nadále pokračovat po skončení 
prázdnin.

• Byla dokončena projektová doku-
mentace pro stavební řízení na dům  
s pečovatelskou službou. zároveň 
jsme podali žádost o vydání staveb-
ního povolení ke stavebnímu úřadu  
v Sokolnicích na objekt domu s pečo-
vatelskou službou a dále k odboru do-
pravy v Židlochovicích na související 
sjezd a komunikaci k výše uvedenému 
objektu.

• obec dále objednala projektovou doku-
mentaci na přeložku veřejného osvětlení  
a místního rozhlasu v ulici směrem 
na Šaratice, která souvisí s přeložkou 
nízkého a vysokého napětí v téže ulici  
a váže se na posílení elektrické sítě  
v centru obce a připojení domu s pečo-
vatelskou službou.

• povodí Moravy po dlouhých jedná-
ních vydalo souhlasné stanovisko se 
zařazením vodní nádrže do komplexní 
pozemkové úpravy a také se změnou 
funkce ze závlahové na protipovodňo-

vou nádrž. Majetkové vztahy se budou 
nadále řešit.

• do prostor rodinného centra Na Myš-
áku a do kadeřnictví na č.p. 139 byla 
osazena nová plastová okna a dveře.

• rada obce schválila navýšení kapa-
city ve školní družině ze 40 na 78 dětí  
s účinností od 1. 9. 2014 a zároveň 
pověřila ředitelku školy k podání výše 
uvedené žádosti Krajskému úřadu jiho-
moravského kraje, odbor školství. rada 
obce dále schválila finanční příspěvek 
ve výši 12.000 Kč na vybavení školní 
družiny hračkami.

předání štafetového kolíku
závěrem svého článku bych chtěl pře-
dat pomyslný štafetový kolík budou-
címu novému vedení obce. domnívám 
se, že jsem vás všechny během svého 
působení ve funkci starosty dostatečně 
informoval v předešlých zpravodajích  
a na stránkách obce v sekci starosta 
informuje o jednotlivých projektech, 
které se v Těšanech realizovaly. z toho 
důvodu se již nechci vracet k tomu, co 
všechno se udělalo nebo neudělalo. Sna-
žil jsem se každý projekt dotáhnout do 
úplného konce, přesto logicky zůstává 
celá řada projektů v různé fázi rozpra-
covanosti, ve kterých by bylo dobré po-
kračovat. dovolte mi tedy tímto předat 
pomyslný kolík (myšleno rozpracované 
projekty) dále:

• další 2–3 roky budou ještě probíhat 
komplexní pozemkové úpravy, kdy 
bude důležité prosazovat nestranný 
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přístup ke všem s důrazem na bezpeč-
nost a zdraví osob ve vztahu k zamýš-
leným protipovodňovým opatřením.  
S tím souvisí i budoucí stav vodní nádrže  
v Těšanech.

• Spolu s komplexní pozemkovou úpra-
vou probíhá jednoduchá pozemková 
úprava v lokalitě za školkou, která má 
za úkol přeparcelovat tuto lokalitu ta-
kovým způsobem, aby zde mohla vnik-
nout nová ulice se stavebními pozemky. 
Tato úprava by měla být dokončena ke 
konci příštího roku.

• Hlavní investiční akcí, která byla po-
slední dva roky připravována a měla by 
být během podzimu povolena je dům  
s pečovatelskou službou. jedná se tedy 
o kompletně připravený projekt, jehož 

realizace bude záviset na budoucím ve-
dení.

• Na přelomu roku bude dokončen pro-
jekt na přeložky veřejného osvětlení  
a místního rozhlasu v ulici směrem na 
Šaratice. Společnost E-on je smluvně 
vázána, že nejpozději do konce roku 
2016 provede přeložku nízkého napětí 
do země v této ulici. přeložka veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu bude pro-
bíhat současně s přeložkou elektriky, 
následně bude dobré zde opravit stáva-
jící a dobudovat nové chodníky.

• do 30. 6. 2015 poběží projekt revi-
talizace zeleně v naší obci. práce se  
v současnosti nachází zhruba ve své 
polovině.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

kulTurní kOmise
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Základní škOla Těšany

Vážení rodiče,
prázdninové dva měsíce se překulily  

a my opět stojíme na prahu nového škol-
ního roku plného usilovné práce. Slav-
nostně jej zahájíme 1. září v 7.45 hod 
na novém prostranství před budovou 
školy, kde také uvítáme žáčky do první 
třídy. pro letošní školní rok jich bude 24 
a třídní učitelkou je Mgr. Naděžda Ko-
mínková.

v průběhu prázdnin se nám podařilo 
vyměnit elektroinstalaci ve druhém patře 
budovy školy. již během posledního týdne 
minulého školního roku pracovali elek-
trikáři na výměně veškerého osvětlení  
a zásuvek, následovali je zedníci a ma-
líři. vše korunovali pracovníci instalu-
jící nové tabule. Kdo v první polovině 
července navštívil školu, měl dojem, že 
je na staveništi, protože chodby i třídy 
byly zahaleny do jemného prachu. vše 
uklidit zvládli správní zaměstnanci  
s notnou dávkou úsilí, za což jim patří 
dík. Žáci druhého stupně se tak mohou 
těšit z nového a mnohem modernějšího 
prostředí. doufám, že se nám podaří  
i v příštích letech pokračovat v dalších 
patrech.

pro nadcházející školní rok jsme získali 
dva projekty. první je zaměřen na žáky  
s problémy učení. Cílem projektu je 
vytvoření preventivně intervenčního 
systému podpory žáků ohrožených 
školním neprospěchem. záměrem je 
zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad 
na další vzdělávání cílové skupiny 
žáků. v rámci projektu vzniknou pora-
denské služby přímo ve škole. Budou 

zvyšovány kompetence pedagogů pro 
práci s těmito žáky a současně bude 
poskytována metodická podpora v této 
činnosti. Budeme moci využít služeb 
psychologa, který bude působit přímo 
na škole. projekt dále umožní pořízení 
potřebných kompenzačních pomůcek 
pro žáky. Inovativnost projektu spočívá  
v systematickém posílení poradenství  
a rozšíření nabídky speciálně pedago-
gických a psychologických služeb již od  
1. ročníku završené kariérovým pora-
denstvím v 8. a 9. ročníku.

druhý projekt je zaměřen na rozvoj 
dovedností pedagogů v oblasti dotyko-
vých technologií. jedná se o formu pod-
pory pro všechny pedagogické pracov-
níky zapojené do projektu. podmínkou 
realizace této aktivity je, že v realizač-
ním týmu žadatele působí mentoři, je-
jichž úkolem je od počátku poskytovat 
odbornou pomoc ve formě poradenství, 
konzultací, koučingu apod. jednotlivým 
pedagogickým pracovníkům ve škole. 
výhodou je přímý kontakt pedagogů  
s odborníkem, který  vychází z podmí-
nek a zároveň cílů, které jsou stano-
veny na základě analýzy daného stavu.  
v rámci tohoto projektu budeme moci 
pro pedagogy pořídit nové počítače a za-
jistit další vzdělávání.

závěrem bych popřála všem žákům 
úspěšný start do nového roku, rodičům 
přeji radost ze svých dětí a svým kole-
gům mnoho elánu do další práce.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy
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„Po prázdninách kluci, holky spěchejte 
do naší školky ...

Těmito verši říkadla bychom mohli 
zahájit nový školní rok v naší mateřské 
škole. v letošním školním roce čeká na 
děti několik překvapení. Celý rok si bu-
deme hrát na námořníky. Náš roční plán 
se nazývá „ podivuhodné příběhy pěti 
moří“. prostřednictvím  této motivace 
se děti během „ plavby“ kolem světa se-
známí s různými národy, zvyky, zvířátky, 
rostlinami, tanci, zkusíme i  cizí  a ne-
známá slovíčka. prožijí řadu dobrodruž-
ství a seznámí se s námořnickými zvyky, 
dovednostmi. Nesmíme přitom zapo-
menout, že jsme všichni na jedné lodi,  
a proto se musíme naučit spolu správně 
žít a co nejlépe spolu vycházet. Celoroční 

plavba vygraduje na závěr školního roku 
na zahradní slavnosti „ plavbou za pokla-
dem“. velké díky patří zřizovateli, s je-
hož podporou se vybudovaly nové hrací 
prvky na školní zahradě. Mimo jiné ná-
mořnický škuner, který má už vyvěšenou 
vlajku a těší se na své pokřtění a vyplutí. 
Na jeho palubě si děti budou procvičovat 
a zdokonalovat své pohybové dovednosti 
a schopnosti.

provoz mateřské školy zůstává zacho-
ván ve třech třídách. pouze se děti setkají 
s novou pí.učitelkou v I. třídě Myšiček  
a ve III. třídě Žirafek.  

o průběhu „ Naší plavby“ vás budeme 
určitě informovat v příštím zpravodaji 
nebo na našich webových stránkách.

 Iveta Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ

spOlky a sdružení

Těšanský kopec s kaplí a vinicemi jako 
místo pro společná setkání?

proč ne. je zajímavé, že když se  
v naší obci řekne „na kapličce“, nemyslí 
se jen tato sakrální stavba, ale celý pro-
stor s vinicemi, lesíkem, se západem 
slunce, s pohledem na vzdálené Brno  
a především na Těšany. ač se to na první 
pohled možná nezdá, na kopci je stále 
živo. ať už ve vinicích, tak u samotné 
kapličky, kde se mnozí z nás společně 
setkáváme při práci, procházce či od-
počinku. je to kousek přírody, který by 
nám jiné obce mohly závidět. jak se 

ukázalo začátkem prázdnin, v sobotu  
12. července v podvečer, kopec s kaplí 
dostal ještě i jiný rozměr. Stal se totiž 
prostorem společného setkání s kva-
litním kulturním programem. přímo  
v kapličce se uskutečnil koncert mladých 
muzikantů Husakova Quarteta, kteří pů-
sobí na brněnské konzervatoři. Koncert 
však nebyl nikterak samoúčelný. jeho 
smyslem bylo připomenout oběti první  
a druhé světové války i oběti všech to-
talit a válečných konfliktů. zároveň jsme 
si společně připomněli i pohnutou historii 
těšanské kapličky, která byla vystavěna 
jako výraz vděčnosti za šťastný návrat  

Orel jednota Těšany
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z koncentračních táborů. důležitá byla 
rovněž vzpomínka na osudy těšan-
ských Židů a také na politického vězně 
Květoslava dostála, který u nás pro-
žil své dětství a mládí a se svým ot-
cem se podílel na společenském životě 
obce. Úvodní slovo a krátkou mod-
litbu přednesl p. jan Hodovský, který  
v naší obci působil jako kněz v 80. letech, 
kdy se mu podařilo za složitých dobových 
okolností obnovit „kapličkovou“ pouť.

program večera byl připraven tak, aby 
si na své přišli nejen milovníci klasiky, 
ale také fanoušci filmové hudby, lidové 
písně či moravského vínka. a protože ne-

chybělo ani občerstvení, zůstali mnozí až 
do západu slunce, a zapojili se tak do spo-
lečného muzicírování před kaplí, které 
nakonec potěšilo hlavně ty nejmenší. za 
organizátory bych rád poděkoval všem, 
kteří se na akci podíleli či ji jakýmkoli 
způsobem podpořili. rovněž bych chtěl 
poděkovat všem účastníkům, kteří do 
posledního místa zaplnili nejen samot-
nou kapličku, ale i celý prostor kolem ní,  
a vytvořili tak nezapomenutelnou atmo-
sféru. z tohoto důvodu bychom se chtěli 
pokusit tento malý těšanský hudební fes-
tival zopakovat i v příštím roce.    

Na závěr bych rád vyjádřil poděkování 
i za místo, na kterém se celá akce usku-
tečnila: za tento nenápadný kopec s kaplí 
a vinicemi. vše krásné ale potřebuje člo-
věka, který by to obdivoval, proto trva-
lým úkolem nás všech je naplňovat toto 
místo svojí přítomností.

Za Charitní centrum manželů Dostá-
lových, pod jehož záštitou se koncert 
uskutečnil.                              Petr Husák



Těšanský  zpravodaj 3/2014

9

sdH Těšany

jednou z příčin vysokého počtu požárů 
je  neopatrnost lidí při vytápění svých do-
movů. při provozu topidel lidé ne vždy 
dodržují potřebná bezpečnostní pravi-
dla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel  
a kouřovodů. jednotky požární ochrany 
tak během topné sezóny každý týden vy-
jíždějí k požárům komínů, střech, zařízení 
k topení nebo nevhodně uskladněných to-
piv. 

mezi nejčastější závady v této oblasti 
patří: 
• nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m 

od tělesa komínu 
• neomítnutý komín, spáry v komíně 
• nesprávně provedený prostup kouřo-

vodu hořlavou stěnou 
• nedodržení bezpečné vzdálenosti od 

topidla 
od 1. 1. 2011 nabylo účinnosti na-

řízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Toto nařízení stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při provozu spalinových (ko-
mínových) cest, frekvenci jejich kontrol  
a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se 
provádějí revize spalinových cest a za ja-
kých podmínek lze provádět vypalování 
komína.  

Hlavní změny 
• výrazně se zmírnily požadavky na kon-

troly spalinových cest. dle předchozí 
vyhlášky bylo v případě komínu, do 
kterého jsou zapojeny spotřebiče na 
tuhá nebo kapalná paliva s výkonem 

50 kW (klasická kamna zn. petra) po-
vinností provádět čištění popř. kontrolu 
6krát ročně. dle nového Nařízení stačí 
3krát ročně, 

• v případě plynných paliv jsou povinni 
provozovatelé čistit nebo kontrolovat 
spalinové cesty pouze jednou ročně bez 
ohledu na výkon připojeného spotře-
biče, 

• komíny do 50 kW, které nejsou opat-
řeny komínovou vložkou a musely se 
dle předchozí vyhlášky kontrolovat 
6krát ročně se ve stávajícím předpisu 
vůbec neuvažují. 

• 
Hasičský záchranný sbor ze zákona 

provádí pouze kontroly právnických osob 
a podnikajících osob a jejich provozované 
činnosti. Hasiči v rámci kontroly u práv-
nických osob a podnikajících fyzických 
osob kontrolují platnost a úplnost všech 
revizí, tedy i komínů a jejich stavu. 

v případě fyzických osob se také nic 
nezměnilo a povinnost kontroly (odbor-
nou osobou) a čištění (to může provádět 
sám majitel) komínového tělesa si musí 
zajistit majitel objektu.  

zákon neumožňuje hasičům prová-
dět kontroly fyzických osob tj. běžných 
občanů.Chyba! Není zadaný název sou-
boru. 

povinnost čištění komínů nebo kont-
roly komínové cesty hasičům za běžného 
stavu ze zákona nepřísluší. v případě 
požáru a podezření na příčinu vzniku od 
komínového tělesa může vyšetřovatel ha-

vytápění – jako příčina požáru
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sičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel 
nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění 
a kontroly spalinové cesty. v tomto pří-

padě bude poskytovat informace příslušné 
pojišťovně, která může na jejich základě 
krátit plnění pojistné události. 

Sbor dobrovolných hasičů Těšany pořádá 
pro všechny mladé příznivce hasičského sportu soutěž 

„O pohár starosty obce Těšany 2014“ 
Soutěžit se bude v disciplínách 

„požární útok“ 
a „400 metrů štafetový běh s překážkami cTiF“ 

dle pravidel hry plamen v kategoriích mladší a starší žáci. 

datum konání: sobota 6. září 2014
 Místo konání: travnaté hřiště za Zš Těšany

 Časový harmonogram:
9.30–10.00 hod. – příjezd a prezence

10.00 hod. – nástup a zahájení soutěže
10.15 hod. – porada

10.30 hod. – zahájení závodu
14.00 hod. – předpokládaný konec soutěže

Občerstvení zajištěno.

TJ sokol Těšany
pro zábavu se sice  kopaná hrávala 

už  mnohem dříve, alek až dne 8. března 
1934, tedy před 80 lety,  se odehrála první 
dvě utkání nově vzniklého fotbalového 
klubu v Těšanech mezi a a B týmy Těšan  
a Moutnic. základem nově vzniklého 
klubu byli samozřejmě členové Sokola. 
Tradiční nářaďová tělovýchova již v po-
lovině třicátých let začala přežívat a byla 
na mnoha místech nahrazována přede-
vším kopanou. Ta se šířila z měst do ves-

nic a leckde vyprazdňovala tělocvičny. 
Mnozí činovnici tělovýchovných jednot 
si uvědomovali, že rozšířením kopané se 
stanou z aktivních cvičenců většinou pa-
sivní diváci se všemi dobrými i špatnými 
vlastnostmi. Kritický postoj ke kopané  
v Těšanech měl i tehdejší kronikář Fran-
tišek Kučera, který zapsal: „je dobré, že 
se kopaná v Těšanech nepěstuje, neboť 
tento druh sportu podporuje rvavost a ničí 
mládež.“ po roce 1948 dochází ke sjed-
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nocení tělesné výchovy do jednotného 
svazu ČSTv a kopaná je zařazena do Tj 
Sokol. Tento název se zde zachoval až do 
dneška.

Kulaté výročí jsme letos oslavili v so-
botu 2. srpna. Na hříšti byl přípraven pro-
gram po celý den a kromě fotbalu každý 
mohl nahlédnout do kronik a historických 
dokumentů. opět byl pro zájemce nachys-
tán letošní trhák „vodní fotbálek“. Tato 
atrakce měla obrovský úspěch nejen u dětí 
ale také u dospělých, měli jsme ho už na 
dětském dni a turnaji Bison Cup.

Letos nám přálo štěstí a všechny velké 
akce: hody, dětský den, turnaj Bison Cup 
i oslavy 80 let kopané se uskutečnily za 
krásného počasí. přestože zrovna turnaj 
Bison Cup to stihl jen o fous a po skončení 
přišla velká bouřka.

jako každý rok pořádáme ve spolupráci  
s těšínskými stárky Barnabášské hody, 
které jsou v Těšanech tradicí. Budeme rádi 
za její pokračování i v příštím roce.

další akcí byl dětský den, který už se 
také pomalu stává tradičním. Tuto akci již 
třetím rokem pořádáme s občanským sdru-
žením Kalimero. I letos zde byla spousta 
soutěží pro děti, kde mohly vyhrát sladkosti 
či věcné ceny. Hlavním programem bylo 
však ocenění našich nejmenších hráčů ml. 
přípravky, která v ročníku 2013/14 skončila 

na 7. místě. Nejlepšími střelci byli jan Kra-
kovič 19 gólů a adéla Čermáková 11 gólů.  
Mladší žáci skončili v sezoně 2013/14 na 
3. místě, kde excelovala dvojčata Martin  
a Milan Skočovští. Součástí dne byly i ex-
hibiční zápasy Maminky versus děti a Hor-
ňáci versus dolňáci.

víkend 28.–29. června patřil již tra-
dičnímu turnaji Bison Cup.  v neděli pak 
současně proběhl turnaj mladších žáků 
Memoriál jana Hniličky. Turnaje Bison 
Cup se letos zúčastnil plný počet 32 týmů 
a turnaje mladších žáků 8 týmů. zejména 
těšanský tým mladších žáků nám udělal 
radost a dostal se až do finále, kde ale  
prohrál. Turnaj Bison Cup vyhrál tým 
„Šutéři“ z Brna. obou turnajů se zúčast-
nilo téměř 400 hráčů, k tomu nespočet di-
váků, dětí, rodičů, více než 30 pořadatelů 
a mnoho dalších se tento víkend dostavilo 
na fotbalové hříště. Kromě nádherného 
počasí jsme opět byli svědky vynikajícího 
fotbalu, vodního fotbálku, letů vrtulníkem 
a dalšího doprovodného programu. Také 
sobotní zábavy s dj Borisem se zúčastnilo 
přes 300 návštěvníků. Celkem se tento ví-
kend na hříšti objevilo přes 1000 dětí a do-
spělých. Tímto chceme poděkovat všem 
organizátorům, sponzorům, hráčům a di-



Těšanský  zpravodaj 3/2014

12

vákům za práci, podporu a účast na tomto 
vydařeném turnaji.

jak nám pomalu končí letní prázdniny 
a dovolené, tak se postupně začínají roz-
jíždět soutěže nového soutěžního ročníku 
2014/2015. Sokol má letos přihlášených 
5 mužstev. Týmy mladší přípravky spolu 
se staršími žáky jsou společné s Moutni-
cemi. Tým starší přípravky tvoří pouze 
Těšany. dále se mimo mužů letos přihlá-

silo také mužstvo starých pánů do soutěže 
old Boys určené pro hráče starší 40 let,  
kde první domácí zápas můžete zhlédnout 
21. 9. 2014 v 14 hodin. jsme rádi, že se 
nám podařilo navýšení o družstva dětí  
i staré pány. Naším hlavním cílem je práce 
s dětmi, aby měly kladný vztah ke sportu  
a tím i vesnici, ve které žijí.
více informací na www.bisoncup.cz

Roman Viktorin, Petr Šebesta

TJ Sokol Těšany pořádá nábor fotbalistů
Fotbalový klub TJ Sokol Těšany pořádá v těchto dnech nábor malých fotbalistů.

Nenechte svého potomka poflakovat se po ulicích nebo ležet u televize či počítače!
Máte doma holku či kluka co se nudí a nemá se čím zabavit?

POZOR!! 
NÁBOR FOTBALISTŮ!!

Hledá se nový Rosický!!
TJ Sokol Těšany hledá fotbalisty mládežnických kategorií ve věku 5 až 12let.

Nábory jsou v úterý a čtvrtek od 17:30-18:30 hod. na hřišti v Těšanech.
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myslivecké sdružení

v srpnu skončily v naší honitbě žně a to 
předznamenává začátek intenzivnější péče 
myslivců o zvěř. zvěři se v krátké době 
změní životní podmínky, jak z hlediska 
krytiny, tak i potravy.

Bažantům zasypáváme do zásypů  
a krmítek pšenici smíchanou s plevami  
a různé sklizňové odpady. zajíci v této 
době potřebují hlavně dužnaté krmivo 
jako je řepa. zvěři srnčí zase plníme kr-
mítka kukuřicí z loňské sklizně a ovsem. 
Nesmíme zapomenout na kamennou sůl, 
která je pro trávení a zdravý vývoj spár-
katé zvěře velmi důležitá.

v srpnu se také můžeme intenzivněji 
věnovat lovu zvěře škodící myslivosti. 
Například liška je v srpnu mnohem zrani-

telnější a to hlavně z toho důvodu, že zmi-
zela z polí velká část krytiny. Často je vidět 
lišku jak na strništi myškuje a to je jedna 
ze šancí, jak ji ulovit. Bohužel myši a hra-
boši nejsou hlavní potravou lišky obecné. 
pro dospělou lišku, která má liščata, není 
problém ulovit zajíce,bažanta a dokonce  
i srnče ( viděl jsem na vlastní oči).

Co se týče myslivosti je srpen v mnoha 
ohledech měsícem zlomovým. podle 
pranostiky „vavřinec první  podzimec“  
(10. srpen) se nám kalendářní rok nená-
padně přesouvá do své třetí fáze podzimu, 
který přinese ještě intenzivnější přikrmo-
vání zvěře a zároveň celoroční odměnu 
pro myslivce a tou jsou hony, ale o tom až 
někdy jindy.                                Předseda MS 

myslivecký srpen

výsledky zimní dětské soutěže  
Celkem ze zúčastnilo pouze 5 dětí – za je-
jich snahu byli všichni odměněni drobným 
dárkem

víTe – nevíTe   
v posledních letech jsme zaznamenali, 
že v okolí naší obce hnízdí vLHa vÝ-

CHodNÍ. je to opravdu rarita, neboť 
její domovinou je suchá, písčitá krajina, 
oázy a háje datlovníků i bavlníků, kde si 
v písčitých svazích hrabe až 2 m dlouhé 
nory.
její domovinou je severní afrika – od 
Senegalu po Etiopii a Egypt, dále od 
arabského poloostrova po Indii a viet-
nam. 
je ji možné spatřit i přímo v naší obci – 
ráno a v podvečer létá na domy a svým 
charakteristickým ,,křikem“ na sebe poutá 
pozornost.  
vlha je nádherný, barevný pták – vysky-
tuje se několik druhů (běločelá, núbijská, 
východní, pestrá). je na seznamu ohrože-
ných druhů, přísně chráněná. její potravou 
je hmyz – včely, vosy, vážky…, které loví 
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za letu. přilétá v květnu a odlétá na pře-
lomu srpna/září , tak máme již jen pár dnů, 
kdy ji můžeme u nás spatřit.

1. vlha pestrá
2. vlha východní

1. 2.

Uzávěrka příštího čísla bude 28. 11. 2014

v Tišnově byla nově otevřena kavárna „poHoda. Ma-
jitelé chtěli kavárnu vybavit stylově a tak stolky a židle 
sháněli po brněnských bazarech. při renovaci starých židlí 
stáhli starou potahovou látku a jaké bylo jejich překvapení, 
když na jedné židli po odstranění starého čalounění našli 
na bílé podkladové textilii červenou barvou psaný zvláštní 
vzkaz. vzkaz napsal za druhé světové války v Brně na 
Kounicových kolejích gestapem vězněný Theodor rech. 
Byl vyučen čalouníkem a po dobu svého věznění zřejmě 
v čalounické vězeňské dílně pracoval. protože věděl, že 
půjde 11. 8. 1943 do transportu do osvětimi, napsal 9. 8. 
na čalounění jedné židle tento vzkaz a ten byl po 70 letech 
náhodně objeven. 

při přečtení vzkazu možná přeběhne mráz po zádech nejednomu čtenáři.
„Pracoval tu Rech Theodor, čalouník Brno, Zábrdovice čp. 12.
Zavřen na gestapu Brno Kounicovy koleje od 11/12 1942 do 11/8 1943. 
11/8/ 43 jedu do koncentráku Osvěnčina, navrátím se snad.
Brno Kounicovy koleje 9/8/1943.“
Theodor rech se narodil 26. 5. 1911 ve vranovicích. Mnohé z vás teď napadá, co měl 

společného s Těšany. 
jeho ženou byla Františka Sýkorová, rodačka z Těšan, narozená 6. 7. 1915. Narodila 

se na čísle popisném 213. jejími rodiči byli jan Sýkora a anna roz. petláková.
Možná někdo z vás zná příběh Theodora recha podrobněji. Budeme rádi, když nám 

skutečnosti o něm sdělí, a my je prostřednictvím zpravodaje předáme našim čtenářům. 
Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

Obecní úřad

kavárna s neobyčejným příběhem
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