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ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Volební období 2014–2018

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci kandi-
dovalo pět politických stran a uskupení a jeden nezávislý kandidát. Hlasování se zúčast-
nilo 60 % občanů. Projevem své vůle zvolili 15-ti členné zastupitelstvo, které bude naši 
obec spravovat a zastupovat následující čtyřleté období. 

Zvoleni byli tito zastupitelé:
Zborovský Miroslav, Bc. – starosta obce
Dosoudil Pavel – místostarosta obce  
Bulín Martin – člen rady obce  
Nádeníček Jaroslav, Bc. – člen rady obce
Štelclová Jana – člen rady obce 
Dostál Miloslav, Ing. – člen ZO     
Gratcl Jaromír – člen ZO      
Gratcl Tomáš – člen ZO      
Hnilička Bronislav, MUDr. – člen ZO
Horák Pavel, Ing. – člen ZO     
Husák Jan, Mgr. – člen ZO     
Kučerková Radka, Mgr. – člen ZO      
Rychlík Petr – člen ZO            
Štencel Peter – člen ZO       
Viktorin Roman, lic. – člen ZO     

Nově zvolení zastupitelé jsou plní energie, kterou budou jistě potřebovat, protože 
je v následujících čtyřech letech čeká mnoho práce. Cíle, vize a své nápady, co chtějí  
v Těšanech zlepšit, opravit nebo vybudovat,  voličům před volbami sdělili. Za sebe bych 
si přál, aby se nám společně podařilo naplnit z jednotlivých programů to, co bude pro 
všechny občany nejvíce přínosné.

K jednotlivým zastupitelům jsou na stránkách obce zveřejněny e-mailové adresy a to  

Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás, jako nově zvolený starosta obce, mohu 
ze stránek Zpravodaje pozdravit právě nyní, tedy v čase ad-
ventním. Vánoční strom jsme slavnostně rozsvítili, Vánoce 
jsou tedy za dveřmi a nový rok tu bude co nevidět. Dovolte mi 
tedy, abych Vám popřál krásné svátky vánoční a vše nejlepší 
do nového roku. 

Bc. Miroslav Zborovský, starosta obce
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z toho důvodu, aby se občané mohli ob-
racet nejen přímo na starosty či místosta-
rosty, ale také přímo na zastupitele,  kte-
rým ve volbách dali svůj hlas. 

Rád bych na stránkách našeho Zpravo-
daje také poděkoval  všem zastupitelům,  
v čele s mým předchůdcem panem An-
tonínem Vymazalem, za práci, kterou 
vykonali v letech 2010-2014. Ať už se 
jednalo o realizaci průtahu obcí, rekon-
strukci hřbitova, výstavbu nových dět-
ských hřišť a dalších projektů, tak tuto 
práci dělali, dle mého názoru, s plným 
nasazením a myslím, že je to na vý-
sledku také vidět.

Z dění v obci
V posledním čtvrtletí tohoto roku se po-

dařilo 
• instalovat novou autobusovou zastávku
• zrekonstruovat sochy sv. Dominika, 

sv. Gotharda a také Krucifix, které jsou 
umístěny poblíž kovárny

• instalovat vyrovnávací poklopy na re-
vizní šachty ke kanalizaci v chodníku  
u hlavní silnice 

• průběžně pracovat na projektu revita-
lizace zeleně, kdy je vysazovaná zeleň  
a také nové stromy namísto stromu, 
které již byly okolí nebezpečné nebo 
nebyly vhodné pro jednotlivé lokality

Bc. Miroslav Zborovský, starosta obce

Jak jste si jistě všimli, v současné době 
probíhá v obci rozsáhlá akce podporovaná 
dotací z Evropské unie s názvem „Revi-
talizace a výsadba nové sídelní zeleně  
v Těšanech“. Součástí realizace projektu je 
i kácení a odborný řez dřevin. Tyto práce  
jsou nyní dokončovány v parku před ZŠ  
a probíhají v okolí hřbitova.

Návrh asanace dřevin v parku navázal 
na Znalecký posudek z roku 2012 zpra-
covaný Ing. Renatou Žižlavskou. V tomto 
posudku byly označeny dřeviny určené  
k okamžitému pokácení z důvodu ohro-
žení bezpečí a dále dřeviny určené k od-
bornému řezu a dalšímu sledování jejich 
zdravotního stavu.

Cílem projektu asanace dřevin před 
ZŠ bylo především zamezení bez-
prostředního nebezpečí ohrožení lidí  
a majetku, bylo sledováno funkční a es-

tetické hledisko porostu, jeho celkové 
prosvětlení. Z těchto důvodů byl při 
inventarizaci zeleně sledován v první 
řadě zdravotní stav stromů, perspek-
tiva vývoje dřevin z hlediska dlouho-
věkosti a vnějšího vzhledu (habitu).  
V mnoha případech byly dřeviny vysa-
zeny v takové blízkosti, že bylo nemožné 
aby vytvořily přirozené větvení  koruny,  
v důsledku zastínění byly náchylné na ná-
kazy především houbovými chorobami.

Kontrola z České inspekce životního 
prostředí, která proběhla v dané lokalitě, 
potvrdila správnost našeho počínání. Při 
inventarizaci pařezů po pokácených stro-
mech zástupci této instituce zkonstatovali, 
že na místě nalezli pouze jediný zdravý 
pařez. Jednalo se o odstranění jírovce  
z důvodu umožnění zdravého vývoje jer-
línu japonského. Tento je součástí liniové 

Nejen o kácení dřevin v obci
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KULTURNÍ KOMISE

výsadby podél silnice a je jednou z domi-
nant parku.

Na asanaci dřevin bylo navázáno roz-
sáhlými zdravotními, bezpečnostními  
a redukčními řezy stromů.

Při bezpečnostních řezech šlo přede-
vším o odstranění suchých větví, stabili-
zaci větví se zřetelnými defekty, odstra-
nění větví zavěšených s cílem zajištění 
provozní bezpečnosti v okolí stromů. 
Zdravotní řezy byly zaměřeny na zdra-
votní stav stromů – byly odstraňovány 
větve suché, vitálně oslabené, nevhodné 
z hlediska architektury koruny, infikované 
či napadené chorobami a škůdci.

Kácení a řezy dřevin byly prováděny 
odbornou firmou – certifikovanými arbo-
risty – a veškeré práce byly s nimi v prů-
běhu konzultovány tak, aby ošetření bylo 
co nejkvalitnější. Přesto je důležité i do 
budoucna zdravotní stav dřevin sledovat.

V současné době probíhá výsadba no-
vých rostlin. V okolí ZŠ jsou vysazovány 

plochy trvalek a cibulovin, které celkově 
oživí okolí a vstupní část budovy. Na ně-
která místa budou vysazeny nové stromy  
a park tak bude přirozeně obnovován.

Na stejném principu probíhají práce  
i v okolí hřbitova. Zde docházelo v posled-
ních letech k masívnímu úhynu stromů  
z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Byl 
zde vytvořen návrh, který si klade za cíl 
mimo jiné prosvětlení a celkové oživení 
vstupní části výsadbou sakur a cibulovin. 
Stávající zeleň bude dosazena druhy sná-
šejícími lépe dané podmínky.

Veškeré výše jmenované práce byly 
navrhovány a následně prováděny s myš-
lenkou zvýšení zdravotní, bezpečnostní 
a estetické hodnoty výsadeb v obci. Ne-
zbývá, než si přát, aby i takto bylo na ně 
pohlíženo.

24. 11. 2014
Jana Vrbasová

autorizovaný architekt pro obor 
krajinářská architektura a TDI

Vítání občánků
V neděli 21. 9. 2014 proběhlo na Obecním úřadě v Těša-

nech v obřadní síni vítání nových občánků. 

Jmenovitě jsme přivítali 
Jochmanovou Nikol, Říhovou Markétu, Holešinskou Emu 

Lili, Mandelíkovou Simonu, Koseva Nelu Miroslavu, Mo-
čičky Michala, Kalivodovou Karolínu a Strakovou Veroniku.             
 

Mgr. Radka Kučerková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚŠANY

V pátek 28. 11. 2014 jsme se s mno-
hými sešli, abychom společně rozsvítili 
náš těšanský vánoční strom před ko-
várnou. Na druhý ročník této akce jsme 
o rozsvícení požádali paní Mgr. Jindru 
Svobodovou, bývalou ředitelku naší zá-
kladní školy. 

Předadventní podvečer nám svým vy-
stoupením zpříjemnily děti z mateřské 

školy, děti ze základní školy a mažoretky 
Kalimero. O krásné výrobky na „školním 
jarmarku“ se postarali všichni učitelé, 
kteří projevili opět svoji kreativnost a ná-
paditost. Na kovárně probíhala rovněž tra-
diční výstava betlémů.

Poděkování při pořádání celé akce patří 
spolkům Orel, Sokol, Těšánek, za bezpeč-
nost hasičům. O ozvučení a nasvětlení se 
postaral pan Milan Strouhal, kterému pa-
tří obrovský Dík. S tradiční medovinou  
a dalšími medovými výrobky přijela paní 
Alena Partyková. O důkladné osvětlení 
jarmarku se postaral pan Pavel Dudek  
a provizorní podium postavil pan Jiří Svo-
boda, který si dal opravdu záležet, aby na 
děti bylo dobře vidět.

Mgr. Radka Kučerková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

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:724 324 475, 
e-mail: zs.tesany@email.cz
web školy: www.zsamstesany.cz

Vážení rodiče,
ráda bych v úvodu zhodnotila průběh ně-
kterých projektů probíhajících v letošním 
roce na naší škole. První z nich je zaměřen 
na zvyšování kvality ve vzdělávání. Za-
měřili jsme se na žáky, kteří jsou ohroženi 

školním neúspěchem. Díky projektu pro-
bíhají kroužky rozvoje čtenářské gramot-
nosti a doučování anglického jazyka od  
1. do 9. ročníku. Dále je poskytnuta pod-
pora dvou asistentů pedagoga a v nepo-
slední řadě využíváme služeb školního 
psychologa nejen na individuální konzul-
tace žáků, ale i pro práci s třídními ko-
lektivy. Pro výuku jsme získali pomůcky 
zajišťující snadnější procvičování proble-
matických jevů. 
Druhý projekt zasahuje do oblasti IT tech-
niky. Projekt si klade za cíl pořídit doty-
kové notebooky a proškolit pedagogické 
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Ve dnech 15. 10.–16. 10. 2014 se tři-
náct žáků 6. ročníku naší školy zúčastnilo 

adaptačního pobytu v prostorách spřáte-
lené ZŠ Pozořice.

Šesťáci hráli ve třídě a tělocvičně různé 
kolektivní hry s cílem spolupracovat, do-
hodnout se, nehádat se a společně si užít 
2 dny v třídním kolektivu. Doufáme, že 
tento pobyt pomůže šesťákům najít cestu 
k toleranci, kamarádství, naslouchání dru-
hým a neubližování si.

Mgr. Drahomír Hochman

pracovníky v moderních technologiích. 
Momentálně jsme ve fázi přípravy výbě-
rového řízení na nákup těchto zařízení. 
V závěru roku se nám podařilo zakou-
pit další interaktivní tabuli, kterou jsme 
umístili do třetí třídy. V učebnách prvního 
stupně máme umístěny již čtyři interak-
tivní tabule a pro druhý stupeň další dvě.

V závěru bych Vám za všechny zaměst-
nance základní a mateřské školy ráda po-
přála poklidné prožití vánočních svátků, 
mnoho zdraví, pohody a radosti z usmíva-
jících se tváří Vašich dětí v nadcházejícím 
roce 2015.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy

Adaptační pobyt

V pátek před podzimními prázdni-
nami 24. října se ve škole konal projek-
tový den „Den zdraví“. Děti si v tento 
den ponechaly aktovky doma a vzaly si 
do školy jen nejnutnější pomůcky a řád-
nou svačinku.

Každá třída měla složený svůj individu-

ální program, jiný rozvrh hodin, věkově 
odpovídající žákům. Klasické hodiny  
a tradiční vyučování nahradily hodiny po-
skytnutí první pomoci, poznávání Afriky 
– zeměpisně i kulturně, hodiny PC hygi-
eny, informací od policie ČR, kadeřnictví, 
sportovního vyžití, zdravého vaření, pro 

Den zdraví
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děvčata gynekologické okénko a hrátky, 
jak se cítí nevidomí.

Letos jsme měli pro první stupeň pěkné 
zpestření od dodavatelů z projektu „Ovoce 
do škol“ -  divadelní ztvárnění o vitamí-
nech, ovoci a zelenině.

Pro všechny děti byla také nově zařa-

zena ukázka výcviku záchranných psů ve-
dená Kynologickou záchrannou jednotkou 
ČR.

Výuka v netradičním duchu velmi 
rychle utekla a byla příjemná nejen pro 
žáky, ale i pro učitele.

Mgr. Radka Kučerková

V tomto školním roce žákovský parla-
ment ZŠ Těšany opět pořádal sběr papíru, 
který měl velký úspěch, a žáci se svými 
rodiči nasbírali téměř 8 tun papíru. V lis-
topadu jsme pořádali Den převleků na 
téma: „Cizí státní příslušník“. Zapojily se 
všechny třídy a dvě vítězné získaly slad-
kou odměnu. V tomto roce nás ještě čeká 
jedna akce parlamentu. Žáci dostanou za 

úkol vyzdobit si svou třídu na téma „Vá-
noce a zima“. Výzdoba poté bude 

17. 12. 2014 vyhodnocena porotou, 
která bude sestavena ze zástupců parla-
mentu a vítězná třída bude odměněna. 

Žákovský parlament děkuje všem, kteří 
se účastnili sběru papíru 

Mgr. Monika Harvančáková

Akce žákovského parlamentu

V podvečer dne 11. 11. 2014 
měli rodiče možnost shlédnout 
ukázku výuky českého jazyka  
a matematiky v první třídě.  
Prvňáčci se těšili na tajemno 
večerní školy a také na to, že 
mohou rodičům ukázat, jak ve 
škole pracujeme a jak jsou ši-
kovní.
Věřím, že ukázka výuky přiblí-
žila rodičům správné pracovní 
návyky žáků a pomohla tak při 
domácí přípravě rodičů a jejich 
dětí.

Mgr. Naděžda Komínková 

 VEČERNÍ ŠKOLA aneb třídní schůzky netradičně
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Exkurze projektu Za humnama
V loňském roce se 5 našich žáků zapojilo do projektu Za humnama, který si dal za cíl 
zmapovat řemesla v našem kraji. Odměnou těmto dětem byly exkurze za poznáním ře-
mesel provozovaných v jiných oblastech.
První z nich proběhla 10. září na Vyškovsku, kde se žáci mohli seznámit s expozicí 
hliněného stavitelství, poznali kovářské či sedlářské řemeslo a mohli si sami vyrobit 
keramické předměty či ozdůbky z kůže.
Dne 12. listopadu pak jelo těchto 5 žáků na Strážnicko, kde poznali další zajímavá ře-
mesla, např. viděli, jak se vyrábí došky na střechu nebo litografie z kamenných desek, 
mohli si vyzkoušet vytvořit postavičku ze „šústí“ (sušené a vyprané kukuřičné listy) 
nebo namalovat kraslici. Dověděli jsme se také něco z historie města Strážnice, navštívili 
starobylý mlýn a také strážnickou moštárnu.

Mgr. Lucie Vévarová

Jak jsme slíbili v minulém čísle, tak jsme 
tady s novými informacemi z naší plavby. 
Slavnostně jsme pokřtili náš škuner na 
zahradě. Na volbě jména se podíleli nejen 
rodiče, ale i děti. Zvítězilo jméno „MOŘ-
SKÁ PERLA“. Při slavnostním křtu byly 
děti i paní učitelky oblečeny za námoř-
níky. Loď jsme pokřtili tradičním způso-
bem, ale místo šampaňského jsme použili 
láhev minerální vody. K této příležitosti 
byl připraven poklad mořských dobrot.  
K veselé atmosféře přispívaly námořnické 
písně a tance.

Na naší plavbě za poznáním jsme navští-
vili další dva zajímavé barevné ostrovy - 
červený a žlutý. Na červeném ostrově se 
děti seznámily s tím, co je důležité pro 
jejich zdraví. Co zdravého jíst a pít, jak 
se bezpečně chovat a chránit, abychom 
předešli úrazům a nebezpečí. Hráli jsme 
si s ovocem a zeleninou – učili jsme se je 
poznávat podle tvaru, chuti a barvy, a také 
je kreslit, modelovat a vystřihovat. Třídili 
jsme zdravé a nezdravé potraviny. 
Na žlutém ostrově jsme si připomněli, 
jak se chovat při různých společenských 
aktivitách, jako např. na  Dýňohrátkách, 
návštěvě divadla nebo vystupování na ve-
řejnosti. Využít tyto dovednosti budeme 
moct při návštěvě skutečného Divadla 
Bolka Polívky v Brně, kam pojedeme po 
Vánocích. 
Do MŠ nás přijely navštívit Tetiny, a tím 
jsme si zkusili, jak se chovat při návštěvě 
divadla. Představení „Tetiny v kuchyni“ 
nám přiblížily zdravý způsob použití 

Ze života „námořníků“ – dětí z Mateřské školy
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A je to tu! Zase podzim. Příroda 
nám dává poslední ze svých darů úrody  
v podobě podzimního ovoce a zeleniny.  
S vděčností sklízíme vše, co se nám nabízí. 

Nastal čas dýní a s ním i čas loučení se 
s létem. Nechme se ještě chvíli unášet po-
hádkovou náladou a trochou fantazie při 
vytváření různých postaviček, obličejů  
a nadpřirozených bytostí.

Tak nějak by se dalo popsat čtvrteční 
odpoledne 9. 10. 2014 na zahradě ma-
teřské školy v Těšanech. Sešlo se tam 

spousta rodičů i prarodičů, zná-
mých či kamarádů, aby spolu se 
svými ratolestmi, kterým zářila 
očka v očekávání nad tím, jak do-
padne právě ta jejich dýně. Cel-
kem bylo zkrášleno a nazdobeno 
21 dýní. Jedna hezčí než druhá,  
o nápady nebyla nouze. Počasí také 
přálo. Kromě uměleckého tvoření 
na místě samém se mohli všichni 
zapojit i do přidružené soutěže, 
která již započala u každého doma  
den před tím.

Bylo totiž vyhlášeno  štrůdlování  aneb 
„maminko a tatínku, udělej se mnou náš 
oblíbený zákusek z podzimního ovoce  
a zeleniny!“

Sešlo se 17 vzorků – štrůdly, záviny, 
buchty, koláče, muffiny a jiné dobrůtky, 
sladké i slané, lahodící nejen oku. Každý 
měl možnost ochutnat a obodovat. Zá-
jem i ohlas byl veliký. Nebylo vítězů 
ani poražených. Zvítězili všichni, kdo se 
zapojili, neboť výrobky to byly vskutku 
skvostné. Největší ohlas ovšem získaly 
dýňové muffiny, Korzárův perník, cuke-

potravin. Cestovali jsme s nimi po celé 
naši republice. Ukázaly nám, co a jak se 
kde zdravě vaří (na Hané, na Ostravsku,  
v Praze….). 
O našem těle jsme se učili se studenty 
Lékařské fakulty Karlovy univerzity, 
kteří nám ukázali, co se děje s naším tě-
lem, když je nemocné nebo zraněné. Po-
slouchali jsme tlukot vlastního srdíčka. 
Ukázali nám, jak se léčí a ošetřují ne-

mocné děti. Našimi pacienty byli ply-
šoví medvídci, které jsme si přinesli  
z domu. Na malou chvíli se z nás stali 
páni doktoři, kteří ošetřovali své pa-
cienty. Velmi se nám tato hra na pány 
doktory líbila.
Krásné Vánoce přeje celá posádka námoř-
níků z Mateřské školy.

Iveta Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ

Dýňování
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FARNOST

tové muffiny a muffiny z červené řepy. 
Ke všem dobrůtkám byly přiloženy re-
cepty, takže vznikla i samovolná burza.

Moc a moc děkujeme všem zúčastně-

ným, že neváhali přijít se svou dýni i dob-
růtkou a už se těšíme na příští rok, až se ve 
zdraví zase sejdeme!

Jana Fialová , učitelka MŠ

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zveme! 
Předvánoční koncert – úterý 23. 12. 
v 18 hodin. (Ve spolupráci s Charitou 
České republiky a médii proběhne edu-
kačně – benefiční akce, při níž děti daro-
váním svých starých, avšak zachovalých, 
dopravních prostředků mohou pomoci 
chudým dětem v Charitním domově pro 
matky s dětmi v Hodoníně a dětem našich 
krajanů v Banátu v Rumunsku.)

Vánoční mše svatá pro děti – středa 
24. 12. v 16 hodin (v moutnickém kos-
tele).

Slavná mše svatá vánoční – středa 24. 12. 
v 22 hodin a čtvrtek 25. 12. v 9 hodin                     
(v těšanském kostele).

Svatoštěpánská bohoslužba – pátek 
26. 12. v 9 hodin (v těšanském kostele).

Svatojánská mše svatá s žehnáním vína 
– sobota 27. 12. v 16 hodin (v moutnic-
kém kostele, poté společenské setkání  
v orlovně).

Bohoslužby o Svátku svaté Rodiny  
s obnovou manželských slibů a požehná-
ním manželům – neděle 28. 12. v 9 hodin 
(v těšanském kostele).

Děkovná bohoslužba na závěr roku –  
středa 31. 12. v 17:30 hodin (v těšanském 
kostele, s prezentací bilanční zprávy Anno 
salutis).

Novoroční bohoslužba – čtvrtek 1. ledna 
v 9 hodin (v těšanském kostele).

Charitativní Tříkrálová sbírka pro nej-
potřebnější v naší vlasti a zahraničí – 
sobota 3. 1. (navštěvují obětavé děti v roli 
tříkrálových koledníků).

Tříkrálový koncert s benefiční sbírkou 
starých koloběžek a odrážedel – v ne-
děli 4. 1. v 17 hodin (účinkuje komorní 
orchestr Musica animae a Žesťové kvin-
teto; ve spolupráci s Charitou České re-
publiky a médii proběhne edukačně – be-
nefiční akce, při níž děti darováním svých 
starých, avšak zachovalých, dopravních 
prostředků mohou pomoci chudým dětem 
v Charitním domově pro matky s dětmi v 
Hodoníně a dětem našich krajanů v Banátu 
v Rumunsku. Peníze, prosím, nenoste!!!)

Domluva svateb, křtin, pohřbů, du-
chovních konzultací a duchovní služby:
+420 602 589 195
tesany.farnost@email.cz
www.farnosttesany.cz



TĚŠANSKÝ  ZPRAVODAJ 4/2014

12

SPOLKY A SDRUŽENÍ

Orel jednota Těšany

Rok se s rokem sešel a začal nám nový 
ročník florbalové ligy. V letošní sezóně se 
účastníme hned pěti soutěží, a to v katego-
riích: elévové, starší žáci, junioři a muži. 
Pro děvčata se bohužel letos nepodařilo 
otevřít soutěž juniorek, proto se naše 
hráčky přihlásily o kategorii výše, tedy do 
soutěže žen. Jako každý rok, florbalová se-
zóna pro naše hráče a hráčky začíná hned 
během letních prázdnin. Zatímco ostatní si 
vesele užívají volna a letních dovolených, 
florbalisté a florbalistky se již po fyzické 
stránce připravují na těšanské orlovně na 
další sezónu. Na letní přípravu nám pak 

po přesunu do tělocvičny v měsíci záři 
navazovalo několik přípravných zápasů  
a utkání. Nová sezóna tak mohla směle 
začít.

Jako první do nového ročníku vstoupili 
naši nejmenší – elévové. V této kategorii 
nastalo mnoho změn. Nově máme v týmu 
řadu nových, mladších hráčů a hráček  
z  ročníků 2006 a 2007. Úkolem pro tre-
nérku Petru Ondráčkovou tak je nejen na-
učit děti florbalovým základům, ale hlavně 
je také povzbudit, že když vytrvají, brzy 
se přinejmenším vyrovnají svým zkuše-
nějším spoluhráčům i soupeřům.  Aby se 
děti, zejména ti mladší, rozehráli, bylo pro 
ně připraveno přátelské utkání proti ma-
lým florbalistům ze Sivic. V dlouhodobé 
soutěži mají elévové  za sebou odehrané 
tři kola, ve kterých vybojovali tři body.

Naši žáci mají odehrány již dva turnaje 
své divize. Přes náročný vstup do soutěže, 
kde jim hned na první turnaj v Nezamys-
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licích los nadělil dva velmi silné soupeře  
s ambicemi na postup, se tým žáků pod ve-
dením trenéra Aleše Přibyla velmi rychle 
oklepal z ne příliš vydařeného prvního 
kola a již v druhém turnaji se těšanským 
povedlo zvítězit a odvézt si tři body, za 
které jim patří čtvrtá pozice v tabulce. 
Tým juniorů se od začátku soutěže po-
týká s řadou problémů. Vlivem velmi úz-
kého kádru se tou nejvážnější jeví zranění  
a absence několika hráčů základní sestavy. 
Trenér Martin Turek tak do týmu musel 
povolat posily zejména z řad juniorek. 
Nutno ale říci, že se nové tváře neztratily 
a předvádí velmi dobrý výkon na hranici 
svých možností. Po odehraných dvou 
kolech soutěže jsou junioři se ziskem tří 
bodů na pátém místě v tabulce. 

Muži mají, v době psaní tohoto článku, 
vlivem pozdějšího startu své divize ode-
hrány pouze dvě utkání. V tom prvním se 
bohužel s velkou formou nepotkali, v dru-
hém zápase ale již žádné debaty nepřipus-
tili a v průběžné tabulce jsou momentálně 
na třetí pozici. Letos poprvé jsme vstoupili 
do kategorie žen. Pro naše děvčata, větši-
nou spadající věkově do juniorek či ně-
které dokonce ještě do dorostenek, to byla 
velká neznámá. V prvním utkání proti Bu-

čovicím ale veškerá tréma z našich spadla, 
když zjistili že svou úrovní tato soutěž 
není příliš vzdálená od té juniorské, na 
kterou jsou již zvyklí. Můžeme se tak tě-
šit na velmi zajímavé a vyrovnané zápasy  
v průběhu celé sezóny. Za první kolo patří 
našim děvčatům za tři body čtvrté místo  
v průběžném pořadí.

I když florbal je pro naši jednotu stě-
žejním sportem, aktivně se zapojujeme  
i do dalších sportovních aktivit. Zástupce 
naší jednoty, s nápisem na zádech hrdě se 
hlásící k obci Těšany, můžeme tak spatřit 
například na závodech v atletice, turnajích 
ve stolním tenise, či na závodech v rámci 
Orelské běžecké ligy. Z posledních akcí 
můžeme například ještě v rychlosti zmínit 
volejbalový turnaj v Telnicích.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podílí na naší činnosti nebo 
nás jinak podporují. Především trenérům 
za jejich práci, mnohdy velmi náročnou, 
dále pak rodičům, kteří nám pomáhají 
s pořádáním nebo dopravou na turnaje  
a hlavně za to, že svoje děti vedou ke 
sportu, což dnes již bohužel není samo-
zřejmostí.

Dovolte nám, pozvat Vás také na naše 
další turnaje, zejména ty, které budeme 
pořádat u nás v Těšanech. O termínech  
a o všem dalším podstatném Vás budeme 
informovat na nástěnce před orlovnou, 
webových stránkách a facebooku.

Za Orel jednotu Těšany bychom Vám 
všem chtěli popřát požehnané Vánoce  
a úspěšné vykročení do roku 2015.

Za Orel jednotu Těšany 

Mgr. Martin Turek, Adam Turek
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SDH Těšany

Rok 2014 pro náš sbor začal pořádáním 
tradičního hasičského plesu, který se vy-
dařil nejenom co do návštěvnosti, ale také 
bohatou tombolou. Prošli jsme s ostatko-
vým průvodem obcí a připomenuli jsme 
si postní dobu před velikonočními svátky.

V únoru se uskutečnil první ročník sou-
těže – „Těšanský uzel“. Mezi sebou závo-
dili mladí hasiči o co nejlepší a nejrych-
lejší uvázání uzlů.

Pod hlavičkou sboru se uskutečnila  
i následující akce – „Dopravní den“, který 
byl velice úspěšný. Velké poděkování za 
to patří Obci Těšany, HZS ze Židlocho-
vic, dopravní policii, záchranné službě  
a Besipu.

Na pálení čarodějnic nám přálo počasí  
a program pro děti, který se již stal tradicí, 
se vydařil. Skupina MRACI nám hrála až 
do noci.

Na konci prázdnin děti odjely na čtyř-
denní výlet, který trávily v Nítkovicích. 
Hrály tam spoustu her, pro které je tento 
velice pěkný areál jako stvořený.

V září, v rámci podzimních slavností, 
proběhl závod „O pohár starosty obce“, 
kde nám mladí hasiči předvedli štafetu 
8x100 metrů a požární útok. Na nástupu 
se představili i naši nejmenší – přípravka, 
která se schází každý pátek v 17 hodin buď 
za základní školou, nebo v její výstavní 
místnosti na schůzkách mladých hasičů.

Na konci listopadu proběhly „Mikuláš-
ské závody“, kde soutěží družstva požár-
ních dvojic v disciplínách - štafeta, uzly, 

topografie, požární značky, střelba ze 
vzduchovky a zdravověda. Vše je upra-
veno na halové závody. Závodů se zú-
častnila družstva z okolních i vzdálených 
sborů a to 8 dvojic - přípravky, 32 dvo-
jic - mladší žáci, kde se na prvním místě 
umístili naši Jan Zářecký a Lukáš Slaný  
a 25 dvojic - starší žáci. I v této kategorii 
se velmi dobře umístili naši, a to Hanka 
Lízalová a Michal Dudek.

Naši mladí hasiči se i v letošním roce 
zapojili do celostátní soutěže hry „Pla-
men“. Hra „Plamen“ se skládá ze soutěží 
a celoroční práce družstev mladších a star-
ších hasičů a vrcholí podzimním branným 
závodem hasičské všestrannosti, který se 
v letošním roce konal v Čučicích, kde se 
naše děti umístily na krásném 2. místě. 
Mladí hasiči z Těšan už v okrese Brno 
-venkov sklízejí ocenění za pěkné vý-
sledky. Za tyto krásné výsledky chci podě-
kovat nejen našim dětem, ale také přede-
vším jejich vedoucím a rodičům, kteří jim 
věnují hodně času.

Poděkování patří také všem těm, kteří 
podpořili naše kandidáty v letošních ko-
munálních volbách.

Našemu starostovi sboru panu Jaroslavu 
Čechovi, který v letošním roce oslavil  
60. narozeniny, přejeme všechno nejlepší 
a hodně zdraví do dalších let.

Všechny vás chci už teď pozvat na rok 
2015, kdy budeme 14. února pořádat ostat-
kový průvod obcí a 21. února „Hasičský 
ples“ a dále pak dětské soutěže a závody. 

Sbor dobrovolných hasičů TĚŠANY
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Chtěla bych poděkovat nejen návštěvní-
kům a příznivcům našich akcí za přízeň 
a podporu, ale i členům Sboru dobrovol-
ných hasičů Těšany za jejich obětavou 
práci pro sbor.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
TĚŠANY
V letošním roce většina zásahů byly po-
žáry:
5. 2. Požár rodinného domu v Těšanech 
– prohoření do meziprostoru stropu od kr-
bové vložky,
16. 6. Požár bio koridoru v Nesvačilce – 
požár slámové podestýlky mezi zasáze-
nými stromy,
7. 7. Požár rodinného domu v Těšanech – 
po broušení požár uskladněného dřeva, 
21. 7. Vyčištění zatuněného potoka  
v Těšanech – po bouřce naplavené větve  
u vpusti potoka,
23. 7. Požár trávy v Těšanech – u silnice 
směrem na Šinkvice,
27. 7. Požár pařezu v Těšanech – v parku 
za stánkem.

Na pomoc obci 
letos jednotka 
vyjela, když po 
výsadbě zeleně 
přišlo období su-
cha a bylo zapo-
třebí tyto dřeviny 
zalévat. Hasiči 
pomohli řízením 
dopravy také při 
tradičních hodech 
a při pátečním 
rozsvěcení vá-
nočního stromku.

Kluci jsou připraveni vyjet a pomoc kdy-
koliv, kdy a kde je jich potřeba. Jen nás 
mrzí, že každoročně vyjíždějí k výpusti  
u potoka v Močílkách. Každý rok se čistí 
naplavenina, která ucpe potok. Pořád se 
najdou lidé, kteří navážejí do této lokality 
zbytky ze svých zahrádek a polí. Nyní je 
tam zase velká hromada.

Blíží se konec roku a já bych vám všem 
chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v roce 2015.

Klukům z výjezdovky chci poděkovat 
za práci pro občany a obec, za to, že se 
tomuto poslání věnují ve svém volnu a na 
úkor svých rodin. 

Práce dobrovolného hasiče je nejenom 
práce při zásazích, ale i odborná pří-
prava, cvičení, školení a údržba techniky. 

Za to jim patří veliké poděkování.

Jana Štelclová
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Svíčky si v po-
sledních letech 
našly své pevné 
místo v našich 
domech či by-
tech. Jejich obliba 
neustále stoupá, 
ale jen málokdo 
si uvědomuje, jak 
veliké nebezpečí 
v sobě skrývají.
Nezapomeňte, že 

hořící svíčka nebo prskavka je otevřený 
oheň a s jako takovým by se s ní mělo 
zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od 
plamene svíčky teplota dosahuje 200 °C, 
což stačí k zapálení papíru, plastů, texti-
lií a dalších předmětů, které ponecháte  
v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku 
proto nelze položit kamkoliv a na cokoliv. 
Svíčka by měla být umístěna na stabilní 
nehořlavé podložce bránící přímému kon-
taktu svíčky s podkladem (např. chvojím  
v adventním věnci, ubrusem apod.). Svíčky 
umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hoř-
lavých materiálů, rozhodně je nedávejte  
k oknům do průvanu, blízko záclon,  
v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je 
na poličce ani na skříni, neboť se oheň 
může rychle přenést na nábytek a ostatní 
zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte 
nechat během jejich hoření bez dozoru. 
Zhasněte je vždy, když opouštíte domov 
nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by 
měla být i zapálená vonná aromalampa, 
u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo 
na podložku. Dávejte pozor na děti, aby 

si bez dozoru nehrály se zápalkami svíč-
kou, nebo prskavkou  Požáry vánočních 
stromků se v posledních letech objevují 
spíše ojediněle, protože většina domác-
ností používá k jejich osvětlení elektrické 
žárovkové svíčky. I u nich bychom měli 
dodržovat základní bezpečnostní pravi-
dla a na stromek instalovat pouze takové 
osvětlení zakoupené nejlépe v běžné pro-
dejní síti, které je opatřené českým návo-
dem, ve kterém jsou uvedeny srozumi-
telné informace jak s výrobkem bezpečně 
zacházet a jak jej správně používat. 
Během adventní doby se již prodává zá-
bavná pyrotechnika, která se používá 
především při oslavách příchodu nového 
roku. Při jejich prodeji a skladování je 
nutno dodržovat veškerá základní bezpeč-
nostní pravidla takovým způsobem, aby 
nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu, nebo 
jinému ohrožení. Před použitím zábavné 
pyrotechniky si pozorně přečtěte návod 
k použití, který by měl být přiložen. Tam 
se dozvíte, jakým způsobem byste měli 
s pyrotechnikou zacházet, aby nedošlo  
k požáru či ohrožení života. 

Svíčky, prskavky a zábavná pyrotechnika 
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Myšácký podzim se vydařil díky vy-
trvalé přízni všech našich členů, přátel  
a příznivců. 

Na schůzkách Robinsona se schází 
mnoho malých i větších táborníků. Spolu 
se učíme hrou a osvojujeme si tábornické 
dovednosti, abychom je v létě uplatnili. 
Robinsoni také pokračují v celoroční hře 
a skvěle se u toho baví. Schůzky oddílu 
Robinson se konají pravidelně v úterky na 
Orlovně.

V budově RC Na Myšáku to ale taky 
žije. Každou středu dopoledne se tam 
scházejí maminky s předškolkovými 
dětmi, cvičí a tvoří všichni spolu. Děti si 
tu osvojují společenské dovednosti a zís-
kávají kamarády v kolektivu, který se utě-
šeně rozrůstá.

A naše pravidelné keramické dílničky 
se pro změnu odehrávají ve školní kera-
mické dílně. Ke své činnosti využíváme 

mnoho různých prostor a někdy se může 
zdát matoucí, kde všude naše pravidelné 
aktivity probíhají. Ale vždycky se snažíme 
včas informovat všechny, kdo by se k nám 
rádi přidali.

Ještě o něco víc to platí i u „velkých“ 
akcí, které se konají o víkendech nebo 
volných dnech. Pořádáme je nejen pro 
děti, ale i pro rodiče. Taky proto, že jsme 
se rozhodli pro název „rodinné centrum“  
a ne běžnější „mateřské centrum.“ Ceníme 
si času, který jako rodiny trávíme pohro-
madě a jsme rádi, že účast na akcích pro 
celou rodinu je pravidelně vysoká.

Pro děti i dospělé jsme v říjnu uspořá-
dali turnaj ve stolním tenise, kterého se 
zúčastnily tři kategorie dětí. A musíme 
říct, že nejstarší kategorie se může směle 
utkat s dospělými a být právem hrdá na 
výsledky. Celá akce měla příjemnou at-
mosféru přátelského sportovního utkání. 

Pravidelné zprávy z „Myšáku“

Kalimero přeje všem zdraví a štěstí v roce 2015
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I letos měl těšanský fotbalový klub na-
bitý program fotbalovými či mimospor-
tovními aktivitami. Už tradicí se staly 
zabijačkové hody, Sportovní den, Memo-
riál Jana Hniličky a Bisoncup. Nemohu 
opomenout Barnabášské hody, kde nám 
přálo i počasí a touto cestou všem děkuji 
za pomoc při jejich chystání. Do nové se-
zony 2014/15 jsme rozšířili počet druž-
stev na pět  z původních tří a to mladší 
přípravka, starší přípravka, starší žáci, 
muži a old boys. Naše děti si vedou sta-
tečně a věřím, že na jaře budou stoupat 
v tabulce nahoru. Muži nám taky dělají 
radost,  je to nejlepší start do sezóny za 
poslední tři roky,  momentálně jsou na 
9. místě. Novinkou těšanského fotbalu je 
old boys, kde čtyřicátníci odehráli vyrov-
nané zápasy. (Umístění a zápasy na www.
bisoncup.cz).
V tomto roce proběhly v areálu  oslavy 

80 let od založení klubu těšanské kopané. 
Starší generace zde zavzpomínala na svoje 
úspěchy,  kdy se ještě proháněli na hřišti 
ve dvacátém století. (Více foto na www.
bisoncup.cz .)
Letos nás bohužel znovu zarmoutila 
smutná zpráva,  opustil nás dlouholetý 
člen pan Jaromír Gratcl. Určitě si na něj 
mnozí vzpomenou jako na skvělého par-
ťáka a výborného hráče. Tímto bychom 
chtěli dodatečně poděkovat za vše,  co pro 
náš klub vykonal.

Chci také poděkovat trenérům, sponzorům 
a všem, kteří se podílí na chodu oddílu. 
Závěrem Vám všem přejeme veselé Vá-
noce a šťastný Nový rok 2015.  Děkujeme 
všem příznivcům za podporu a těšíme se 
na viděnou na těšanském fotbale i v příš-
tím roce.

Roman Viktorin

Soutěžící skupiny byly velmi vyrovnané 
a zápasy napínavé. Máme velkou radost, 
že se do turnaje všichni pustili s takovou 
vervou a těšíme se na příští ročníky.

Letošní lampionový průvod se nesl  
v duchu svatomartinské legendy a ve 
stejně milé atmosféře. Přestože nám počasí 
zrovna nepřálo, přišlo na svatomartinskou 
cestu po Těšanech mnoho rodin. Děti si 
na Myšáku zapáily svatomartinské světlo 
jako symbol nastávající doby klidu a po-
koje, s lampiony prošly různými stanovišti 
v Těšanech a na každém se dozvěděly část 
svatomartinské legendy. Na konci je pak 
čekala sladká odměna. Děkujeme všem, 

kdo s námi a svatým Martinem putovali 
deštěm i chladným podzimním veče-
rem, nenechali se odradit nepřízní počasí  
a rozsvítili Těšany desítkami svíček a lam-
pionů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo s Myšákem putují nejen na 
svatého Martina, ale během celého roku, 
zapojují se do pravidelných i jednorá-
zových aktivit rodinného centra, a kdo 
nás podporují. Přejeme pokojný advent  
a šťastně prožité Vánoce všem v Těša-
nech a těšíme se na další setkávání v no-
vém roce.

Tým RC Na Myšáku

TJ Sokol Těšany
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OBECNÍ ÚŘAD

Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat 
paní Romaně Bu-
línové, která nám 
poskytla další infor-
mace o Theodoru 
Rechovi a díky ní 
se s Vámi můžeme 
podělit o celý jeho 
příběh.

Manželka Theodora Recha Františka Sý-
korová byla tetou paní Drahomíry Sovi-
čové a žila v rodinném domě, kde paní 
Sovičová provozovala Vinárnu u Frantíka  
a butik. Rechovým nebylo osudem do-
přáno dětí, ale žili spokojený a hezký ži-
vot. Teodor Rech, kterému blízcí říkali 
„Dorek“, byl schopný truhlář a čalouník, 

kterému se za první republiky vedlo velmi 
dobře. Za druhé světové války vstoupil do 
odboje včele s panem Sládkem. Zatklo ho 
gestapo a jak jsme se zmínili již v minu-
lém Zpravodaji byl vězněn v Kounicových 
kolejích v Brně. Do Osvětimi nakonec 
neodjel, ale byl nasazen na nucené práce. 
Po válce se vrátil ke své živnosti. V pade-
sátých letech mu hrozilo uvěznění, utekl  
a schoval se v modřických zahradách, kde 
nakonec tragicky ukončil svůj život. 
Osudy lidí jsou různé, tento skončil tra-
gicky a pro Františku Rechovou, roz. Sý-
korovou velmi bolestně. Se ztrátou  svého 
milovaného manžela se nikdy nesmířila. 
Proto si oba zaslouží naši tichou vzpo-
mínku. 

Danuše Horáková, Jana Nádeníčková

Kavárna s neobyčejným příběhem – (pokračování)

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 20. 3. 2015

ZABIJAČKOVÉ HODY 7. 2. 2015
Občerstvení zajištěno: pivo, limo, svařák, grog…

11:00 – vařené masíčko z kotliny…
12:00 – gulášek, bílá polévka… od p. Jarušky…
13:00 – jitrnice, jelita, tlačenka… od řezníka Miruse…

POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE TJ SOKOL TĚŠANY
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LEDEN

3. 1. 2015 Tříkrálová sbírka
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

21. 1. 2015 Den otevřených dveří
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

23. 1. 2015 Myslivecký ples
Těšany, společenské centrum, 
pořádá Myslivecké sdružení Těšany,  

leden – červen 2015 RC Na Myšáku
středeční dopolední  tvoření a hraní 
pro nejmenší
Kontaktní osoba: 
Petra Vymazalová 
tel.: 728 255 874    

ÚNOR 
7. 2. 2015 Zabijačkové hody
Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

11. 2. 2015 Zápis dětí do 1. ročníku
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

14. 2. 2015 Ostatkový průvod maškar
Těšany – pořádá SDH Těšany, 
tel.: 544 248 383 mobil 607 957 497 

15. 2. 2015 Dětský maškarní ples
Těšany, společenské centrum ,
Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek o.s. 

21. 2. 2015 Hasičský ples
Těšany, společenské centrum ,Tělocvična 
ZŠ, SDH Těšany, tel.: 544 248 383, 
mobil 607 957 497 

únor – květen 2015
 kroužek keramiky pro dospělé 10 lekcí 
 Kontaktní osoba: Lenka Fialová, 
tel.: 733 101 617 
Heda Stránská tel: 605 945 867

únor  2015 Vítání občánků, OU Těšany

BŘEZEN 
27. 3. 2015 Květný pátek – putování do 
Nesvačilky
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

29. 3. 2015 (květná neděle)
Otloukej se píšťaličko
Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, 
píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, 
Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně, Brno, 
tel.:544 248 337 

29. 3. 2015 „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,

Kulturní, sportovní a společenské akce 
v Těšanech v roce 2015
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tel.: 606 900 177,
Monika Kružíková, tel.: 736 539 607

31. 3. 2015 
Velikonoční dílny pro děti a rodiče 
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 
 
březen 2015 Recitační soutěž žáků školy 
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

březen 2015 Těšanský uzel
Závody v uzování, SDH Těšany

březen 2015 Orientační běh
SDH Těšany

DUBEN
11. 4. 2015 Region cup v rámci Mistrov-
ství ČR mažoretek
tělocvična ZŠ Těšany, Kalimero
nominační soutěž mažoretek 
na Mstrovství Moravy asociace MAC
 
25. 4. 2015 Dopravní dětský den BESIP 
a IZS JMK SDH Těšany

 30. 4. 2015 Pálení čarodějnic
ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, 
SDH Těšany – areál za školou

duben 2015 Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

KVĚTEN
17. 5. 2015 Děkovná pouť za šťastný 
návrat z koncentračních táborů s žeh-
náním polí a vinic

Těšany – Kaple Panny Marie, Farnost 
Těšany, info: www.farnosttesany.cz

květen 2015 Setkání jubilantů a seniorů
OU Těšany, restaurace KOROK

ČERVEN
12. – 14. 6. 2015 Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, 
tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, 
farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

20. 6. 2015 Sportovní den, dopravní 
soutěž pro děti
hřiště Sokol Těšany, Kalimero, areál ZŠ 
Těšany, TJ Sokol Těšany

20. 6. 2015 Sluneční slavnost
– soutěžní hry pro děti i rodiče, přehlídka 
mimoškolních aktivit pro děti od organi-
zací působících v obci, ZŠ Těšany
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku
Kontaktní osoby: 
Radka Sigmundová,  tel.: 606 900 177,
Monika Kružíková, tel.: 736 539 607

27–28. 6. 2015 Fotbalový turnaj –  
BISON Cup 
hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ 
Sokol Těšany

28. 6. 2015 Memoriál Jana Hniličky
hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany,  
TJ Sokol Těšany

30. 6. 2015 Slavnostní zakončení škol-
ního roku, loučení 9. ročníku 
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 
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V těchto dnech vrcholí přípravy již pat-
náctého ročníku Tříkrálové sbírky, která 
odstartuje s novým rokem a potrvá do  
14. ledna 2015. Jde o největší dobrovol-
nickou akci v zemi, která je součástí tra-
dice a umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky kaž-
doročně významně přispívají k udržení, 
zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních 
a zdravotních služeb v regionu poskytova-
ných Oblastní charitou Rajhrad.

 Z prostředků TS 2015 bude pořízeno 
vybavení nového zařízení Chráněného 
bydlení sv. Luisy určeného pro osoby  
s demencí, jehož provoz bude zahájen  
v lednu 2015. Další prostředky pomo-
hou nevyléčitelně nemocným v hospici  
sv. Josefa například příspěvkem na nákup 
léků proti bolesti a zdravotnického mate-
riálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří 
jsou nedílnou součástí hospicového týmu  
a také zajistí provoz odborného sociálního 
poradenství, které je zdarma poskytováno 
osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléči-
telně nemocné.

Díky Vašim darům bude možné přispět 
na provoz charitní pečovatelské a ošetřo-
vatelské služby v regionu a usnadnit tak 
život seniorům a lidem se zdravotním zne-
výhodněním, kteří z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního 
postižení potřebují pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži ohrožené ne-
gativními společenskými jevy, kterým se 
věnují sociální pracovníci Nízkopraho-
vého centra Vata v Židlochovicích. Část 
výtěžku poputuje také do salesiánského 
střediska Don Bosko Hospet v Indii, které 

vyhledává děti zneužívané k práci, posky-
tuje jim pobytovou službu, roční základní 
školní vzdělávání, zdravotní péči a stravu 
a ve spolupráci s rodinou následné umís-
tění do klasických škol.

Další prostředky budou věnovány na 
pomoc rodinám s více dětmi v nouzi  
a v případě živelných katastrof na humani-
tární pomoc v České republice a zahraničí. 
Více o podpořených projektech najdete na 
www.rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám 
všem, kteří vlídně přijmete koledníky, ote-
vřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete 
tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. 
Velké díky patří i samotným koledníkům, 
kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch 
pomoci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec bis-
kup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na 
Petrově v pátek 2. ledna v 15 hodin. Tato 
akce je spojena s losováním kolednické 
soutěže a pro koledníky je připraveno 
teplé občerstvení.
V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na 
programu ČT1 shlédnout přímý přenos 
Tříkrálového koncertu z Městského diva-
dla v Brně.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také 
zasláním dárcovské SMS KOLEDA na 
číslo 87 777.
V Těšanech proběhne Tříkrálová sbírka 
3. ledna 2015.

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: 
Ing.Hana Bělehradová, 
mobil: 737 220 085, 
hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

 Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným  
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