
Těšanský zpravodaj
březen 2015



Těšanský  zpravodaj 1/2015

3

Zpráva sTarosTy obce

Vážení občané,
během prvních měsíců roku 2015 začala rada a zastupitelstvo 
obce aktivně pracovat na mnoha úkolech, které bychom chtěli  
v tomto období zvládnout. Byly podány žádosti k dotačnímu spo-
lufinancování na zřízení sportovišť, oprav na ZŠ Těšany, řešení 
problému třídění odpadu,  vybavení hasičské zbrojnice a náro-
dopisných slavností. Zabývali jsme se určením výše příspěvků 
místním spolkům, chystáme opravy chodníků, úpravy dětských 
hřišť a také se připravujeme na kulturní akce, které nás v blízké 
době čekají. 

V prvním pololetí tohoto roku bude dokončený projekt revitalizace zeleně, který s sebou 
nese mnoho emocí a diskuzí. Jedná se o projekt, který započalo předešlé zastupitelstvo,  
a našim úkolem je především projekt dokončit tak, jak byl schválený, protože změny ne-
jsou v této fázi již možné. Během prvního pololetí roku 2015 se budou vysazovat stromy, 
keře a trávníky. Věřím, že čas ukáže, že odborníci, kteří se na projektu revitalizace zeleně 
podíleli, odvedli svoji práci v co nejlepší kvalitě.
Jsem rád, že si vaše názory či podněty nenecháváte pro sebe, ale že oslovujete nejen mne 
a zastupitele, ale i zaměstnance obce s dotazy, připomínkami, chválou i kritikou za od-
vedenou práci. Tímto bych chtěl poděkovat nejen za kladné reakce, které vždy potěší  
a jsou odměnou za dobře vykonanou práci, ale zdůrazňuji, že i konstruktivní kritika vede 
k efektivnějšímu řešení problému. V názorech na určité věci se můžeme lišit, nicméně cíl 
by měl být stejný a to obec, ve které žijí spokojení občané.
Více k některým zmiňovaným tématům najdete také v článcích uvnitř zpravodaje. Bohu-
žel však z důvodů omezené kapacity nebylo možné do zpravodaje zařadit všechny články, 
které nám pisatelé doručili. Nicméně tyto příspěvky budou zařazené v příštím vydání 
nebo budou zveřejněné na webových stránkách obce www.outesany.cz. Nově můžete  in-
formace čerpat také na facebooku obce Těšany.
 Chci Vám popřát mnoho energie pro tyto krásné jarní dny. 

Bc. Miroslav Zborovský, starosta obce

vážení spoluobčané,
rada obce se rozhodla po dlouhých le-

tech, kdy sportovní organizace dostávaly 
částku určenou k podpoře sportu přiděle-
nou paušálně, změnit způsob určení výše 
příspěvku organizacím Tj Sokol Těšany, 
orel Těšany, Kalimero o.s. a SdH – mladí 

hasiči. v novém systému je důraz kla-
den na podporu dětí, a to především těch 
těšanských. dále zohledňuje aktivitu jed-
notlivých spolků a také počet hodin strá-
vených v prostorách tělocvičny, jakožto 
majetku obce. 

Na žádost jednotlivých organizací byl 
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radě obce vedoucími Sokolu, orla, Ka-
limera a SHd předložený seznam členů. 
počet členů do 18 let byl brán v potaz  
v návrhu na výši finančního daru organi-
zací.

Sportovní organizace budou mít i na-
dále tělocvičnu za symbolický nájem na 
pravidelné tréninky 1,- Kč. zde musím 
uvést, že se to týká jak organizace Sokol 
či orel, kde jsou převážně členové bydlící 
v Těšanech, tak také organizace Kalimero, 
kde jsou především dětí z vyškova a okol-
ních obcí a těšanských děvčat je zde při-
bližně 20% z  aktivních členek sdružení. 
rada obce si uvědomuje důležitost konku-
renčního prostředí ve sportu, které se zvy-
šuje i tím, že jsou v organizacích také dětí 
z okolních obcí či měst a tuto skutečnost 

reflektuje také v návrhu na podporu, ať už 
finanční, nebo ve formě využití místní tě-
locvičny. rád bych zde zdůraznil, že žádná 
z organizací téměř bezplatný pronájem tě-
locvičny během celého roku nemůže brát 
jako samozřejmost. Není výjimkou, že  
v okolních obcích platí místní organizace 
350 Kč za hodinu využívání tělocvičny. 
dle podkladů dodaných vedoucími orga-
nizací uvádím v souhrnné tabulce počet 
členů do 18 let, kteří v Těšanech bydlí 
nebo navštěvují těšanskou zŠ i výčet 
hodit strávených jednotlivými organiza-
cemi pravidelnými tréninky v tělocvičně. 
Hodnoty vychází z podkladů, které dodali 
vedoucí jednotlivých organizací v období 
ledna 2015, proto se současný stav může 
mírně lišit.

organizace počet aktivních členů 
do 18 let

Hodin strávených 
v tělocvičně za rok

jednota orel Těšany 27 240,5
Kalimero o.s 7 222

TS Sokol Těšany 37 102
SdH - mladí hasiči 16 34

orel, Kalimero, Sokol i mladí hasiči 
budou mít možnost si během roku požádat 
o finanční příspěvek na pořádané akce ve-
řejného charakteru až do výše 20.000 Kč. 
dále ro zváží případné žádosti sportov-
ních a kulturních organizací na podporu 
spolufinancování v problematice provoz-
ního charakteru jako je nákup provozních 
zařízení, oprava zázemí či klubovny atd.

zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 9. 3. 2015 schválilo finanční dary jed-
notlivým organizacím, ve kterých je tedy 
zohledněný počet členu do 18 let, bydlících 
v Těšanech nebo navštěvujích zŠ Těšany 

a také užívání tělocvičny. vzhledem  
k tomu, že oproti orlu a Kalimeru, kteří 
využívají tělocvičnu v průběhu celého 
roku, Sokol využívá tělocvičnu pouze 
v zimních měsících a po zbytek sezony 
hradí nemalé náklady na údržbu hrací plo-
chy, je ve výši podpory zohledněná také 
tato skutečnost a Sokolu byl navržený pří-
spěvek na tyto výdaje.

Finanční dary schválené zastupitel-
stvem pro rok 2015:

Tj Sokol Těšany  72.400 Kč
jednota orel Těšany 32.400 Kč



Těšanský  zpravodaj 1/2015

5

SdH mladí hasiči 19.200 Kč
Kalimero o.s.    8.400 Kč

jak uvádím v textu výše, mají organi-
zace možnost během tohoto roku požádat 
radu obce o finanční podporu akcí veřej-
ného charakteru až do 20.000 Kč. Tímto 
chce rada obce podpořit aktivity spolků, 
které organizují akce dostupné všem ob-
čanům Těšan a nejsou určené výhradně 
členům organizací.

Bez mimořádných příspěvků provozního 
charakteru je tedy částka, kterou můžou 
uvedené spolky využít pro financování své 
činnosti 212.400 Kč a je významně vyšší, 
než byla částka určená pro tyto spolky 
sportovního charakteru v předchozích ob-
dobích. věřím, že tato investice do aktivní 
mládeže patří k těm nejlepším, o kterých 
doposud zastupitelstvo rozhodovalo.

Bc. Miroslav Zborovský
starosta obce

v sezóně roku 2014 byly v Těšanech 
restaurovány 3 sochařské objekty: 
socha sv. Gottharda, socha sv. dominika 
a Krucifix. objekty pochází z období 
baroka (přibližně polovina 18. století)  
a v současné době stojí poblíž sebe, před 
těšanskou kovárnou a zámkem (socha  
sv. dominika sem však byla v minulosti 
přemístěna).

restaurátorské práce měly u všech tří 
objektů mnoho podobných úkonů, přesto 
však stručně popíši jednotlivé zásahy:
socha sv. Gottharda

tato jediná zůstala na místě, protože 
před nedávnou dobou u ní byl zhotoven 
nový pískovcový podstavec a betonový 
základ. Samotná socha je z mušlového 
vápence, sv. Gotthard v levé ruce drží ko-
vovu berlu.

Kámen byl očištěn oplachem vodou  
a byl ošetřen roztokem na odstranění 
mechů a lišejníků. Následně byl kámen 
zpevněn pomocí organokřemičitanů. Nej-
významějším scházejícím prvkem byla 
levá dlaň držící berlu a palec pravé dlaně.  
Scházející ruka byla na místě nejprve 

vymodelována z hlíny, následně v ateli-
éru zaformována a odlita z um. kamene.  
Umělým kamenem byl také doplněn pa-
lec a další drobná poškození (zpravidla 
na drapérii). ruka byla osazena společně  
s renovovanou berlou zpět, byly prove-
deny lokální retuše, vyspárování a na zá-
věr byl objekt ošetřen hydrofobním pro-
středkem.
socha sv. Dominika

tento objekt byl vzhledem k nedosta-
tečnému základu i havarijnímu stavu 
podstavce převezen do ateliéru. při čiš-
tění vyšlo najevo, že pravá ruka světcova 
je zhotovena již novodobě z cementové 
hmoty s nevhodným armováním z koro-
dujících drátů. Na kontrolním dnu bylo 
rozhodnuto, že ruka bude nahrazena no-
vou, modelačně i materiálně vhodnější. 
při demontáži ruky pak došlo i na napra-
vení usazení celého předloktí. ruka byla 
zhotovena stejným způsobem jako u sv. 
Gotharda – modelace v hlíně, následně za-
formování a převod do umělého kamene 
armovaného nerezovými dráty. poměrně 
rozsáhlý zásah byl proveden na soklové 

resTaurování Tří objekTů v Těšanech
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části – povrch byl v minulosti opravován 
nevhodnými cementovými hmotami, pod 
nimiž vlastní kámen silně degradoval. 
Tyto byly sejmuty a modelace celoplošně 
obnovena včetně reprofilací. Socha byla 
doplněna o křížek v pravé ruce. restau-
rátorským zásahem prošla i kartuš, která 

byla v minulosti poničena a rozlomena na 
několik dílů (posléze naštěstí uchována na 
obecním úřadě). po dokončení prací byl 
objekt převezen zpět a osazen na nově vy-
budovaný betonový základ. po vyspáro-
vání byl rovněž hydrofobizován.
krucifix 

kříž byl prakticky v nejhorším 
stavu – na rozdíl od soch byl zhotoven  
z jemnozrnného pískovce, který byl po 
četných předešlých opravách pod vrst-
vami nové hmoty silně degradovaný. Také 
tento objekt byl kompletně převezen do 
ateliéru, kde byl očištěn a zbaven novo-
dobých doplňků. po očištění bylo také 
rozhodnuto, že dva nejvíce poškozené 
prvky – středový díl podstavce a podnož 
kříže – budou kompletně nově zhotoveny 
z umělého kamene.  původní díly byly 
zpevněny a injektovány, armovány a byla 
doplněna modelace v umělém kameni. po 
dokončení prací byl kříž převezen a osa-
zen zpět, rovněž na nově zbudovaný zá-
klad. po vyspárování a finálních úpravách 
byly doplněny zlacené paprsky svatozáře 
a objekt byl hydrofobizován.

MgA. Jiří Marek, Marston-CZ s.r.o.

jednou z priorit nového vedení obce je 
zvýšit atraktivitu, přehlednost a aktuál-
nost internetových stránek Těšan. Na zá-
kladě toho bylo osloveno několik lidí, za 
účelem projití webu a zmapování stavu dat  
a jejich relevantnosti. Řada informací 
byla zastaralá a některá důležitá témata 
nebyla zmíněna vůbec. přehlednost  
a intuitivnost stránek neodpovídala sou-

časným standardům. zejména bylo zapo-
třebí doplnit více informací týkajících se 
obce samotné.

aktualizovány byly základní informace 
o obci (historie, památky, symboly obce)  
a posléze k nim přidány i chybějící infor-
mace. postupně přibývaly nové, užitečné 
služby pro občany a na závěr byl webo-
vým stránkám Těšan oděn „nový kabátek“ 

„nový a krásnější web obce Těšany“
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v podobě moderního a funkčního vzhledu. 
jednou z nejdůležitějších změn je vklá-

dání „Hlášení obecního rozhlasu“. Tuto 
službu uvítají zejména ti občané, kteří 
nemají možnost si hlášení vyslechnout. 
v sekci nazvané „o obci“ jsou doplněny 
články týkající se památek na území obce 
a zajímavostí z historie. aktualizována je 
taktéž „Mapa obce“, na které se zobrazují 
firmy mající sídlo svého působení v Těša-
nech. v sekci „Žádost o zápis nové firmy“ 
je možnost vyplnit formulář pro zadání no-
vých živností.

v sekci „obecní úřad“ jsou uvedeny in-
formace o zvolené samosprávě obce spolu 
s kontakty na její jednotlivé členy. velké 
změny ale proběhly v sekci „Kultura  
a sport“. zde naleznete „Kulturní ka-
lendář“, jehož položky se promítají  
i na hlavní stránku do její pravé lišty. 
Novinkou je „ohlédnutí“ za kultur-
ními, sportovními a jinými akcemi, kde 
se zpětně můžete dozvědět o průběhu 
uskutečněné akce, popřípadě si pro-
hlédnout fotografie. do „ohlédnutí“ 
budou vkládány i výsledky jednotli-
vých anket, ve kterých můžete hlasovat 
v pravé liště webových stránek. Také 
byly obnoveny informace o „Spolcích  
a sdruženích“ v naší obci, které zde mají 
možnost prezentovat svojí činnost. Nově 
jsou uvedené i informace z oblasti „Folk-
loru“, „o hodech “ a kontakty na „Kapely 
a sbory“ působící v obci. z okolních obcí 
pro vás vybíráme zajímavé tipy, jako 
jsou programy z nedalekých kin a diva-
del, možnost sportovního vyžití, kulturní 
a jiné netradiční akce pro všechny věkové 
skupiny obyvatel. Ty se vám připomenou 
v liště napravo v „Kalendáři akcí v okolí“.

v sekci „zdravotní služby“ uvádíme 
ordinační hodiny a informace o místních 
lékařích a lékárně jak v obci, tak i v jejím 
blízkém okolí. v případě potřeby zde na-
leznete seznam spádových pohotovostních 
služeb. 

Na webových stránkách naleznete in-
formace o obecních službách: „pošta, 
sběrný dvůr a svoz odpadů„ – zde je uve-
den i svozový kalendář pro rok 2015. dále 
informace o „Firmách v obci“ zahrnující 
jak „Živnostníky“, tak veškeré „obchody 
a restaurace“ s uvedením jejich pravidelné 
otevírací doby. v této sekci můžete také 
zjistit, kteří „pojízdní prodejci“ (zejména 
obchodníci s masem) se v naší obci pravi-
delně vyskytují.

 ve „Fotogalerii“ i v různých člán-
cích napříč stránkami můžete shlédnout 
spousty nových fotografií. v posledních 
položkách menu naleznete mimo jiné 
„Užitečné odkazy“ na správní úřady a také 
nabídku volných pracovních míst v sekci 
„ pracovní místa “, jak v Těšanech, tak  
i v okolních obcích. 

další novinky na vás čekají dole v pa-
tičce stánky, kde jsou interaktivní odkazy: 
pálení klestí, 3d prohlídka kovárny, ma-
pové služby a jiné. občané též mají mož-
nost psát připomínky do „Mapy závad“.

v záhlaví webových stránek jsou k dis-
pozici rychlé volby: „dopravní spojení, 
Kontakty oU“.

Uživatelé sociální sítě „Facebook“ mají 
možnost sledovat nejdůležitější dění obce 
i na novém profilu „obec Těšany“. při-
dejte se – To se mi líbí.

všichni, kteří ještě obecní webové 
stránky nestihli navštívit, zveme na první 
prohlídku na adrese: www.outesany.cz. 
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Návštěvníkům přejeme příjemné brou-
zdání a doufáme, že veškeré novinky  
a aktualizace budou pro ně zdrojem uži-
tečných informací. Snad najdete vše, co 
potřebujete. Mile rádi uvítáme nové pod-
něty a připomínky pro vaši větší spoko-
jenost (webmaster@outesany.cz). věříme, 

že i nový design se vám bude líbit a rychle 
si na něj zvyknete.  

poděkování patří všem, kteří se na 
tvorbě nových webových stránek jak-
koli podíleli.

Petra a Vojtěch Vymazalovi 
(korektura Simona Michlíčková)

kulTurní komise

komise živoTního prosTřeDí

 setkání seniorů s jubilanty
Drazí spoluobčané,
letošní setkání seniorů s jubilanty se uskuteční v sobotu  
16. května od 14.00 hodin v sálu restaurace Korok. vám všem 
(koho se setkání týká) bude doručena pozvánka s podrobněj-
ším programem.
opět budete mít možnost potkat své vrstevníky, setkat se 
osobně se zástupci obce, zazpívat si při pěkné muzice a ne-
bude chybět také něco dobrého. 

uvítání dětí do života obce 
v neděli 15. března 2015 proběhlo „vítání občánků“. přivítáno bylo pět dětí a to Němeč-
ková Elen, riššová Kristýna, vahalová Marie, juhasová Štěpánka a Tvardzík alexander. 

za kulturní komisi Mgr. Radka Kučerková

vážení a milí čtenáři,
jarní ovzduší nás po dlouhé „zimě“ láká k vycházkám do 
krásného okolí naší obce. Během procházek ale bohužel na-
rážíme na spoustu špatných konání, která člověk kulturní kra-
jině způsobuje. 
Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens) nevyhazuje od-
padky podél cest a příkopů, neničí vysazené stromy, ne-
vyváží stavební suť do okolí, nevyhazuje pneumatiky do 
křoví, nezanechává kanistry s pohonnými hmotami u kraje 

Člověk moudrý
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polí, neodváží a následně nepálí klestí  
a shrabané listí za školou, neprohání se 
svou smečkou psů polní zvěř, nepálí pET 
lahve ve svém kotli na tuhá paliva a netěží 
nelegálně dřevo v katastru obce. 

Člověk moudrý tohle nedělá! Ten třídí 
odpad, neloupí a je ohleduplným a řádným 
hospodářem naší krajiny.

Komise pro životní prostředí

mapa závad
Uspěchaná doba si žádá efektivních a dy-
namických řešení. obecní úřad pro vás 
připravil inovaci ve formě webové apli-
kace „Mapa závad“, díky které můžete 

pohodlně ze svého domova nahlásit různé 
závady a nedostatky v katastru obce. Tato 
aplikace je vhodná zejména pro drobné zá-
ležitosti,  např. porucha pouličního osvět-
lení, závady na komunikacích,  neuklizená 
veřejná prostranství atd. je vhodné závadu 
vyfotografovat a označit v příslušné kapi-
tole. pro zpětnou vazbu je dobré doplnit 
e-mail nebo telefonní číslo. převzatá hlá-
šení jsou zobrazena v mapě a celkovém 
přehledu a je tak možné sledovat průběh 
jejich řešení. aktivním přístupem k věcem 
obecní správy se z anonymní osoby stává 
plnohodnotný občan.  

Petr Rychlík, člen zastupitelstva

ZáklaDní škola Těšany

vážení rodiče,
možná jste při pročítání jídelního lístku 

naší školní jídelny byli překvapeni roz-
manitými novými pokrmy, které se v ně-
kterých případech nepodobaly jídlům, na 
které jste zvyklí. Možná vám tyto pokrmy 
přišly neobvyklé a neznámé, neboť neob-
sahovaly jako doplněk vejce či uzeninu, 
ale byly kombinovány se zeleninou či obi-
lovinou. Možná vás nebo vaše děti tento 
typ oběda i trochu popudil, protože neod-
povídal představě o plnohodnotném po-
krmu. vězte však, že doporučení ohledně 
pokrmů se v mnohém změnilo. Často nám 
chybí zdroje vláknin a vitamínů, mnohdy 
máme přebytek tuků a bílkovin. Například 
luštěniny ve větším množství se hůře a po-
maleji tráví. pokud pak talíř plný luštěnin 
doplníme ještě uzeninou nebo plnou porcí 
masa, pokrm se jako celek stává velmi ná-

ročným na trávení. z výživového hlediska 
není ani příliš vhodné kombinovat v jed-
nom pokrmu dva bohaté zdroje bílkovin, 
tedy maso a luštěninu.

Školní stravování v naší republice má 
již mnohaletou tradici. v letošním roce 
zaznamenáváme změny, na které musíme 
reagovat. ať to jsou alergeny, které uvá-
díme na jídelníčku, tak i nové pohledy na 
skladbu stravy, zařazování nových potra-
vin a také jejich kombinace. v platnost 
vstoupila novelizace vyhlášky o školním 
stravování, která řeší např. diety nebo to-
lik diskutovaný spotřební koš. Minister-
stvo školství i zdravotnictví, Česká školní 
inspekce v tuto chvíli pracují na metodic-
kých pokynech, které ulehčí aplikaci vy-
hlášky do praxe.

do jídelníčku již nyní postupně vklá-
dáme méně obvyklé potraviny jako je bul-



Těšanský  zpravodaj 1/2015

10

gur, kuskus, cizrna, sója, červená čočka 
apod. Budeme více zařazovat zeleninu  
a ovoce, celozrnné pečivo. ze stravování 
budou postupně vyřazovány uzeniny 
(kromě šunky). pitný režim v zŠ a MŠ 
je zajištěn nabídkou slazených nápojů  
i neslazené pitné vody. před sladká a luště-
ninová jídla se nebudou dávat masové po-
lévky a bude snížena denní dávka bílkovin 
(např. k luštěninovému hlavnímu jídlu ne-
bude už podáváno vejce ani maso). 

Luštěniny jsou pro lidský organizmus 
velmi hodnotnou potravinou a naším 
společným úkolem by mělo být naučit 
děti luštěniny konzumovat jako běžnou 
součást stravy. Snažme se tedy děti spíše 
motivovat k jejich konzumaci, třeba i tím, 
že spolu s dětmi doma vyzkoušíme nějaký 
méně obvyklý luštěninový pokrm, který si 
najdeme na mnohých portálech o vaření. 
je to lepší, než potomka negativně upozor-
ňovat na neobvyklé pokrmy či jejich kom-
binace ve školní jídelně, jenom proto, že 
jsou pro nás neznámé či neobvyklé.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
Ivana Rychlíková, vedoucí ŠJ

Zápis do 1. třídy
ve středu 11. února se konal na naší 

škole zápis předškoláků do 1. třídy, který 
proběhl ve znamení večerníčka. oblíbené 
postavičky Bob a Bobka, Krtečka nebo 
rákosníčka provázely děti během plnění 
všech úkolů. za každý splněný úkol si 
mohly děti vybrat malý dárek. všichni 
malí předškoláci byli velmi šikovní a na 
památku si odnesli medaili s večerníčkem. 

děkujeme za důvěru a přejeme všem 
budoucím prvňáčkům hodně krásných 

pohádek a mnoho zdaru v první třídě ve 
školním roce 2015/2016.

Mgr. Naděžda Komínková

lyžařský výcvik
Třetí ročník lyžařského výcviku pro děti 

1. stupně zŠ a děti mateřské školy jsme 
zahájili 16. února opět v areálu  lyžařské 
školy Tj Sokol v Němčičkách. od pon-
dělí do pátku se děti těšily na odpolední 
výuku lyžování, kde si většina dětí zdoko-
nalovala lyžařské dovednosti natrénované  
v minulých letech a začátečníci se odhod-
laně s tímto sportem seznamovali. 

I letos nám pracovníci tohoto střediska 
poskytli skvělé zázemí a servis lyžařských 
potřeb.

Tradičním se stává ukončení výcviku 
závodem ve sjezdu pro všechny malé  
i větší odvážlivce. Na stupně vítězů se 
letos postavila z mladších děvčat Tereza 
petulová, zuzana vaněčková a adéla 
petláková, ze starších žáků Naďa vaha-
lová, Helena Čechová a rozálka petlá-
ková. z mladších chlapců se umístil jakub 
zářecký, vítek juračka, adam Fiala a ze 
starších pak denny vahala, jakub jestře-
becký a jan Krakovič.  
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za snahu, úsilí a sportovní nadšení 
si fidorkovou medaili a diplom odnesli 
všichni lyžaři a lyžařky, které se letošního 
kurzu zúčastnili.

za bezpečnou dopravu do Němčiček  
a zpět domů děkujeme autodopravě pana 
Čecha.

 Mgr. Marta Skočovská

recitační soutěž
ve středu 18. 2. 2015 proběhlo na naší 

škole školní kolo recitační soutěže, do kte-
rého se přihlásilo 32 žáků od 1. o 9. třídy. 
soutěžilo se v 5 kategoriích:

0. kategorie – žáci 1. třídy
1. kategorie – žáci 2. + 3. třídy
2. kategorie – žáci 4. + 5. třídy
3. kategorie – žáci 6. + 7. třídy
4. kategorie – žáci 8. + 9. třídy

v kategorii 1. třídy zvítězil adam 
Hrubý, druhé místo patří adéle petlákové 
a třetí Sulimu vágnerovi. Celkem recito-
valo 8 žáků.

v kategorii 2.+ 3. třídy zvítězila Sára 
doleželová, druhé místo získala Helena 
Čechová a třetí Lucie Králová. v této ka-
tegorii soutěžilo celkem 9 recitátorů.

Kategorie 4. + 5. třídy byla zastoupena 
7 žáky, z nichž si první místo zasloužila 
adéla Čermáková, druhé Mariola verne-
rová a třetí daniel vaněček.

v kategorii 6. + 7. třídy soutěžili pouze 
2 žáci a obsazeno bylo jen první místo. To 
získala Martina Springinsfeldová.

Kategorie 8. + 9. třídy byla naplněna 
4 žáky, z nichž první místo získal Marek 
Wald, druhé místo si zasloužil josef Ko-
peček a třetí zůstalo neobsazeno.

okresní kolo této recitační soutěže se 
konalo pro I. stupeň 17. 3. 2015 a pro  
II. stupeň 18. 3. 2015 v Ivančicích. re-
prezentovat naši školu odjely 3 žákyně 
za I. stupeň, z nichž Mariola vernerová  
(4. třída) a adéla petláková (1. třída) zís-
kaly Cenu poroty. za II. stupeň se o umís-
tění snažili 3 žáci, ale ve velké konkurenci 
bohužel neobstáli.

děkujeme všem za účast, vítězům gra-
tulujeme a těšíme se opět příště.

Mgr. Lucie Vévarová

halový fotbal šlapanice 
Žáci z naší školy se zúčastnili okrsko-

vého kola ve Šlapanicích dne 17. 3. 2015. 
Chlapci obsadili 4. místo. Nejlepším na-
šim střelcem byl Martin Skočovský, který 
vstřelil 8 branek protivníkům. Turnaj byl 
velmi vyrovnaný. za reprezentaci školy 
zaslouží pochvalu celé družstvo.

Alena Chaloupková

„bruslím,bruslíš,bruslíme“
 Žáci 2.– 9. ročníku absolvovali výuku 

na ledu v rozsahu šesti hodin, rozložených 
do tří termínů. Účastnilo se 94 žáků.

výuka byla zaměřena na bezpečnost 



Těšanský  zpravodaj 1/2015

12

při bruslení a získání základů bruslení 
pro zdokonalení motoriky, pohyblivosti  
a správného držení těla.

Žáci 8. a 9. ročníku mohli využít na-
bídky a prezentace 20 škol z jihomorav-
ského kraje, která byla zahájena 4. 2. 2015 
v olympii.

Alena Chaloupková
                      

žákovský parlament
Žákovský parlament se zúčastnil sou-

těže o pingpongové stoly a návštěvu olym-
pioniků ve škole v rámci projektu „všichni 
za stůl“. Cílem bylo natočit video, kde žáci 
hrají ping-pong bez pálek kdekoliv než na 

pingpongovém stole. vyhodnocení bude 
známo v průběhu března. 

dále na jaře během dubna bude jako 
obvykle vyhlášen sběr papíru, o kterém 
budeme informovat na stránkách školy  
a v podobě vyvěšených plakátů na budově 
školy. 

Mgr. Monika Harvančáková

Z lodního deníku malých 
námořníků, aneb co nového 

v mateřské škole
„S mámou a tátou se učíme mluvit, 

myslet a poznávat svět,“ tak se nazývá 
projekt, se kterým jsme se zúčastnili roz-
vojového programu  - podpora logope-
dické prevence v předškolním vzdělávání 
v roce 2015 vyhlášený Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tento 
projekt navazuje na předcházející úspěšný 
projekt “Učíme se mluvit, myslet a pozná-
vat svět“ z roku 2013. Naším záměrem je 
pomoci dětem v optimálním rozvoji řeči  
a rozšiřovat aktivní a pasivní slovní zá-
sobu pravidelnou preventivní logopedic-
kou péčí. Chceme nabídnout dětem širší 
spektrum didaktických her a pomůcek 
k rozvoji slovní zásoby. Naším cílem je 
vybudovat v 1. třídě logokoutek. Chceme 
proškolit jednoho pedagogického pracov-
níka, prohloubit spolupráci se zákonnými 
zástupci a nabídnout jim odbornou pomoc 
formou besed s odborníkem. Metodickou 
podporu pro správný rozvoj řeči zajistíme 
zapůjčením odborné literatury a poskyt-
nutím materiálů pro domácí procvičování. 
připravujeme také workshop, který v nej-
bližší době zrealizujeme.
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 Srdečně tímto zveme na připravované 
společné akce. Bližší informace o projektu 
a dalších aktivitách budou na našich we-
bových stránkách.

Iveta Neugebauerová

knížka je můj kamarád
o tom nás přesvědčila návštěva pana 

starosty a zároveň i tatínka aničky zbo-
rovské, který si udělal čas a přišel dětem 
po obědě před odpočíváním přečíst po-
hádku. obohatil nám svou návštěvou se-

znam tatínků a hostů, kteří se zapojili do 
projektu „Cele Česko čte dětem“. 

S jistotou můžeme tvrdit, že knížka do 
života pana starosty a malé aničky pa-
tří, protože jeho četba byla tak poutavá  
a uklidňující, že děti pozorně naslouchaly 
a postupně nám usínaly. 

zveme tímto ostatní maminky, tatínky, 
babičky, dědečky, aby k nám zavítali  
a mohli tak přiblížit svět pohádek dětem.

         Iveta Neugebauerová

Dětský maškarní ples
„Hola námořníci, všichni na palubu, 

vidím zemi na obzoru…“ ozývalo se ze 

strážního koše na samém vršku stěžně. 
Námořníci, plavčíci i kuchař z podpa-
lubí ti všichni vyběhli na palubu a hle-
děli toužebně do dáli, kde se z mořských 
vln vypínal „Tančící ostrov“. Malí ná-
mořníci ho znali z vyprávění „starých 
mořských vlků“. S napětím se blížili  
k břehům ostrova. již z dálky bylo sly-
šet hudbu a zpěv domorodců. Sotva naši 
stateční mladí námořníci vystoupili na 
pevnou zem, přivítali je domorodí oby-
vatelé v exotických oděvech s občerst-
vením a pozvali unavené návštěvníky do 
své vesnice. počáteční obavy námořníků 
z neznámého se brzy rozplynuly při tó-
nech příjemné hudby a veselého křep-
čení. Nechybělo milé přátelské slovo 
a stoly přetékaly bohatstvím dobrot. 
všichni se dlouho veselili, ale únava  
z cest a útrap přemohla i ty nejodolnější 
námořníky. Nikdo z nich netušil, jak 
těžce se budou loučit s nádherným os-
trovem plného veselí a radosti, kterého 
se jim v posledním čase tak málo dostá-
valo. při loučení s domorodci nechybělo 
ujištění, že se někdy zase vrátí a každý  
z námořníků si odnášel i něco na pa-
mátku. „Takže hoši, na palubu a plujeme 
dalším dobrodružstvím vstříc…“ 
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Tolik praví deník malých námořníků  
o události dětský maškarní ples, který se 
konal 15. 2. 2015 v tělocvičně zŠ a MŠ 
Těšany. jak je ze zápisu vidno, všichni 
byli spokojeni. ale ještě je potřeba znovu 

poděkovat touto cestou všem skvělým 
„domorodcům“, kteří tuto akci pro „ná-
mořníky“ dokázali připravit a opět nezkla-
mali (oS Těšánek, Tetiny, rodiče).

Helena Petláková

FarnosT

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
ZVEŘEJŇUJEME ČASY 
VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
A CO NEJSRDEČNĚJI VÁS TÍMTO 
NA NĚ DO CHRÁMU SV. BARNABÁŠE 
ZVEME:

Zelený čtvrtek 2. dubna:  17:00 hodin.
velký pátek 3. dubna:  17:00 hodin.
sobotní velikonoční vigilie 4. dubna:  
   18:00 hodin.
neděle zmrtvýchvstání – boží hod 
velikonoční 5. dubna:  9:00 hodin.
pondělí velikonoční 6. dubna:  
   9:00 hodin.

Datum velikonoc
datum velikonoc se řídí datem prv-

ního jarního úplňku. Neděle velikonoční 
je vždy po prvním jarním úplňku. datum 
kolísá od 22. 3. do 25. 4.

velikonoce – slavnost vzkříšení Krista 
je vrcholem liturgického církevního roku. 
vyvinuly se z židovského svátku pesach, 
který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu 
podle židovského kalendáře. v rané církvi 
se slavily zprvu v den židovského svátku. 
ještě dnes se považuje křesťanská slavnost 
velikonoční noci také za vzpomínku na 
starou smlouvu. 

Koncil nicejský (325) určil po delším 
sporu datum velikonoc na neděli po prv-
ním jarním úplňku (po 21. březnu). Tak se 
oddělily od židovského kalendáře. dnes se 
diskutuje o stálejším termínu velikonoc.

Slavnost vzkříšení začíná velikonoční 
vigilií na Bílou sobotu večer, resp. v noci. 

o velikonoční vigilii se světí křestní 
voda a věřící obnovují křestní slib;  
v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, 
kteří se připravovali na křest. v neděli 
(Hod Boží velikonoční) pokračuje a vr-
cholí slavnost zmrtvýchvstání páně dru-
hou slavnou mší.

velikonocům předchází čtyřicetidenní 
přípravná doba – tzv. postní doba.

datum velikonoc (do roku 2020) – veli-
konoční neděle:

2015 5.Iv; 2016 27.III; 2017 16.Iv; 
2018 1.Iv; 2019 21.Iv; 2020 12.Iv

/převzato z: www.vira.cz/

za SprÁvU CHrÁMU a FarNoSTI 
MGr. rENÉ STroUHaL

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

Facebook: rené václav Strouhal
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spolky a sDružení

orel jednota Těšany

právě za sebou máme větší část sezóny 
a můžu říct, že se nám letos celkem daří. 
Můžeme přitom být hrdí nejen na florba-
lové výsledky, ale především i na vás, 
naše florbalové fanoušky, kteří chodíte na 
naše utkání. za podporu všem svým příz-
nivcům srdečně děkujeme.

jak je již zvykem, rádi bychom občany 
informovali o tom, jak si naše týmy vedou 
v soutěžích. Nejprve k našim nejmladším, 
a to k elévům. Ti za sebou mají již všechny 
zápasy soutěže a letos se pod vedením 
petry ondráčkové umístili na celkovém  
6. místě. Největší pochvalu si zaslouží za 
poslední turnaj v Blansku. I přes vysokou 
neúčast zapříčiněnou chřipkovou epide-
mií se do obou zápasů naše děti pustily na-
plno a bylo vidět, že je florbal baví, i když 
často hrají proti zkušenějším soupeřům. 
pokud v tomto úsilí vydrží, nemusíme mít 
o budoucnost těšanského florbalu strach. 
Naši nejmenší mají dále na programu ještě 
několik přátelských utkání. Starší žáci 
pod vedením aleše přibyla, se letos velmi 
snaží a daří se jim i výsledkově. Mají 
před sebou poslední turnaj a zatím jsou na  
3. místě. vzhledem k náskoku, který mají 
na své pronásledovatele z nižších pater 
tabulky je velmi pravděpodobné, že by 
mohli zopakovat historii, a postoupit do 
finále, jako se to naposledy podařilo našim 
starším žákům v sezóně  2008/2009. Nao-
pak junioři se nejspíše medaile nedočkají. 
Čeká je sice ještě jeden turnaj, ale zatím 

se bohužel nacházejí na 7. místě. Naši 
muži jsou zatím na průběžné 2. příčce ta-
bulky se stejným počtem bodů jako první 
dolní Bojanovice. Soutěž žen, kde za orel 
Těšany hrají především děvčata věkově na 
úrovni juniorek či starších žákyň, se ještě 
neblíží ke svému konci. Ženy čekají ještě 
dva turnaje, a proto nebudeme dělat ukva-
pené závěry. děvčata jsou zatím bodově 
na druhém místě. jak už jsme ale zmínili, 
čekají nás ještě dva turnaje, a to ne zrovna 
proti lehkým soupeřům

Co se týče dalších sportovních událostí, 
je zapotřebí uvést alespoň úspěšné Sil-
vestrovské bruslení na zamrzlé louži, kdy 
orel Těšany připravil ledovou plochu se 
slalomem pro děti a hokejové utkání.

Barbora Klementová

kultura
adventní výstavu betlémů jsme tento-

krát připravili v trochu obměněné podobě. 
K vystaveným exponátům jsme totiž 

přidali ochutnávku vánočního cukroví  
a medoviny. Návštěvníci tak mohli ochut-
nat na dvacet druhů cukroví z našich 
domácností, dokonce si mohli odnést  
s sebou i recept. překvapivá pro nás je 
skutečnost, že tato výstava vešla ve zná-
most do takové míry, že se k nám vrací 
hosté například až z vysočiny, z Blanen-
ska, vyškovska či Kyjovska, což je pro 
nás velkým povzbuzením. proto bychom 

sport
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vás také rádi pozvali na tradiční setkání 
na kovárně s názvem otloukej se píšťa-
ličko v neděli 29. března od 14:00. 

Co se týče kulturních akcí, můžete se 
letos těšit také na II. ročník Těšanského 
hudebního festivalu na kapličce nad vi-
nohrady v sobotu 25. července 2015 od 
17:00. oproti minulému roku bude letos 
více zdůrazněn program pro děti v rámci 
malého soutěžení a hudebního žonglo-
vání. dále se můžete těšit na Husakovo 
Quarteto, SchoK Šitbořice, sólistku Kris-
týnu Taševskou, debrecínku, domácí chléb 
a dobré vínko. 

rádi bychom také pozvali děti, které 
touží zažít dobrodružství, na pravidelné 

schůzky oddílu robinson. Schůzky se ko-
nají jednou za dva týdny v úterý od 16:00 
do 18:00 na orlovně.

Na závěr dovolte, abychom vám po-
přáli požehnané velikonoce.      

Za Orel jednotu Těšany Pavel Husák

sDh Těšany

S příchodem jara někteří zahrádkáři 
místo pracnějšího, zato však ekologič-
tějšího vyhrabání staré trávy a jejího 
kompostování, volí jednodušší vypalo-
vání. Nejenže je to počínání nebezpečné, 
ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťují 
ovzduší. z těchto důvodů je vypalování 
trávy zakázáno hned několika zákony, 
zákonem o požární ochraně zákonem  
o ochraně přírody a krajiny a dále záko-
nem o ochraně ovzduší. 

za porušení zákona hrozí viníkovi vy-
soká pokuta, která se může ve správním 
řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. zá-
kaz vypalování a spalování trávy je navíc 
zakotven i v obecně závazných vyhláš-
kách některých obcí. 

většina lidí nebezpečí, které vypalování 
představuje, značně podceňují. věří, že 

mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic 
stát. Na tento omyl již doplatilo spoustu 
lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo 
utrpěli vážná zranění. Hrozí zde veliké 
nebezpečí, že dojde k rychlému a nekon-
trolovatelnému rozšíření požáru i na další 
porost nebo objekty. oheň se při dobrých 
podmínkách dokáže šířit tak rychle, že 
lidé nemají často nejmenší šanci na danou 
situaci adekvátně zareagovat. 

pomineme-li nebezpečí vzniku po-
žáru, je třeba uvědomit si jakým způso-
bem ohrožuje tento způsob jarního úklidu 
přírodu. velký žár, který při hoření trávy 
vzniká (až 800 °C) může způsobit zničení 
většiny vývojových stádií hmyzu, smrt 
nebo popálení malých zvířat (např. ježků), 
kouřové zplodiny ohrožují i živočichy na 
stromech a keřích. 

vypalování trávy
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rodinné centrum „na myšáku“

Negativní dopad vypalování trav se 
týká také rostlinných společenstev a půd-
ních mikroorganizmů (snížení druhové 
rozmanitosti společenstev rostlin). Někteří 
zahrádkáři se domnívají, že popel, který 
takto vznikne, je dobrým hnojivem. popel 
je však velmi často rozfoukán větrem nebo 
jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do 
půdy stejně nedostanou. ve všech ohle-
dech je lepším způsobem ponechání staré 
trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna 
uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi dů-
ležitou organickou složku. aby trávník 
dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat 
a zkompostovat.                                                                                          

pálení klestí
aplikace hlášení pálení klestí. odeslá-

ním formuláře Hasičský záchranný sbor 
jihomoravského kraje nepovoluje pálení. 
odesláním vyplněného formuláře je vaše 
pálení evidováno operačním a informač-
ním střediskem Hasičského záchranného 
sboru jihomoravského kraje. Evidence 
slouží jen pro možnost ověření místa pá-
lení s možným nahlášením požáru. 

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti 
odkaz na aplikaci naleznete i na strán-

kách naší obce.
  Jana Štelclová

novinky z myšáku
Tradičně zdravíme všechny myšátka, 

jejich rodiče, přátele a všechny, kteří se  
s námi potkávají v rodinném centru Na 
Myšáku, nebo naše aktivity sledují.

Letos připomínáme, že je ještě snazší 
nás sledovat, protože rodinné centrum už 
před nějakou dobou spustilo vlastní we-
bové stránky www.rcnamysaku.cz i face-
bookový profil. To kdybyste se o našich 
akcích nedozvěděli z obecního zpravo-
daje, rozhlasu či webových stránek. a že 
nás stojí za to sledovat, o tom nemusíme 
vůbec debatovat.

před několika dny proběhlo vynášení 
Moreny ze vsi, letos zasazené do širšího 
rámce orelské akce otloukej se, píšťaličko 
ve spolupráci s Technickým muzeem 
v Brně. pokud jste měli to štěstí a byli 

zrovna venku, určitě jste potkali procesí 
dětí, které zpívaly písničky pro jaro (a ce-
lou zimu tím s dětskou prostotou považují 
za definitivně vyřešenou). za odměnu pak 
dostaly na kovárně perníčky a prohlédly 
si výstavu kreseb, výšivek, krojů a kera-
miky. a to Morena nebyla naší první jarní 
akcí a rozhodně nebyla ani poslední. 

v loňském roce se rC Na Myšáku za-
pojilo do svazku MaS Slavkovské bojiště 
– organizace, která sdružuje obce, spolky 
a podnikatele v obcích, a snaží se usnad-
ňovat soužití v obcích, utužovat vztahy  
a spojovat ty, kteří se chtějí aktivně zasa-
zovat, aby se jim v jejich vesnici lépe žilo. 
Spolupráce s MaSkou nám přinesla i kon-
takt s obcí velatice, kam jsme se vypravily 
popovídat o tom, jak rodinné centrum fun-
guje u nás, co všechno děláme, kolik nás 
je a jak spolupracujeme s ostatními spolky 
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obecní úřaD

a obcí. doufáme, že jsme velaticím při-
nesly inspiraci a povzbuzení do zakládání 
jejich rodinného centra. a kdo ví, třeba 
naše rodinná centra uspořádají i nějakou 
společnou akci. 

Teď ale k budoucnosti mnohem bližší 
a jistější. Letos jsme se rozhodli uspořá-
dat brannou procházku pro mladší i starší 
děti zakončenou divadelním představením 
v Těšanech. v kalendáři akcí ji najdete 
pod krycím jménem „orientační běh“, ale 
běhu se obávat nemusíte. Bude se konat 
16. 5. a bude nahrazovat tradiční Sluneční 
slavnost. víme, že to je velká změna, ale 
k tomuto rohodnutí nás vedlo mnoho fak-
torů. Máme radost, když vidíme, že nové 
akce se setkávají se stejnou oblibou jako 
ty tradiční. zároveň si ale uvědomujeme, 
že nejen naše kapacity, ale i možnosti 
vás všech, kteří naše akce navštěvujete, 
jsou omezené. a protože nechceme po-
řádat konkurenční akce, ale raději spolu-
pracovat, rozhodli jsme se spolu s hasiči 

uspořádat první ročník branné procházky  
s dvěma variantami trasy.

v létě plánujeme přívesnický tábor ro-
binson, který je rozhodně otevřen i dětem, 
jež na pravidelné schůzky oddílu robinson 
nechodí, ale jeho kapacita je stále omezená 
prostorami a stanovým zajištěním.

Mezi naše pravidelné každotýdenní 
(nebo obtýdenní) aktivity patří již tra-
dičně keramika pro dospělé, cvičeníčko 
s tvořivými dílničkami pro děti, schůzky 
tábornického oddílu a nově i čtvrteční zpí-
vánky pro malé děti, kterých se pravidelně 
účastní kolem desíti dětí spolu s mamin-
kami. děkujeme všem, kteří „Myšáku“ 
jeho aktivity umožňují – vedoucím jednot-
livých aktivit, obci a orlu Těšany za ma-
teriální zajištění, všem příznivcům, kteří 
nám pomáhají a v neposlední řadě všem 
dětem, bez kterých by Myšák nemohl vů-
bec existovat.

Za RC Na Myšáku, 
kolektiv rodinného centra

obec Těšany vítá každoročně do ži-
vota svoje nově narozené občánky. Stalo 
se dlouholetou tradicí, že rodiče přichází 
se svými narozenými potomky do obřadní 
síně, kde jsou děti při obřadu zapsány do 
pamětní knihy a obdrží od obce dárek,  
jako symbol jejich uvítání do života obce. 
Tímto dárkem je zpravidla kniha, do které 
rodiče zapisují pokroky, které dítě v prv-
ním roce života dělá. 

Kromě toho je rodičům, zákonným  zá-
stupcům předán od obce peněžní dar, je-
hož výše byla schválena radou obce. pře-
dání peněžního daru je podmíněno osobní 
účastí rodiče nebo zákonného zástupce 
s dítětem na obřadu. pokud se zákonný 
zástupce na vítání s dítětem nedostaví  
a předem se neomluví, jeho nárok na vy-
placení peněžního daru zaniká. zákonný 
zástupce, který se předem omluví, je po-

nová praviDla pro víTání obČánků
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zván na další vítání a je mu peněžní dar 
předán. příspěvek je určen jen pro občánky 
(děti) s trvalým bydlištěm v Těšanech.

nová pravidla pro vítání občánků.
podle zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, budou muset 
rodiče, zákonní zástupci novorozeného 
dítěte písemně požádat, resp. souhlasit se 
zasláním pozvánky na obřad „vítání ob-
čánků“. obecní úřad nemůže nadále vyu-
žívat údaje z evidence obyvatel. 

obecní úřad se rozhodl vytvořit jed-
noduchý formulář, jehož obsahem budou 
nezbytná data pro zaslání pozvánky na ob-
řad „vítání občánků“ a zapsání dítěte do 
pamětní knihy obce. 

Formulář si můžete vyzvednout v kan-
celáři obecního úřadu, je rovněž umístěn 
na webových stránkách obce v nabídce 
Kultura, sport - vítání občánků.

rodiče, zákonní zástupci formulář vyplní, 
podepíší a doručí na obecní úřad zvoleným 
způsobem: emailem, do schránky obecního 
úřadu nebo do kanceláře obecního úřadu. 

Na základě vyplněného a včas doruče-
ného souhlasu bude odeslána pozvánka na 
slavnost „vítání občánků“. 

osobní údaje uvedené ve formuláři 
budou zpřístupněny předsedkyni kulturní 
komise, která vítání organizuje a účetní 
obce, která připravuje podklady pro pří-
spěvek od obce a jeho vyplacení. poskyt-
nutí údajů je dobrovolné.

UdÁLoST poČET
NarozENÍ 12
SŇaTKY 5
ÚMrTÍ 14
rozvodY 2
pŘISTĚHovÁNÍ 23
pŘESTĚHovÁNÍ v rÁMCI oBCE 5
odSTĚHovÁNÍ 32
poČET oBYvaTEL K 31.12.2014 1200

sTaTisTika Za rok 2014

pohlaví 0 – 5 6 – 
17

18 – 
29

30 – 
39

40 – 
49 

50 – 
59

60 – 
69

70 – 
79

80 – 
89

90– 
99

celkem

Ženy 44 77 75 85 96 85 81 52 17 6 618

Muži 32 75 93 97 107 74 60 27 15 0 582

věkovÉ složení obce k 31. 12. 2014
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Na konci září roku 2014 byla v naší obci, na žá-
dost příbuzných,provedena exhumace ostatků  ně-
meckých vojáků, kteří  zde byli popraveni na konci 
války. Byl jsem přítomen samotné exhumaci, při 
které se prokázalo, že v mělkém hrobě bylo po-
hřbeno 5 osob. podle identifikačních známek se 
jednalo o 2 příslušníky policejního pluku SS z Brna, 
další byl příslušník pomocného leteckého personálu 
a zbylí 2 vojáci identifikační známky neměli. Kromě 
toho byly nalezeny i kapesní  hodinky, u kterých se 
ručičky zastavily na 7:02 hodinách. jelikož jsem se  
o tuto událost více zajímal, rád bych se s vámi podě-
lil o mé poznatky.

Koncem dubna 1945 při ústupu německé armády 
přes naši obec došlo k zběhnutí několika vojáků  
z armády WH. Tito vojáci vyhledali pomoc na Ša-
ratském dvoře, kde byl správcem Němci dosazený 
rakouský příslušník Illek (jílek?). Ten údajně vojen-
ské zběhy ukryl a přislíbil jim civilní šaty, jenomže 
se od něho nedočkali pomoci, ale udání. pro vojáky 
si přijela ozbrojená eskorta a byli odvezeni do Těšan 
na zámeček, kde se nacházel štáb WH. zde zřejmě  
v neděli 15. dubna  proběhl s vojáky polní soud  
a  byli odsouzeni k trestu smrti, který měl být vykonán 
okamžitě. vojáky odvedla ozbrojená eskorta směrem  
k mostu na Šinkvice. před mostem se eskorta za-
stavila a odsouzení si od místních lidí museli půjčit 
rýče a lopaty. poté se odebrali směrem na vinohrady, 
kde byla polní cesta, u které stál kříž (stojí dodnes).  
v tu dobu tam byl i stoh slámy. za   křížem si vojáci 

vykopali hrob a poté byli zastřeleni.  Této smutné události museli přihlížet místní občané, 
aby viděli, co se stane každému, kdo napomáhá vojenským zběhům. Hrob byl zasypán  
a o  události se již dále moc nemluvilo. ostatky těchto vojáků byly exhumovány 26. 9. 
2014 a převezeny na vojenský  hřbitov v Brně.

Mé poděkování patří paní petlákové, Chaloupkové, panu dobrovolnému a Novot-
nému za poskytnutí osobních vzpomínek. zároveň se na vás obracím s prosbou, zda 
máte nějaké informace nebo staré fotografie o této nebo jiných událostech, které se týkají 
bojů při osvobozování Těšan a okolí. Budu rád když se o ně se mnou podělíte. děkuji.

Jiří Mandelík

co se v kronice nedočtete
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při procházkách krajinou se člověk 
často setká se včelou medonosnou. To 
ale neplatí pro jednotvárnou krajinu, ve 
které chybí široká pestrost a různorodost 
místní vegetace. od velkých majestátných 
stromů až po malé byliny a pestré květiny. 
Člověk si podvědomě všímá skrytých de-
tailů patřících k celku, o kterém už má ve 
své paměti určitý poznatek ze své profese 
či záliby. Takovým poznatkem u sku-
tečného včelaře je nauka o jednotlivých 
rostlinách a jejich růstových fázích. velmi 

sledovanou je fáze kvetení. Květy přináší 
krásu a naději, prostupují snad všemi ob-
lastmi lidské činnosti. pestře kvetoucí kra-
jina vyvolává silné pocity štěstí, pohody  
a jistoty. Umožněme proto každé rostlince, 
aby mohla vykvést. Na louce, u cesty, na 
poli či na zahrádce. abychom svým přiči-
něním byli neustále uprostřed pestré nád-
hery, jakou přináší životodárná příroda.

včelař vidí přírodu očima včely.
Ing. Antonín Kselík

ZO ČSV Těšany

včelaření a tajemství přírody

uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 20. 3. 2015
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