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Zpráva sTarosTy obce
v jarních měsících byl nově upravený 

povrch dětského hřiště v parku, v prostoru 
před základní školou. Na hřišti byla v mi-
nulém roce, po zbudování tohoto dětského 
areálu, vysázená tráva, tedy povrch, který 
se v parku logicky nabízel. vzhledem  
k vlhkosti a zastíněnosti hřiště se však 
travnatému povrchu nedařilo. proto jsme 
se rozhodli investovat do úpravy povrchu 
a to především z důvodu umožnění dětem 
užívání hřiště v co nejhezčím, bezpečném 
prostředí a také, aby bylo možné hřiště vy-
užít v období po dešti. Na rekonstrukci se 
podíleli místní živnostníci a osobně hod-
notím jejich práci za velice povedenou.

při vjezdu do obce byly umístěné vítací 
cedule a také cedule informující o zákazu 
podomního prodeje. záměrně jsme na ví-
tací cedule dali zmínku o tom, že Těšany 
jsou dějištěm dramatu Maryša, jelikož 
chceme, aby každý z projíždějících chápal 
naši obec jako vesnici s velkou historií. 

Cedule s informací o zákazu podo-
mního prodeje byly vyhotoveny z toho 
důvodu, aby každý podomní prodejce  
o tomto zákazu věděl ihned po příjezdu do 
obce. jestliže se tedy v obci budou pohy-
bovat podomní prodejci a případně na vás 
budou vyvíjet nátlak k zakoupení jejich 
zboží či služeb, odkažte se na to, že v obci 
je podomní prodej zakázán.

v prostoru za školou i v parku před 
školou byly zasázené stromy, které budou 
vhodně doplňovat celý komplex parku  
a zahrady zŠ. Na výsadbě se podílely 
také některé z místních spolků. I když byl 
zájem spolků velký, nebylo možné vyho-
vět všem a ty spolky z Těšan, na které se 
nedostalo nyní, budou moci zasadit svůj 
strom v následujících letech.

obec obdržela výsledky žádostí k  do-

Vážení sousedé,
 na dohled se už přiblížilo léto, s kterým přichází také období 
prázdnin a dovolených. Je to období, na které se všichni tě-
šíme, ale před samotnými prázdninami se v Těšanech, tak jako 
každý rok, konají tradiční Barnabášské hody. Stárci v tomto 
období pilně nacvičují, proto budu rád, pokud těšanské hody 
podpoříte také Vaší účastí. Rád bych tímto pozval na hody  
v Těšanech nejen Vás, ale také Vaše kamarády a známé. 
Tak jako v každém zpravodaji, mi dovolte, abych Vás infor-
moval o dění v obci. 

Bc. Miroslav Zborovský, starosta obce
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tacím, které byly v tomto roce podané. 
jsem velmi rád, že jsme obdrželi dotaci 
200.000 Kč na opravu elektroinstalace  
v zŠ Těšany, 29.000 Kč na 17. ročník 
Národopisných slavností a také 30.000 Kč 
na vybavení hasičské zbrojnice. Bohužel 
se nepodařilo obci obdržet dotaci na vy-
budování fitness hřiště, tedy tzv. venkovní 
posilovny, která měla být umístěny poblíž 
tělocvičny zŠ Těšany. 

dle informací, které jsme obdrželi,  na 
dotaci pro velký zájem dosáhlo jen 11% 
žádajících subjektů. protože se jedná  
o investici v hodnotě cca 600.000 Kč, tak 
z rozpočtu obce nebudou venkovní posi-
lovací fitness prvky v letošním roce za-
koupeny a žádost podáme znovu v roce 
následujícím. 

výsledky dotace vztahující se k řešení 
separace odpadu nejsou prozatím zveřej-
něné, ale v okamžiku kdy budeme mít ofi-
ciální stanovisko, budeme vás neprodleně  
informovat.

vzhledem k neukázněnosti některých 
řidičů jsme prověřovali možnost umístit 
k vjezdům jak od Brna, tak od Hodonína 
semafory, které by řidiče jedoucí rychlostí 
vyšší než 50 km/h při vjezdu do obce za-
stavily. policie Čr však už tento způsob 
řešení problému s rychle jedoucími vozi-
dly nepovoluje. rozhodli jsme se proto 
současné měřiče rychlosti přemístit tak, 
aby řidiči byli upozorněni hned po vjezdu 
do obce.

Bc. Miroslav Zborovský
starosta obce

kulTurní komise

setkání seniorů
 v sobotu 16. května 2015 proběhlo  

v sále restaurace Korok setkání seniorů. 
po společném začátku, předání darů jubi-
lantům nám děti ze základní školy Těšany 
pod vedením paní učitelky Naděždy Ko-
mínkové zahrály na flétničky. pan starosta 

poděkoval paní zástupkyni školy, která  
s dětmi připravila pro každého zúčastně-
ného pamětní kartičku na tento den. Také 
pověděl všem přítomným novinky ze ži-
vota obce. pozdravit všechny přijel také 
pan farář. odpolednem nás provázela 
cimbálová muzika donava. překvapením 
bylo vystoupení baletní ukázky tanečnicí 
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anetou. Celé posezení mělo nádherného 
ducha, bylo velmi příjemné.

radost nám udělalo i to, že v tomto 
roce bylo přítomno zase více seniorů než 
v předchozích letech. Těší nás, že se tato 

akce líbí a že má snad i rok od roku více 
příznivců. Budeme se snažit, abychom vy-
lepšili či obohatili pro další léta program  
i pohodlí a spokojenost hostům.

za kulturní komisi Mgr. Radka Kučerková

jak se v posledních letech stává tradicí, 
i letos jsme se na Květný pátek vydali do 
Nesvačilky na pouť k panně Marii Bo-
lestné. protože nám letos počasí moc ne-
přálo, velmi se ochladilo a bylo pod mra-
kem, moc se nás na cestu nevydalo. I tak 
se ale několik odvážlivců sešlo. 

zastoupení měly všechny věkové ka-
tegorie. v 17:00 hodin jsme se vydali do 
Nesvačilky. po cestě jsme se modlili kří-
žovou cestu. Mimo to bylo spoustu pří-
ležitostí si i zazpívat nebo popovídat si. 
v Nesvačilce jsme se připojili k zástupu 
poutníků z Moutnic. Společně jsme se 
pak poklonili v kapličce k panně Marii 
Bolestné, patronce obce. poté následo-
vala mše svatá konaná v sále místního 
obecního úřadu. po ní jsme se rozloučili 
a vydali zpět na cestu do svých domovů. 
Cesta za tmy měla své kouzlo. příjemně 
jsme si popovídali a zasmáli se. Mládež se 

cestou i pořádně vyblbla. I když nám byla 
celkem zima, tak jsme si putování užili 
a měli jsme z toho dobrý pocit. Nezbývá 
nám nic jiného než doufat, že příští rok se 
nás vydá mnohem víc, nebojte se k nám 
připojit také.

květný pátek
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Tradiční pouť na Těšanskou kapli se 
uskutečnila v neděli 17. května. Letos 
počasí na rozdíl od posledních let přálo. 
poslední dva roky se pouť kvůli špatnému 

počasí musela rušit. poutníci spolu s ot-
cem reném vyšli ve 14:00 hod.  od farního 
kostele svatého Barnabáše a při zpěvu  
a modlitbě růžence došli klidným tempem 
až pod kapli. z místa, kde jsou Těšany  
i přehrada jako na dlani, byly požehnány 
pole a vinice. v 15:00 začala poutní mše 
svatá, která probíhala uvnitř krásně opra-
vené kaple. Ti, kteří se dovnitř již nevešli, 
naslouchali bohoslužbě z lavic před kaplí 
.po bohoslužbě se ale poutníci nerozešli  
a většina jich zůstala na společné příjemné 
posezení. před kaplí všichni v sousedské 
náladě ochutnali napečené buchty a ko-
láče, popili dobré kafíčko a víno a pozpí-

další tradicí, kterou se snažíme v naší 
obci obnovit, je velikonoční hrkání. Určitě 
si mnoho z vás starších vzpomene, že když 
byl malý, chodívalo se hrkat po vsi. Mnozí 
jste si všimli plakátků upozorňujících na 
tuto akci. Hrkat se chodilo místo zvonění 
na modlitbu anděl páně, tedy ráno, v po-
ledne a večer, protože zvony na zelený 

čtvrtek při mši svaté „odlétají do Říma“. 
ve čtvrtek večer jsme se tedy vydali hrkat 
poprvé. v pátek i v sobotu byla po ranním 
hrkání, kdy jsme vycházeli v 6:00 hodin, 
připravená společná snídaně. Nejméně 
nás chodilo vždy v poledne, což je velká 
škoda. Naopak nejvíc se nás sešlo vždy 
večer. Na každé hrkání jsme měli napláno-
vanou cestu tak, abychom během celého 
velikonočního hrkání prošli aspoň jednou 
každou ulicí v obci. To vše jsme zakončili 
na Bílou sobotu v poledne, kdy jsme si při 
průvodu užili i svítícího sluníčka. pak už 
zase začaly zvonit zvony a další hrkání nás 
čeká až za rok. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se do hrkání nějakým způsobem za-
pojili. a taky doufám, že příští rok se nás 
sejde mnohem více, hlavně z řad dětí.

Aleš Přibyl

 velikonoční hrkání

pouť na kapli panny marie pomocnice křesťanů
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vali lidové písně. poté následovala krátká 
přednáška rodáka pana Karla Lišky, který 
se zaujetím vyprávěl o tom, jak se kaple 
stavěla, a seznámil posluchače se situací 
po válce. přednáška přešla v debatu a po 
příjemně strávených společných chvílích 
se poutníci rozešli zase zpět do svých 
domovů. Sluníčko i v podvečerních ho-
dinách svítilo a hřálo také na cestě zpět. 
věřím, že si pěkný sváteční den vyplněný 

poutí na naši kapličku užili všichni zú-
častnění. Nálada i ohlasy svědčí o tom, že 
jsou lidé vděčni, že tu kapli mají a jednou 
za rok se sem mohou vydat na pouť, také 
jako poděkování těm, kteří statečně bojo-
vali ve válce a kteří nám na krásném místě 
poblíž Těšan kapličku vystavěli. Snad se 
příští rok připojí i ti, kteří to letos propásli. 

Za Těšanskou farnost 
Mgr. Petra Vymazalová

komise živoTního prosTředí

Komise život-
ního prostředí 
byla občany 
upozorněna na 
nevhodné vyu-
žívání veřejného 
p r o s t r a n s t v í  
v majetku obce. 
jedná se o tzv. 

černé skládky, sutě, stavební materiál, ne-
pojízdná auta, zemědělské nářadí, atd. je 
nevhodné skladovat nepotřebný materiál 
na veřejných prostranstvích. Tato záleži-
tost je ošetřena obecně závaznou vyhláš-
kou, která platí od roku 2004. v současné 
době dochází k monitorování těchto sklá-
dek, které budou postupně zhodnoceny  
a poté případně předány majitel k uhrazení. 

výtah z vyhlášky:
Článek 11 
Sazby poplatku 
Sazba poplatku je stanovena v korunách 

za každý i započatý m2 užívaného veřej-
ného prostranství a za každý i započatý 

den nebo paušální částkou na týden, měsíc 
nebo rok a činí:
• umístění skládek za každý i započatý 

den 0,20 Kč/m2 
paušální částka za týden 20,00 Kč 
paušální částka za měsíc 100,00 Kč 
paušální částka za rok 1.000,00 Kč

• vyhrazení trvalého parkovacího místa 
za každý i započatý den 2,00 Kč/m2           
paušální částka za měsíc 100,00 Kč
paušální částka za rok 1.000,00 Kč
věříme, že si dáme do pořádku svoje 

okolí a nebude nutné zábory veřejného 
prostranství finančně vymáhat.

Komise životního prostředí

Zásady pro užívání veřejného 
prostranství v majetku obce Těšany
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halový fotbal šlapanice
Žáci z naší školy se zúčastnili okrsko-

vého kola ve Šlapanicích dne 17. 3. 2015. 
Chlapci obsadili 4. místo. Nejlepším 
našim střelcem byl Martin Skočovský, 

který vstřelil osm branek protivníkům. 
Turnaj byl velmi vyrovnaný. za repre-
zentaci školy zaslouží pochvalu však celé 
družstvo.

Alena Chaloupková

Základní škola Těšany
vážení rodiče,
školní rok se nachyluje ke svému konci a mnozí z vás již mají myšlenky někde 

na dovolené. doufejme, že léto bude plné slunka a zaslouženého odpočinku. do 
prázdnin zbývá pouhý měsíc, proto mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulým školním 
rokem. vedle běžné výuky se nám podařilo uskutečnit mnoho výletů, zrealizovat 
projektové dny (např. den země), účastnit se soutěží a realizovat některé projekty. 

jedním z nich je projekt pojďme se dotknout ICT, který je zaměřený na nové tech-
nologie. pedagogům byly pořízeny počítače s dotykovou obrazovkou, prošli škole-
ním práce s těmito zařízeními a dále oborovými didaktikami. dle svých zájmů mohli 
využít i mentorských služeb na další aktivity spojené s výpočetní technikou.

druhý projekt byl zaměřen na podporu dětí ohrožené školním neúspěchem s ná-
zvem zvyšování kvality ve vzdělávání orp Židlochovice.  v rámci čerpání tohoto 
dotačního titulu jsme získali školního psychologa, který poskytoval individuální 
služby dle zájmu žáků a rodičů a dále pracoval s třídními kolektivy.  Nabídli jsme 
zájmové aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti a doučování anglického 
jazyka, nakoupili pomůcky a odbornou literaturu pro práci v běžné výuce i krouž-
cích. ve druhé, třetí a osmé třídě byli také dva asistenti pedagoga hrazeni z projektu, 
kteří pomáhali učitelům v jejich každodenní práci.

Třetím projektem je podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání  
v roce 2015, který je určen pro mateřské školy. vybavili jsme „logokoutek“ ve třídě 
Myšiček, pořídili nové hračky, knihy, odbornou literaturu a proškolili jednoho pe-
dagoga. velkým přínosem dle našeho názoru byla přednáška Mgr. Evy Svobodové 
na téma jak správně nastavit pravidla pro spokojené soužití rodičů a dětí a jejich 
okolí, spolupráce s MŠ. potěšila nás účast skupiny rodičů, se kterými jsme strávili 
příjemné odpoledne.

v průběhu hlavních prázdnin nás čeká oprava elektroinstalace v prvním patře bu-
dovy školy a obnova školního rozhlasu. K závěru školního roku bych ráda popřála 
našim žákům vysvědčení plné pěkných známek, absolventům devátého ročníku přeji 
mnoho úspěchů v nadcházejícím zápolení na středních školách a v neposlední řadě 
také všem rodičům spoustu trpělivosti a radosti se svými ratolestmi.    

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
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exkurze do Jaderné 
elektrárny dukovany

dne 19. 3. 2015 se žáci osmé a deváté 
třídy zúčastnili exkurze v jaderné elek-
trárně dukovany a v přečerpávací vodní 
elektrárně dalešice. obě prohlídky byly 
velmi poutavé a zajímavé. Žáci ocenili 
zejména to, že si vodní elektrárnu mohli 
prohlédnout zevnitř a podívat se tak k sa-
motným turbínám. v jaderné elektrárně 
jsme měli možnost shlédnout řadu inter-
aktivních modelů, například maketu jader-
ného reaktoru, do kterého jsme se vlezli 
celá skupina. 

Mgr. Monika Harvančáková 

velikonoční dílny
v úterý 31. 3. 2015 proběhly v prvním 

patře základní školy tradiční velikonoční 
dílny, do kterých se zapojili učitelé jak ze 
základní školy, tak i z mateřinky. v dílnič-
kách jste si mohli vyrobit velikonoční ku-
řátka a další velikonoční ozdoby  z papíru, 
nazdobit si perníčky, vytvořit si zápich ke 
květinám v podobě zajíčka. pro všechny 
přítomné byla připravena i ochutnávka 
zdravých jídel. dílničky se i letos setkaly 
s velkým ohlasem a účast na nich byla 
velmi hojná a příjemná. 

Mgr. Radka Kučerková

den Země
dne 21. 4. 2015 proběhl v těšanské 

škole pátý ročník akce s názvem „den 
země“.  program byl opět velmi pestrý 
zaměřený na ochranu životního prostředí. 
z připravených aktivit zmíním ekohrátky, 
recyklohrátky, příroda a my, poznávání 
a určování rostlin, poznávání přírodních 
materiálů a také samotná výsadba stromu, 
pro letošní rok to byla bříza. Nově za námi 
přijel pan josef zimovčák na svém vel-
kém kole. děti i učitelé měli možnost si 
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vyzkoušet jízdu, která nebyla vůbec jed-
noduchá a lehká. vstupné k této besedě 
putovalo na podporu onkologicky nemoc-
ným pacientům nadačního fondu josefa 
zimovčáka „Na KoLE dĚTEM“. 

Mgr. Radka Kučerková

výuka plavání
ve školním roce 2014/2015 proběhla 

výuka plavání v Hustopečích u Brna. děti 
z druhého a třetího ročníku měly výuku 
povinnou, ostatním třídám vyšších roč-
níků prvního stupně se výuka nabídla 
dle zájmu. děti jezdily plavat celkem 
desetkrát, dvacet lekcí po dvouhodi-
nové výuce s přestávkou. plavecká škola  

v Hustopečích je velmi kvalitně vybavena 
jak materiálně (kola, špagetky, molitanové 
pomůcky, hračky, plovací hrací čepice, 
dětské ploutve, branky na vodní háze-
nou…), tak i pedagogicky. všechny děti 
udělaly obrovský pokrok v tomto sportu.                                                             

Mgr. Radka Kučerková

námořníci v mateřské 
škole slavili den děTí
dne 1.6.2015 oslavili děti v mateřské 

škole jako všechny děti na  světě svůj svá-
tek. v SoUČaSNÉM ŽIvoTĚ dĚTÍ 
CHYBÍ poHYB, proto naši námořníci sla-
vili tento den řáděním při rozmanitých ak-
tivitách. pohyb má dětem přinášet radost! 
Naši námořníčci během plavby zakotvili 
na třech kontinentech, kde splnili vždy dvě 
disciplíny např. v americe házeli oštěpem, 
lovili medvědy, v africe běhali a nosili 
náklad na hlavě atd.  Komu to bylo málo, 
mohl zakotvit také u starobylého nafukova-
cího hradu, kde se mohl pořádně vydová-
dět. odměněny byly všechny děti medailí  
a hračkami, které dostaly do třídy a na písek.  

poslední část cesty námořníků povede 
do přístaviště na školní zahradu, kde pro-
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běhne velká oslava k ukončení letošní 
plavby. všichni námořníci tímto zvou 
na rozloučení s předškoláky na zahradní 

slavnosti, která  se bude konat 17. 6. 2015  
v 17.00 hod na školní zahradě.

Iveta Neugebauerová, vedoucí učitelka MŠ

spolky a sdružení

sdh Těšany

Každý z nás se může dostat do situa-
ce, kdy se stane svědkem  nebo přímým  
účastníkem nějaké událostí, která ohro-
žuje naše zdraví, život, majetek nebo 
bezpečnost. 

Měli byste vědět, že v České republice 
existuje několik telefonních čísel tísňo-
vého volání, na která je možné mimořád-
nou událost ohlásit. v povědomí se nám 
asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná 
i 112 a 156. 
 Jak si ale zapamatovat, které složce pa-
tří které číslo?

Úplně jednoduše: poslední číslice  
u hasičů je „0“ - představte si ji jako sto-
čenou  hadici k hašení. poslední číslice  
u záchranky je „5“ - lze si ji vybavit jako 
invalidní vozík. 

a konečně poslední číslice u policie je 
„8“ – připomíná policejní pouta. 

 

Jak správně nahlásit událost? 
Než zavoláte na tísňové číslo, udě-

lejte vše pro své vlastní bezpečí (dosta-
tečná vzdálenost od požáru nebo místa 
nehody,..)! Uklidněte se, zorientujte se  

v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se 
přesně událost stala). Během hovoru se 
snažte mluvit pomalu, klidně a srozumi-
telně. 
operátorovi nahlaste:

co se sTalo? 
– popis události, rozsah, počet postižených 
nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím 
požár bytu ve 4. patře panelového domu, 
dům má 8 pater“. 

kde se To sTalo? 
– pokud možno přesná adresa nebo popis 
místa události, např.: „v Brně-Líšní na vl-
kově ulici číslo 90“. (vzhledem ke shod-
ným názvům ulic v mnoha  obcích Čr je 
nutné uvádět i název obce, ve které se na-
cházíte, popř. i okres!)

kdo volá?
– jméno a kontakt na volajícího, např.: 
„jmenuji se Leona Bauerová, moje tele-
fonní číslo je...“. 

Nezavěšujte, je možné, že operátor 
bude mít další dotazy. po ukončení ho-
voru nevypínejte telefon. operátor může 
volat zpět pro ověření nebo upřesnění 
údajů! 
– pokud možno přesná adresa nebo popis 
místa události, např.: „v Brně-Líšní na vl-
kově ulici číslo 90“. (vzhledem ke shod-
ným názvům ulic v mnoha  obcích Čr je 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost? 
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nutné uvádět i název obce, ve které se na-
cházíte, popř. i okres!)
Zneužití tísňových linek 

zneužití tísňových linek je trestným či-
nem. díky moderní technologii lze volají-

cího dohledat. Linky tísňového volání jsou 
zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. zá-
chranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexis-
tující události, mohou chybět jinde!

Za JSDH Těšany  Jana Štelclová

rodinné cenTrum „na myšáku“

jaro se nám letos vydařilo. Spolu  
s dětmi ze školy, obcí a ostatními spolky 
jsme vysadili nové stromy před školou. 
Máme za sebou vydařený první ročník 
Těšanské stopy, vycházky kolem Těšan, 
při níž děti (a leckdy i jejich rodiče) plnili 
úkoly hasičské dovednosti nebo zábavné 
úkoly pro menší. Stopa proběhla ve spo-
lupráci se sborem dobrovolných hasičů  

a musíme říct, že nadchla jak nás, tak 
účastníky – na startu se sešlo kolem sedm-
desáti dětí. první ročník Těšanské stopy 
tedy rozhodne nebyl poslední.

Naše pravidelné aktivity probíhají dál 
až do prázdnin, informujeme o nich na na-
šem webu www.rcnamysaku.cz. 

o větších akcích dáváme vědět i na 
webu obce, obecním rozhlasem a pro-
střednictvím letáčků. dozvíte se tak ještě 
o konání akcí, které jsme naplánovali 
na prázdniny. jednak se bude i letos ko-
nat tábor oddílu robinson, jehož kapa-
cita se zcela zaplnila dětmi, které chodí 
na oddílové schůzky. pak ale plánujeme 
prázdninové tvůrčí a výtvarné akce –  
v areálu za školou vystavíme v druhé po-
lovině července pravěkou keramickou pec 
z čistě přírodních materiálů a v polovině 
srpna v ní vypálíme keramiku inspirova-
nou archeologickými nálezy v bližším  
i vzdálenějším okolí Těšan. doufáme, že 
naše „pravěká keramika“ bude příjemná 
akce pro celou rodinu a předem upozorňu-
jeme, že není potřeba účastnit se obou ter-
mínů. počítáme s tím, že si všichni chtějí 
užít prázdnin a dovolených. ale rádi se  
s vámi uvidíme tehdy, když zrovna budete 
zůstávat doma. pokud se nám vypalování 
keramiky zadaří, uděláme z něj i komen-

Zprávičky z myšáku
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Těšánek o.s.

tovanou výstavu na zářijové národopisné 
slavnosti.

Celé letní období uzavřeme tradiční 
akcí ahoj, prázdniny, která se letos po-
nese v duchu tvoření z fima. o přesném 
termínu dáme včas vědět, stejně jako  
u stavění pece a pálení keramiky. prázd-
niny si tedy zpestříme, jak to jen půjde. 
zveme vás všechny, přidejte se k nám.
Za RC Na Myšáku, kolektiv rodinného centra

pirátská plavba  
18. 5. 2015

Loď Konstancie se odrazila od břehu 
řeky Moravy a 61 pasažérů z naší mateř-
ské školy mohlo zažít pravé pirátské dob-

rodružství. Kapitán všem dětem rozdal 
bambitky, šavle a jiné zbraně na obranu 
lodi před piráty (starousedlíky na břehu). 
plavba probíhala v klidu, dětem se moc 
líbila, loď nikdo nepřepadl  a kapitán se 

mateřské škola
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orel JednoTa Těšany
Máme za sebou další ročník orelské 

florbalové ligy a můžeme jej letos poklá-
dat za vydařený. Naši nejmenší se sice 
neprobojovali do finálového turnaje, ale 
umístili se na krásném šestém místě ve 
své divizi. v této věkové kategorii však 
vůbec nejde o nějaké výsledky, ale florbal 
se má stát především zábavou a hrou. ob-

jevilo se i mnoho nových hráčů a hráček  
a nutno uznat, že pokud vydrží, budeme 
mít dobrý základ do budoucna. v kategorii 
starších žáků se nám vedlo o poznání lépe. 
po celoročním úsilí se podařilo postou-
pit do celorepublikového finále. Bohužel 
značná absence hráčů způsobila, že náš 
tým na finálový turnaj nemohl odcestovat. 

dětem odměnil drahokamy z pokladu a pa-
mětním listem na tento bezva výlet.

plánované akce
Den dětí – skákací hrad 1. 6. 2015
dne 1. 6. byl v rámci akce dne dětí  

k dispozici pro děti mateřské a základní 
školy – skákací hrad. Byl umístěn v pro-
storách zahrady MŠ. dopoledne proběhly 
ve školce sportovní hry v rámci kterých si 
na něm mohly děti pohrát a odpoledne se  
k nim připojily děti ze základní školy 
– družinky. děkujeme obci Těšany za 
příspěvek díky kterému bylo možné tuto 
atrakci dětem umožnit.

 Pasování prvňáčků – zahradní slav-
nost  17. 6. 2015

Celý školní rok je ve školce ve znamení 
námořníků, školní povinnosti se chýlí ke 
konci – prázdniny jsou na obzoru – mu-
síme se tedy s předškoláky rozloučit.  
a kde jinde než na zahradní slavnosti. Tak 
jako každý rok budou pro děti a ostatní 
hosty připraveny zajímavé soutěže, od-
měny, pohoštění a hlavně „ceremoniál pa-
sování budoucích prvňáčků“.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem  učitelkám ve školce za přípravu 
dětí do školy, za zorganizování této krásné 

akce na kterou mají děti dlouho moc hezké 
vzpomínky.

Základní škola
Sběr papíru – 22. 4. 2015
v dubnu letošního roku proběhl již 

tradičně sběr starého papíru, kontejner 
v areálu školy se díky dětem, rodičům  
a prarodičům velmi rychle zaplnil. Chceme 
všem, kteří děti v této akci podpořili, po-
děkovat. výtěžek z této akce bude použit 
pro potřeby dětí v základní škole. 

Finanční prostředky, které jsme získali  
z minulého sběru se použily na dovyba-
vení družinky – úložné prostory, skříňky, 
pracovní stůl a zázemí pro paní učitelku 
(téměř 25 000 Kč). dokončili jsme projekt 
„družinka“, který jsme v roce 2013 zapo-
čali nákupem  nového nábytku – úložného 
prostoru na hračky, knihy, nové skříňky, 
odpočinkový a hrací koutek pro děti.

Těšánek se bude podílet na odměnách 
pro nejlepší žáky jednotlivých tříd – knižní 
odměny.

přejeme všem dětem ať zdárně a ke své 
spokojenosti dokončí školní rok, mají ra-
dost z vysvědčení a ať si užijí prázdniny.

Lenka Fialová
Lucie Dosoudilová
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farnosT

v kategorii juniorů, kde bojujeme s vel-
kou konkurencí, jsme skončili na sedmém 
místě. pro mnohé však bylo opravdovým 
zážitkem hrát i proti soupeřům, kteří pra-
videlně nastupují v nejvyšších soutěžích 
ČFBU. velký úspěch se mohl zrodit v ka-
tegorii žen, kde jsme bojovali až do po-
sledního chvíle o medaile. ale závěrečné 
minuty posledního zápasu nám bohužel 
přisoudily nepopulární čtvrtou příčku. 
Chybělo opravdu málo. Naše děvčata si 
však i přesto zaslouží velké poděkování 
a pochvalu za vzornou reprezentaci naší 
jednoty i obce. posledním naším týmem  
v orelské florbalové lize byli muži, kteří 
zopakovali senzační úspěch z minulé se-
zóny a opět po roce postoupili do finále 
mezi nejlepších osm týmu z celé repub-
liky. v loňském ročníku jsme obsadili 

sedmé místo a i letos se podařilo tohoto 
umístění dosáhnout. pro tým z tak malé 
obce, který navíc letos zásadně změnil slo-
žení a výrazně omladil, je to velký úspěch.

za celou sezónu bychom chtěli touto 
cestou poděkovat našim trenérům za jejich 
nelehkou práci, kdy obětují vlastní čas pro 
druhé, dále vedení naši jednoty, rodičům 
i hráčům samotným a v neposlední řádě 
i vám všem, kteří nás jezdíte podporovat 
na turnaje nebo nám jinak pomáháte. Naše 
jednota byla letos vyhlášena jako druhá 
sportovně nejaktivnější jednota Župy 
Sedlákovy, (tj. z 28 jednot). podporujeme 
sportovní všestrannost a širokou nabídku 
sportů. vedle florbalu tak jmenujme napří-
klad stolní tenis, fotbal, volejbal, atletiku 
nebo běh. Tímto chceme poděkovat všem 
našim sportovcům, kteří se o toto ocenění 
zasloužili.

Na závěr nám dovolte, abychom vás 
pozvali na II. ročník Těšanského hu-
debního festivalu, který se bude konat  
25. července na těšanské kapličce. více 
nejen o této akci najdete na www.orelte-
sany.cz.

Za Orel jednotu Těšany Adam Turek
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již několik desetiletí je měsíc červen 
považován za měsíc myslivosti a ochrany 
přírody.

Když se zamyslíme, proč zrovna čer-
ven?  je to období v roce, kdy je příroda  
v plném rozpuku jak fauny tak flóry. vše 
je plně zelené a připravené na brzkou skli-
zeň plodů .

rodí se většina mláďat – zajíčci, srny 
kladou srnčata, líhnou se kuřátka ba-
žantů i koroptví , u vodních ploch mů-

žeme spatřit malá 
kachňátka, a právě 
v tomto období jsou 
všechna mláďata a 
jejich starostliví ro-
diče nejzranitelnější 
při toulkách v našem 
okolí (a nejen ho), 
buďme tedy ohledu-
plní a vstupujme na 
tato území s úctou  
a vědomím, že všude 

kolem nás se rodí nový život. pokud jdete na 
vycházku se svým psem, mějte na paměti, že 

stačí, aby pes vyrušil hnízdící bažantí slepici 
či kachnu a celá snůška může být zničena. 
volně pobíhající pes taktéž velmi rychle 
chytí nebo alespoň štvaním zcela vyčerpá 
zvěř, která na následky vyčerpání uhyne.
Mějte proto své čtyřnohé miláčky na vo-
dítku .

pokud naleznete malé ,,opuštěné”  srnče 
či jiné mládě, tak jej nehlaďte a neodná-
šejte. I přes veškerou vaši péči tato mlá-
ďata ve většině případů uhynou. Nebojte 
se, někde v jeho blízkosti je jeho matka, 
která si ho bedlivě střeží. 

pouze zraněný jedinec potřebuje lid-
skou péči.

souTěž  pro děTi
zkuste se rozhlédnout a zaposlouchat 

kolem sebe. Napište co nejvíce druhů 
ptáků, které během dne, ale i noci vidíte 
a slyšíte ve svém okolí.

Můžete samozřejmě namalovat i ob-
rázek.

soutěž probíhá v období 
od 1. června do 31. srpna 2015 

Na druhou stranu své práce napište 
jméno, příjmení, bydliště a věk

Své práce můžete odevzdat na obecní 
úřad v Těšanech nebo vhodit do poštovní 
schránky erika lízalová, Těšany 313

Nejlepší z vás budou odměněni 
drobným dárkem  

myslivecké sdružení
Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody
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uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 21. 8. 2015

- Kriket
- Badminton
- Skákací hrad
- Vodní fotbálek
- Občerstvení 
- Opékání špekáčků

- Kriket
- Badminton
- Skákací hrad
- Vodní fotbálek
- Občerstvení 
- Opékání špekáčků

- 10h Soutěž na dopravním hřišti
- 13:30h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 14h Zápas maminky vs děti
- 14.15h Soutěže pro děti
- 15h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 16h Horňáci vs Dolňáci 

- 10h Soutěž na dopravním hřišti
- 13:30h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 14h Zápas maminky vs děti
- 14.15h Soutěže pro děti
- 15h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 16h Horňáci vs Dolňáci 

www.bisoncup.cz            www.kalimeroos.czwww.bisoncup.cz            www.kalimeroos.cz
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Srdečně zvou stárci a sportovci 

TJ Sokol Těšany Vás srdečně zve na tradiční 

Pátek 12.6. 

Sobota 13.6. 
živá hudba 

Neděle 14.6. 

1030 Mše svatá 
1300 Průvod obcí (1400 Požehnání, 1445 Předání práva u Kovárny) 
1500 Tanec a zpěv pod májou 
2000 Hodová zábava - v případě příznivého počasí 

dechová hudba  

diskotéka 

1000 Stavění máje 
1300 Zvaní na hody 
2000 Zábava s půlnočním překvapením 
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