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ZPRÁVA STAROSTY OBCE
K dění v obci:

Dne 1. 7. 2015 proběhla v  zasedací 
místnosti OÚ Těšany informační schůzka 
k projektovaným chodníkům v lokalitě 
Familie a Zejdova ulička s občany, kte-
rých se investiční záměr rekonstrukce 
a výstavby chodníků nejvíce dotýká.  
V rozpočtu na příští rok chceme vyčle-
nit dostatečnou částku, aby uvedený 
investiční záměr mohl být v roce 2016 
realizovaný. V současné době prochází 
projektová dokumentace projednáním na 
příslušných úřadech a dle zákonných ter-
mínů může být schválena začátkem listo-
padu. Součástí projektové dokumentace  
v uvedené lokalitě jsou i zpomalovací 
pruhy v ulici Familie, změna dopravního 
značení jak ve Famíliích, tak v Zejdové 
uličce a také naprojektování parkovacích 
míst v Zejdové uličce. Veškeré zmíněné 
investice by měly zvýšit nejen komfort 
pro obyvatele, ale také bezpečnost.

Vzhledem ke změnám v investičním 

plánu a částečně také vzhledem ke změ-
nám v organizační struktuře ve společnosti 
E.ON Česká republika, s.r.o. nastane ča-
sový posun v realizaci projektu přeložky 
kabelových distribučních rozvodů nízkého 
napětí ze síťových střešníků připevněných 
k jednotlivým domům v ulici od kruho-
vého objezdu směrem na Šaratice. Kabely 
budou přeloženy do země. Dle zástupců 
společnosti neproběhne tato akce na konci 
roku 2015, ale v první polovině roku 2016. 
Tím, že společnost E.ON Česká republika, 
s.r.o. demontuje s kabely NN z domů také 
střešníky, na kterých jsou umístěné lampy 
veřejného osvětlení, musí obec nově 
vybudovat sloupy veřejného osvětlení  
a současně chceme provést i rekonstrukci 
a vybudování nových chodníků v uvedené 
lokalitě. Jedním z hlavních cílů při vybu-
dování chodníků je zvýšení bezpečnosti 
chodců. V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace, která by měla 
být hotová v lednu 2016. Nejen obyvatelé 

Dobrý den,
od vydání posledního zpravodaje uplynuly tři měsíce, které 
byly z velké části ve znamení letních prázdnin a dovolených. 
Užili jsme si nadmíru teplého počasí, nutno zmínit, že ně-
kdy jsme se ohřáli až příliš. Nyní přichází pomalu podzim. 
Teploty na teploměru míří směrem dolů, den se postupně 
krátí a příroda čaruje s barvami. Jsem rád, že i tento rok, 
tak jako předešlých 16 let, budou na sklonku léta v Těšanech 
probíhat „Národopisné slavnosti“, na které vás tímto chci 
co nejsrdečněji pozvat. Chci poděkovat všem organizacím 
i jednotlivcům, kteří mi s přípravou a programem letošních 
slavností pomáhají.

Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce
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této ulice budou o projektu postupně in-
formovaní.

Během prázdnin byly vybudovány 
chodníky za budovou pošty směrem do 
parku a také byla položená zámková 
dlažba od tanečního parketu směrem do 
ulice za hřištěm. Za deštivého počasí byla 
tato cesta neschůdná a lidé museli kaluže 
složitě obcházet.

Dne 17. 7. 2015 byl v Těšanech silný 
vítr, který polámal stromy a především 
poškodil střechu domu č. p. 304. Osobně 
jsem byl mimo obec na dovolené, ale 
protože mne o všem, co se v Těšanech 
dělo, informoval jak místostarosta Pavel 
Dosoudil, tak členka JSDH Těšany Jana 
Štelcová, měl jsem o celé situaci přehled  
a ihned po návratu z dovolené jsem na-
vštívil obyvatele poškozeného domu. Chci 
tímto poděkovat nejen Pavlu Dosoudilovi, 
který mne v mé nepřítomnosti zastoupil  
a řešil případnou pomoc obce obyvatelům 
domu č. p. 304, ale především všem ha-
sičům z Těšan, kteří prokázali schopnost 
jednat rychle a koordinovaně i v těchto 
nelehkých podmínkách. S dovolením 
manželů Svítilových připojují také podě-
kování za všechny vlastníky. 

„Vážený pane starosto,
jménem vlastníků domu č. p. 304  

v Těšanech bychom rádi Vaším prostřed-
nictvím poděkovali jednotce Dobrovol-
ných hasičů Těšany za obětavou a rychlou 
pomoc při havárii střechy našeho domu 
v pátek 17. 7. 2015. Náš dík patří také 
panu místostarostovi Pavlu Dosoudilovi  
a zvláště pak paní Janě Štelclové za nezišt-
nou pomoc a organizaci zásahu i následné 
vyjednání zprovoznění a kontrole elektřiny.

Poděkování patří i Vám za nabídnutou 
pomoc.

Jsme rádi, že v naší obci existuje 
schopná jednotka Dobrovolných hasičů, 
vážíme si jich a ještě jednou děkujeme.“

V Těšanech 20. 7. 2015 
manželé Svítilovi

Obec byla úspěšná v žádosti o poskyt-
nutí podpory operačního programu život-
ního prostředí. Získala tím finanční pod-
poru ve výši 374.942,- Kč na nákup nádob 
a velkoobjemových kontejnerů. Jak jsme 
již dopředu informovali, obec chce být ak-
tivní v třídění odpadu, a proto bude reali-
zovat nákup plastových nádob (popelnic) 
a také dvou velkoobjemových kontejnerů. 
Plastové popelnice budou umístěny přímo 
u domu těch občanů, kteří se chtějí na tří-
dění odpadu podílet. Přinese jim to nejen 
ekonomickou úsporu při každoročních 
platbách za odpad, ale také se zapojí do 
procesu zlepšujícího životní prostředí. Po-
dobný systém již několik let funguje v ob-
cích Šitbořice, Uherčice, Kobylí a dalších. 
Nejen starostové, se kterými jsem osobně 
komunikoval, ale i obyvatelé uvedených 
obcí hodnotí celý projekt velmi pozitivně. 
Třídění odpadu je např. v Rakousku či Ně-
mecku běžnou součástí života a já věřím, 
že i naše obec se připojí k tomuto trendu. 
Počet žádostí o bezplatné umístění ná-
dob na třídění odpadu převýšil očekávání 
radních obce a i tento signál vypovídá  
o tom, že by tomu tak mohlo být. Ten, kdo 
se do systému nezapojí, nebude mít nárok 
na slevu a v budoucnu nelze vyloučit také 
zvýšení hodnoty poplatku za svoz odpadu. 
Každý zúčastněný bude mít možnost 
kontrolovat množství vyprodukovaného  
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a vytříděného odpadu a z toho vyplývající 
slevy. Systém není uzavřený a občané se 
budou moci připojit i v průběhu zavádění. 
Dále ve zpravodaji najdete článek popi-
sující obecně souvislosti vztahující se ke 
třídění odpadu. Očekáváme, že třídění při-
nese úsporu nejen občanům, ale také obci 
Těšany a ušetřené peníze hodláme vložit 
do jiných projektů např. do opravy komu-
nikací a sítí. Do konce měsíce října budou 
nádoby dodané do Těšan a během násle-
dujících týdnů budou přiděleny jednotli-
vým domácnostem. Svoz papíru a plastu  
z popelnic u domů začne reálně probíhat 
od 1.1.2016 a během druhého pololetí roku 
2015 budete k tomuto podrobně informo-
vaní na webových stránkách obce, seminá-
řích, popř. na stránkách zpravodaje.

K úspoře nákladů za odpad by mělo 
dojít také zakoupením velkoobjemových 
kontejnerů o objemu  20 m3. V současné 
době jsou na sběrném dvoře využívány 
kontejnery o objemu 5 m3 a odvoz tohoto 
kontejneru je nákladově velmi podobný 
jako odvoz kontejneru s čtyřnásobnou 
kapacitou. Z tohoto důvodu bude roční 
náklad na svoz odpadu ze sběrného dvora 
výrazně nižší. 

Společně s dalšími starosty z DSO Re-
gion Cezava jsme zaslali dopis požadující 
od představitelů společnosti T-Mobile 
nápravu nekvalitního signálu ve vybra-
ných obcích. Iniciovat takovouto žádost 
jsem se rozhodl proto, že mnoho z občanů 
Těšan se mnou na tohle téma v minulých 
měsících diskutovalo. Myslím, že spo-
lečný postup obcí, které s Těšany sousedí,  
bude efektivnější,  než pokud by Těšany 
postupovaly samy. Prozatím čekáme na 
vyjádření T-mobile, jak se k uvedenému 

problému postaví. Obdobné kroky budou 
provedeny také u společnosti Vodafone. 
Signál jmenované společnosti je v Těša-
nech také nevyhovující.

V letních měsících byl dokončený pro-
jekt revitalizace zeleně. V posledních 
dvou letech bylo v Těšanech osázeno 
mnoho stromů, keřů a rostlin, ale také 
bylo prořezáváno a káceno. Celý projekt 
měl za cíl výsadbu nové zeleně a omlazení 
zeleně současné. Důvodem nebylo jen hle-
disko estetické, ale i bezpečnostní.  Obec 
se musí nově vypořádat s násobně vyšší 
náročností při údržbě zeleně, což přede-
vším v letošních extrémně horkých měsí-
cích nebylo vůbec jednoduché. I na tomto 
místě musím poděkovat dobrovolným ha-
sičům z Těšan za příkladnou údržbu tech-
nického vybavení, protože bez možnosti 
využití hasičské cisterny by obec nebyla 
schopná provádět zálivku v takovém roz-
sahu, aby bylo zabráněno úhynu rostlin ve 
větší míře, než se v extrémně horkém po-
časí podařilo.

O prázdninách proběhlo mnoho kultur-
ních či sportovních akcí. Rád bych tímto 
poděkoval organizátorům za nemalé úsilí, 
které při pořádání museli vynaložit.

Zájezd pro seniory
V měsíci říjnu bude obec Těšany po-

řádat jednodenní zájezd pro seniory 
(nad 60 let). Výlet je plánovaný do Olo-
mouce a okolí. Předpokládané zastávky 
jsou Muzeum Olomouckých tvarůžků 
v obci Loštice, hrad Bouzov a také pro-
hlídka historických památek v Olomouci. 
Obec Těšany uhradí účastníkům dopravu  
a vstupné, občerstvení si každý bude hra-
dit sám. Termín zájezdu je 13. 10. 2015, 
odjezd 8:00 hod, návrat do Těšan přibližně 
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17:00 hod. Chci tímto oslovit všechny ob-
čany uvedené věkové skupiny, kteří mají 
zájem se zájezdu účastnit, aby se během 
měsíce září nahlásili na obecním úřadě. 

Neváhejte a přihlaste se včas, protože ka-
pacita autobusu je omezená.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce

NĚCO MÁLO O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za 

tímto sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění 
odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního 
prostředí

V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na ve-
lice zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je 
sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné 
hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako 
těžba výše uvedených surovin.

Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu.  
Jen pro srovnání - výroba skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do 
zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30% méně zemního plynu než výroba 
skla ze sklářského písku.

Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo 
do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji 
uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází k dvojí devas-
taci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se 
ničí skládkováním odpadu. 

Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje su-
rovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací 
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se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto 

mechanismu spočívá ochrana životního prostředí. 

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný odpad 

  Tříděný odpad  Netříděný směsný odpad 

Svoz odpadu  Přispívá obci EKO‐KOM  Platí obec 

Odstranění/využití odpadu 
Prodá se jako druhotná 

surovina 
Platí obec 

Těžba 

suroviny

ny 

Výroba 

obalu 

Použití 

obalu 

Odstranění 

obalu 

Těžba 

suroviny

ny 

Výroba 

obalu 

Použití 

obalu 

Odstranění 

obalu 

Recyklace 
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se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se 
ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný 
odpad

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití 
odpadu“.  U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz 
efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). 
Jak je to možné?

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti 
zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množ-
ství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního 
svozu zcela) hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. 

Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný 
odpad vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec 
neplatí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává. K úhradě tak při likvidaci 
tohoto odpadu, který je dále využitelný, může zůstat pouze položka za svoz. Za separo-
vaný odpad bude obci dále uhrazena odměna společností eko-kom, takže náklad obce 
za vytříděný odpad se tímto ještě snižuje. V případě směsného netříděného odpadu obec 
zcela platí jak svoz odpadu tak i jeho odstranění!

Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytko-
vých/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v ko-
munálním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 
60% tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 
obec/občané zbytečně platí.

 
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, 
protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba
nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu Přispívá obci EKO-KOM  Platí obec
Odstranění/využití 
odpadu

Prodá se jako druhotná 
surovina

Platí obec
 

Podíváme‐li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“.  

U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se 

vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné? 

 

 

 

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za 

jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a 

recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady 

spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  

  Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad 

vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale 

naopak za ni při určitém množství peníze dostává. K úhradě tak při likvidaci tohoto odpadu, který 

je dále využitelný, může zůstat pouze položka za svoz. Za separovaný odpad bude obci dále 

uhrazena odměna společností eko‐kom, takže náklad obce za vytříděný odpad se tímto ještě 

snižuje. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz odpadu tak i jeho 

odstranění! 

Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů 

zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je 

v komunálním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 60% 

tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/občané 

zbytečně platí. 

   

Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad! 

Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů,  

protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba 

nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se  

negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít 

poctivějším tříděním odpadů. 

 

Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo.  Proto jsme se rozhodli pro pár vylepšení stávajícího 

systému nakládání s odpady: 

1. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně). 

Každý bude mít možnost ovlivnit výši své platby za odpady – vše je založeno na 

dobrovolnosti (kdo chce, může ‐ kdo nechce, nemusí). 

2. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své nádoby na třídění 

odpadů). 

Výrobce 

obalu 

 

Obalová 

společnost 

 

Obec 
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negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít
poctivějším tříděním odpadů.

Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo.  Proto jsme se rozhodli pro pár vylepšení 
stávajícího systému nakládání s odpady:
1. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).
 Každý bude mít možnost ovlivnit výši své platby za odpady – vše je založeno na 

dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí).
2. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své nádoby na 

třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpa-

dový účet, kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. pytle s tříděným a se 
směsným odpadem).

Ing. Radek Staňka
Ing. Miroslav Zborovský

Vážení čtenáři těšanského zpravodaje,
vzhledem k tomu, že v Těšanech neu-

stále potkávám zajímavé lidi, inspirovali 
mě k obohacení těšanského zpravodaje  
o rozhovory  s některými z nich. Nevyme-
zuji se dopředu k tomu, zda to musí být 
pouze člověk, který v Těšanech žije nebo 
prostě někdo,  kdo má v Těšanech kořeny, 
žil tady nebo má k Těšanům silné pouto 
či zajímavý vztah. Rozhovor v nynějším 
zpravodaji povedu s Josefem Habrovcem, 
tedy člověkem, který v Těšanech bydlí, ale 

mnoho ze svého času tráví po celém světě. 
Zaujalo mne jeho vyprávění o potápění, 
tedy jeho velké vášni, ale i zaměstnání  
a proto jsem uvítal jeho pozvání k poví-
dání o potápění a o Josefovy odpovědi na 
mé otázky se chci podělit i s vámi.

Ahoj Josefe, jsem rád, že sis na mne 
našel čas. Vzhledem k tomu, že s potá-
pěním nemám žádné zkušenosti, tak se 
budu ptát na věci, které mne zajímají. 
Dovol mi první otázku, kterou pravdě-
podobně dostáváš dost často. Jak jsi se 
k potápění dostal?

Potápět s přístrojem jsem se začal  
v roce 1982. Pod vedením Svazarmu, jsem 
to dotáhl až k bronzovému odznaku Školy 
přístrojového potápění. Posléze jako zálo-
žák v Kamýku nad Vltavou, jsem se naučil 
kvalitně zaminovat, ale i odminovat most 
přes řeku. Dodnes vzpomínám na vojen-
ský potápěčský výcvik. Potápím se tedy 
již 33 roků.

ROZHOVOR  S ...........
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Kolik máš za sebou ponorů?
Asi víc jak 5000, ale už to moc nepo-

čítám. Tohoto počtu jsem dosáhl hlavně 
díky tomu, že pracuji jako instruktor pří-
strojového potápění. Jen abych přiblížil 
toto číslo, průměrný člověk – potápěč, 
který jede jednou až dvakrát za rok na do-
volenou, zvládne za svůj život zhruba 500 
ponorů. Já učím potápět již třetí generaci 
svých zákazníků. 

Dá se říct kdy je potápění bezpečné  
a kdy už ne? Jaké jsou limity člověka, 
který vyjede jednou za rok na dovole-
nou a chce se potápět?

Potápění je bezpečné pro člověka, který 
k tomuto sportu přistupuje s určitou poko-
rou, zodpovědností a dodržuje pravidla. 
Přece i motorista musí pravidla dodržo-
vat. Pokud zkusíte jet například 200 km za 
hodinu a nechytne vás u toho policie tak 
to s největší pravděpodobností zvládnete. 
Ale když se ponoříte sám hodně hluboko 
do jeskyně nebo do vraku tak máte 20 % 
šanci, že to přežijete.

Proto také maximální hloubka pro re-
kreační potápění je 40 m a pro začátečníky 
20 m.

Kolik stojí taková standardní výbava 
potápěče? 

Pořízení kompletní potápěčské výstroje 
se cenově nijak neliší od ostatních sportů, 
jako je např. lyžování nebo horská kola. 
Začínáme někde kolem 35 tisíc Kč a může 
to být klidně i 100 tis. Kč. Samozřejmě 
pokud chcete pod vodou kvalitně fotit 
nebo filmovat, musíte počítat s dalšími ne 
zrovna malými investicemi. Amatérská 
velmi slušná výbava na focení se dá poří-

dit kolem 35 tis. Kč a viděl jsem i profi vý-
bavu u National Geografic  za půl milionu.

A kdy Tě nadchlo focení pod vodou? 
Bylo to hned v začátcích nebo jsi se  
k tomu propracoval postupně?

Nejprve jsem si pořídil kameru a začal 
filmovat. Moc mě to ale nechytlo. Bylo 
to příliš jednoduché. Jestli je ryba zády  
k Vám anebo plave pryč je vlastně jedno, 
protože kamera hlavně zachytí pohyb. 

Začal jsem tedy přemýšlet o fotografo-
vání a v roce 2002 se ze mne stal Potá-
pěč-fotograf. Fotím, abych ostatním sdělil 
své nadšení ze života kolem sebe. Nejdřív 
jsem fotil pro rodinu a kamarády. Fotka 
jako suvenýr z cest. Potom jsem se tro-
šičku zlepšil a zkusil soutěžit. Dostavily 
se i první úspěchy. Už ani neumím jít bez 
foťáku pod vodu. Sice si někdy zapomenu 
vzít na ponor ploutve nebo šnorchl, ale fo-
ťák nikdy.

Co je nejtěžší na podvodním focení? 
Máš nějakou radu jak udělat pěknou 
fotku pod hladinou?

To věčné čekání na tu jedinou vteřinu, 
kdy je ryba pro fotografa v té nejlepší po-
zici, to je pro mě ta největší SÍLA OKA-
MŽIKU, ten správný adrenalin. Neustále 
doufám, že ta nejlepší fotka, kterou udě-
lám, bude ta další. Vybírám fotky podle 
svého citu a určitě dám i na první dojem. 
Ve fotkách i v potápění hledám i jistou 
dávku humoru. Jsem zcela přesvědčen, že 
ryby mají smysl pro legraci. Nejraději fo-
tím akci potápěč se zvířetem. Je to strašně 
těžké. Musí spolupracovat buddy (pozn. 
autora „potápíme se vždy ve dvojici s ko-
legou - tzv. buddym, který kontroluje nás  
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a my zase jeho“), který se tím zbavuje svojí 
svobody rozhodování a ryba, která je nála-
dová. Je to úžasný kontakt s přírodou a se 
zvířetem, které se mnou navazuje krátké 
přátelství. Je to podle mne složitější, než 
třeba makrofotografie nebo vraky.

Teprve teď v posledním roce opětovně 
po dlouhé době nacházím krásu potápění 
ve sladké vodě a zkouším fotky i v bazénu. 
Vyzkoušet se má všechno.

Snažím se fotit i stav přírody. Moc jí 
ubližujeme. Je potřeba vytvořit pevné 
spojení s rybou, jakési souznění a chovat 
se s určitou pokorou a nemyslet jako maji-
tel moře. Lidé se musí přizpůsobit přírodě  
a to i v případě, že jim to není příjemné  
a přináší to i jistá omezení.

Vím, že jsi se potápěl po celém světě. Dá 
se říct, které moře či oceán je pro tebe 
nejzajímavější?

Nemohu s jistotou říci, kde to bylo nej-
lepší. Nádherné bylo potápění s kosatkami 
v Patagonii, úžasné potápění bylo v Mo-
sambiku s obřími rejnoky nebo na Kubě  
s delfíny skákavými. Velmi pěkná místa 
na potápění jsou např. Keňa, Bali, Thaj-
sko, Maledivy. Zajímavá pro mě byla  
i Čína. Nesmím ovšem opomenout potá-
pění v Rudém moři v Egyptě a okolí Sú-

dánu. Toto moře je podmořským rájem 
pro potápěče. Rekreačnímu potápění zde 
nahrává úžasná podmořská flóra a fauna  
v malých hloubkách, stabilní teplota vody 
i vzduchu a cenová dostupnost.

A co setkání se žralokem? 
Už jsi zažil?

Toto je nejčastější otázka, kterou dostá-
vám.  Ano, měl jsem to štěstí už mnoho-
krát toto nádherné a velmi plaché zvíře po-
tkat a pozorovat. Na setkání se žralokem 
se každý připravuje při každém ponoru 
nebo šnorchlování. Co kdyby…? Potkat 
žraloka to jsou vzácné chvíle pro každého 
potápěče, obzvlášť fotografa. Ovšem vli-
vem filmu Čelisti byl doslova odstartován 
hon na žraloka, a díky masivnímu vybíjení 
žraloků neustále ubývá. Takže potkat pod 
vodou žraloka v jeho přirozeném prostředí 
je dnes poměrně vzácné. Proto jsem se 
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rozhodl pro 
netradiční potá-
pění se žraloky 
v Bangkoku v 
akváriu. V ob-
rovském kom-
plexu akvárií, 
bylo 22 růz-
ných druhů žra-
loků. Největší 

kusy měly přes 4 metry.   
Údajně jsem byl první čech, který se  

s nimi potápěl. Mimo žraloků zde byly ob-
rovští rejnoci, murény a draví kanici, kteří 
dosahovali až 200 kg váhy. Potápět se asi 
hodinu s těmito úžasnými tvory, a navíc 
ještě v akvárku, byla náramná zkušenost  
a skvělý zážitek. Povídat si o žralocích by-
chom mohly celé hodiny. 

Co další zajímavá setkání pod vodou?
Zajímavé je, že mezi největší zážitky 

při potápění patří pozorování těch men-
ších a velmi malých živočichů. Setkání  
s chobotnicí, která ti leze po foťáku a po-
tápěčské masce, pozorovat v noci lovící 
perutýny nebo pasoucí se karety velké je 
znamenité. Nezapomenutelný je pro mě 
jeden zážitek s Chorvatska. Při ponoru  
v 8 m jsem našel zvláštní věc. Při bližším 
ohledání jsem zjistil, že je to vajíčko žra-
loka Máčky skvrnité.  Vzal jsem ho do 

dlaně a pečlivě prohlížel. V tom se náhle 
ve vajíčku něco pohnulo.  Byl to malý žra-
lok. Srdce mě bušilo a ani jsem nedýchal. 
Stalo se něco nečekaného. Žralok se prud-
kými pohyby osvobodil z vajíčka a zůstal 
mi klidně ležet na dlani. Pozorovali jsme 
se navzájem dlouhé minuty. Po chvilce 
jsem žraločí miminko položil na trávu  
a on klidně odplaval do bezpečí útesu. 

Celý rok cestuješ, potápíš se a fotíš po 
celém světě. Jak a kde nejlépe relaxu-
ješ? 

Miluji doma válení na gauči u televize 
nebo grilování a besedování s nejbližšími 
sousedy v Těšanech.  Dobrý soused je ně-
kdy lepší jak vlastní rodina.

Děkuji Ti za tvůj čas a přeji mnoho 
krásných fotek nejen z pod hladin. 

Autor: Ing. Miroslav Zborovský

Josef Habrovec  (*1960)

Majitel potápěčského centra a školy 
potápění ALBE GROUP v Brně od roku 
1994. Zakladatel a prezident Meziná-
rodního festivalu podvodních fotografií  
a filmů UWFOTO BRNO od r. 2005.

Potápí se od r. 1982. Pod vodou foto-
grafuje od r. 2002. Za tu dobu již ale získal 
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KULTURNÍ KOMISE
Vítání občánků
V neděli 20. 9. 2015 se bude konat „Vítání občánků“. Prosíme 

všechny, kteří mají zájem obdržet pozvánku a také splňují pod-
mínky stanovené úřadem, ať si podají žádost na Obecním úřadě  
v Těšanech. Děkujeme!                                     

Mgr. Radka Kučerková

KOMISE PRO SPORT A SPOLKY

sedm titulů Mistr ČR v podvodní fotogra-
fii (naposled hattrick 2008-2010). Vlastní 
již více jak 80 trofejí a cen z tuzemských 
i zahraničních soutěží. Od roku 2004 vy-
stavoval na 28 výstavách po celé ČR. Od 

roku 2012 je členem mezinárodní poroty 
festivalu SCUBACAM v Bratislavě. 
www.albegroup.cz
www.habrovec.cz
www.uwfotobrno.cz

Cílem komise pro sport a spolky je po-
skytnout obyvatelům naší obce možnost 
setkávání se při různých nejen sportov-
ních příležitostech pod záštitou zastupitel-
stva obce. 

Druhý kvartál roku byl bohatý na oblí-
bené akce jako byly Barnábášské tradiční 
hody, dětský sportovní den, Bison cup  
a slavnostní Memoriál MVDr.. Jana Hni-
ličky. 

V tomto i  předešlém kvartálu pro-
bíhala organizace akcí bezproblémově,  
a to především díky několika dobrovolni-

cím  a dobrovolníkům, kteří vždy ochotně 
přiložili ruku k dílu. Lze tedy doufat, že  
i v následujícím období se bude vše dařit. 
Na další společné setkání se můžeme tě-
šit již první víkend v září, při příležitosti 
tradičních  národopisných slavností, tj. 
Babské hody.

Zároveň bychom touto cestou chtěli 
jménem obce poděkovat všem, kteří se 
na realizaci, přípravě a organizaci  uvede-
ných akcí jakkoliv podíleli.

MR.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚŠANY
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
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Vážení rodiče,
dva měsíce plné slunka jsou za námi 

a my stojíme na prahu nového školního 
roku, který odstartujeme v úterý 1. září 
2015 slavnostním zahájením. V průběhu 
hlavních prázdnin se ze tříd stalo stave-
niště. Intenzivně se pracovalo na opravě 
elektroinstalace v prvním patře budovy 
školy a obnově školního rozhlasu. Všude 
byly provrtané díry a ze stěn „koukaly“ 
dráty. Při pravidelných kontrolách jsme 
se mohli s panem starostou ujistit, že jed-
notlivé práce probíhají v pořádku a termín 
bude dodržen. Následně se všechny míst-
nosti musely vymalovat, takže žáky dnes 
vítají barevné třídy s novými umyvadlo-
vými koutky. Částka investovaná do ob-
novy školy jen za prázdniny se přiblížila 
k 700 tisícům korunám. Část je hrazena  
z dotace Jihomoravského kraje, většinový 
podíl financí nesla Obec Těšany. Na pod-
zim ještě proběhne rekonstrukce zdroje 

tepla v budově MŠ, na kterou je získána 
individuální dotace JmK. Děkujeme za 
úsilí, které vynaložil pan starosta Ing. 
Miroslav Zborovský při získávání finanč-
ních zdrojů pro obnovu budov ZŠ i MŠ. 
Doufám, že příjemné prostředí přispěje 
k pohodové atmosféře v nadcházejícím 
školním roce.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

ŠVP Zubří
Vrátíme se zpátky, zpátky do pohádky, 

jenom na čas krátký….“ - slova rytířské 
hymny, která nás provázela celý týden na 

škole v přírodě v rekreačním středisku 
Zubří ve dnech od 25.5. - 29.5.2015. Děti 
celý týden absolvovaly rytířský výcvik, na 
jehož konci byly pasovány na rytíře. Naši 
mladí rytíři se během deštivého týdne sta-
tečně zúčastnili rytířského turnaje, stavby 
hradišť v lese a svoji odvahu prokázali 
noční procházkou lesem pro světlo ke 
dvěma čarodějnicím, bez něhož by nedo-
sáhli cíle. Kromě jiného se také pokoušeli 
chránit svého krále, tvořit vlastní erby  
a dokazovat vědomosti o rytířském umění. 
Během středečního odpoledne vyrazili 
také na nedaleký hrad Pernštejn, kde se 
dověděli užitečné informace, které jim 
pomohly při závěrečném hledání grálu. 
Děti si i přes nepřízeň počasí celý pobyt 
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náramně užily a všichni se ve zdraví opět 
vrátili zpět do Těšan.

Mgr. Adéla Petulová

Návštěva ze Slovinska
V prvním červnovém týdnu nás navští-

vili žáci z partnerské školy v Ruše. Byl 
nachystán rozmanitý program zahrnující 
společné opékání špekáčků, výlet na zá-
mek do Milotic, návštěva výrobny čajů 
a koření, společné sportovní aktivity atd. 
Po prvních rozpacích se z holek a kluků 
stala jedna skupina, která využila jakéko-
liv prostředky, aby se dorozuměla. Děkuji 
rodičům dětí, kteří se podíleli na zajištění 
ubytování slovinských žáků, i za jejich 
přispění k vytvoření přátelské atmosféry 
při společném opékání. Doufám, že v této 
spolupráci budeme moci pokračovat i na-
dále.

Mgr. Lada Hrabcová

Plavba za pokladem
Posledním  zápisem do lodního deníku 

celoroční plavby je zápis ze Zahradní 
slavnosti. Ve středu  17. 6. 2015 jsme se   

sešli  v přístavu plném námořníků a pirátů.  
Stalo se tradicí, že tento den patří  dě-
tem, které se loučí se školkou. V letošním 
školním roce se loučila posádka malých 
námořníků, kterou škuner „Černá perla“ 
spolu s kapitánem odvážel na širé moře 
vyhledat poklad, jež byl ukraden piráty.

Poslední mořeplavecká cesta. Poslední 
zkoušky námořnických znalostí a do-
vedností  čekaly na malé námořníky než 
opustí přístav. Po celý rok se všichni po-
ctivě učili, seznamovali  se  spoustou no-
vých vědomostí, dovedností a schopností, 
které  zužitkovali  před svou  výpravou, 
(např. lov rybek, kresba námořnického 
trička, ukaž jaký máš dech námořníku-
foukání do lodiček, chůze po  laně, hledání 
mušliček v písku). Za splněné zkoušky do-
staly všechny děti lodní  lístek - odměnu 
a mohly se  nalodit na škuner a vydat 
hledat ostrov pokladů. Než  malí námoř-
níci  vypluli , posilnili se  v námořnické 
rybárně „ U tuňáka“. Cesta za pokladem 
byla náročná. Procestovali celý svět, zažili 
spoustu dobrodružství , setkali se s novými  
zážitky , až  objevili hledaný ostrov . Po 
bitvě s piráty se jim podařilo získat truh-
lici s pokladem a s propouštěcími glejty, 
které jim zaručily propuštění ze školky. 
Návrat  do přístavu byl veselý. V přístavu  
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH Těšany

malé námořníky vítali všichni nejmilejší. 
Kapitána čekal poslední úkol, pasovat ná-
mořníky  na plavčíky 1.třídy a odměnit je 
za jejich úspěšnou plavbu mnoha   užiteč-
nými dárky. Samozřejmě nechyběl  pa-
máteční  otisk palečku do  kroniky. Tímto 

jsou  námořníci volní  a připravení k vy-
plutí  za dalším  dobrodružstvím.

A co se stalo s piráty? Hodili jsme je 
přes palubu.

Iveta Neugebauerová,
vedoucí učitelka MŠ

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů 
obce Těšany – výjezdy.
11. 5. Únik nafty na zastávce MHD.
10. 6. Požár suché posečené trávy u hřbi-
tova.
Při dočerpávání CAS-25 po zásahu č.1 
vyhlášen požár balíku slámy směr Otnice.                       
14. 7. Úklid vozovky na kruhovém ob-
jezdu - vysypané mláto.
17. 7. Mimořádná událost – vítr utrhl kus 
střechy na bytovém domu.
23. 7. Požár slámy a strniště směr Šink-
vice.
  6. 8. Taktické cvičení – evakuace tábora.

Letošní suché léto se i v naší obci za-
psalo vyšším počtem výjezdů. Požáry 
byly naštěstí jenom malého rozsahu. Ale 
za to mimořádná událost, která postihla 
bytový dům nám dal pořádně zabrat. Nej-
více na poničené střeše pracovali Pavel 
Urban, Vlasta Vlasák, Pavel Čech, Adam 
Zeman a Michal Hrubý, ale i ostatní, kteří 
jim pomáhali zespodu . 

Rok 2015 je pro naši jednotku přelo-
movým. Po vyhodnocení akceschopnosti 
techniky a výzbroje byla naše výjezdová 
jednotka obce vyhodnocena jako nejlepší 
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z hasebního obvodu Židlochovice. Byla 
zařazena do zvláštního stupně pohotovosti 
a je předurčena k plnění úkolů na úseku 
OCHRANY OBYVATELSTVA. 

To znamenalo pro kluky z naší jednotky 

v jarních měsících 36 hodinové školení ve 
školícím středisku HZS JMK  Tišnov, slo-
žit zkoušky  a projít 12 hodinovým prak-
tickým výcvikem, kterým si prohloubili ak-
tuální znalosti a načerpali nové zkušenosti.
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RODINNÉ CENTRUM „NA MYŠÁKU“
Zprávičky z Myšáku

V létě se Na Myšáku nespí! Možná jste 
si letos všimli, že prázdninový útlum nás 
minul. Zpívánky s nejmenšími pokračo-
valy vesele dál, jako by snad nikdo ani 
neodjížděl na dovolenou a děti se scházely  
v hojném počtu.

S většími dětmi jsme se tradičně vy-
pravili na přívesnický tábor, který se nesl  
v úžasné indiánské atmosféře. Týden nám 
utekl jako voda pod kánoí v nespočetných 
hrách a soutěžích. Děti si z tábora odnesly 
spoustu zážitků, naučily se novým doved-
nostem, utužily svá přátelství v kruhu bo-
jovníků. Ostatně, podívejte se sami – fotky 
z tábora najdete na www.rcnamysaku.cz

Ale léto táborem neskončilo. Minule 
jste od nás četli zprávy s nadějí a očeká-
váním, ještě před stavbou myšácké pece 
na hřišti za školou. Nebudeme vás napí-
nat, dobrá věc se podařila, síla přírody 
zvítězila. Podpora Jihomoravského kraje  
a MAS Slavkovské bojiště nepřišla vnineč.

Ohlédnutí za stavbou myšácké pece je  
i s fotkami k přečtení na stránkách obce i RC 
Na Myšáku. Postavili jsme, vypálili jsme, ne-
stačili jsme se divit, jak taková primitivní pec 
krásně funguje. A na jak dlouho dokáže zaba-
vit dědinu. Vlastně jsme stavbou pece strávili 
bez přehánění celé léto. Keramiku jsme vypa-
lovali jednou v úterý a trvalo to celý den. Ale  
k večeru, když už naše baby zkoušely na 
babské hody, se pec krásně rozžhavila  
a děvčata se ze zkoušky přišla podívat, jak se 
topí.

A když jsme pak za dva dny ve čtrvtek 
odkrývali hliněná dvířka, pec byla pořád 
ještě teplá. Dokonce víc, než se dá v tro-
pických vedrech čekat. Děti měly radost 
z vypálené keramiky, hravého odpoledne  
i divadla na závěr. Pohádka o srdci byla in-
spirativní i pro nás, rodiče – ukázala nám 
zrcadlo pro všechny ty okamžiky, kdy si 
přejeme, aby naše děti už vyrostly, ale i to, 
jak těžké pak je rozloučit se s nimi a dát 
jim svobodu do vlastního života. Naše děti 
se takhle hluboce nezamýšlely a z celého 
odpoledne je suverénně nejvíc bavilo ma-
lování hlínou.

A pak začalo pršet … A pršelo dlouho, 
pršelo moc a pršelo na pec. Tak se nám 
propadl překlad nad vstupem do topeniště. 
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Ale pec samotná ustála i dlouhý déšť  
a bude sloužit dál. Prohlédnout si ji mů-
žete na babských hodech, kde už – jak 
doufáme – bude i opravená. Nebo dosta-
nete příležitost opravit ji s námi.

Zároveň vás chceme pozvat na akci 
Ahoj prázdniny, naše tradiční rozloučení 
s létem. Letos se uskuteční v rámci bab-
ských hodů a národopisných slavností. 
A protože celé léto se neslo v duchu 
keramiky, budeme s dětmi sedět u naší 
milé pece a vyrábět mističky ze samo-

tvrdnoucí hmoty v barvě hlíny. To aby 
si i přespolní mohli své výrobky rovnou 
odnést a nemuseli čekat až do příštího pá-
lení. A ti, kdo si ještě nevyzvedli své vy-
pálené výrobky, si je budou moct od my-
šáckého stánku odnést. Kromě keramiky 
vás u myšáků a myšiček čeká i malování 
na obličej. Už se na babské hody moc tě-
šíme. Přejeme vám, abyste si je ve zdraví 
užili s námi.

Za RC Na Myšáku,
kolektiv rodinného centra

OREL JEDNOTA TĚŠANY

Těšanský hudební festival nabízí zají-
mavé kulturní občerstvení pro široké pub-
likum nejen z Těšan, ale i dalekého okolí. 
V letošním roce se ho zúčastnily skoro 
tři stovky posluchačů, mezi nimi i rodiny  
s dětmi. Hlavní myšlenka této kulturní 
akce je dána atmosférou nevšedního pří-

rodního prostranství s kaplí nad vinicemi 
a jezerem a také konkrétním tématem, jež 
účastníky celé odpoledne provází. Letoš-
ním mottem byla „Hudba jako cesta po-
rozumění“. 

Dalším cílem festivalu je propojení 
světa profesionálních hudebníků s nad-

II. Těšanský hudební festival – festival ve vinici
Hudba jako cesta porozumění
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šením muzikantů působících v místních 
komunitách, obcích či spolcích, jejichž 
hudební interpretace často dosahuje vy-
soké kvality, není však známa v takové 
míře, v jaké by si zasloužila. Vedle toho 
také festival objevuje mladé začínající 
talenty. Všichni pak společně utváří uce-
lený program, který dovede zaujmout roz-
manité spektrum posluchačů. A nejinak 
tomu bylo i letos. Na své si totiž přišli 
nejen milovníci klasiky, ale také fanoušci 
filmové, duchovní či lidové hudby. Právě 
v popsaném propojování různých světů  
a kulturních prostředí spatřují organizátoři 
největší přínos festivalu. 

Samotný program festivalu se letos 
skládal ze tří částí. Nejprve byl připraven 
soutěžní tematický předprogram pro děti 
„Zachraňme cvrčkovy noty“, následoval 
koncert v kapli a akce vrcholila muzicí-
rováním ve vinici. Kmenovým souborem 
festivalu je Husakovo Quarteto. Vedle 
něho se posluchači mohli těšit také z vy-
stoupení talentované houslistky Kristýny 
Taševské, chrámového sboru ze Šitbořic 
SchOK a Šitbořického tria. Nově také le-
tos překvapil Sbor kaple Těšanské Boho-
rodičky, který přednesl tři skladby staro-
slověnské liturgické hudby.

Vzácná přátelská atmosféra hudebního 

festivalu, umocněná malebnou přírodní 
kulisou, vybízí účastníky k zapojení se 
do společného zpěvu s účinkujícími. Na-
víc nechybělo ani občerstvení: domácí 
chléb, debrecínka a dobré víno. Vzhledem 
k tomu, že vyšlo i počasí, rozcházeli se 
účastníci až po západu slunce. Děkujeme 
všem, kteří tak napomohli vytvořit chvíle, 
na které se nezapomíná.

Florbal
Nová florbalová sezóna se nám kvapem 

blíží. V nadcházejícím ročníku florbalové 
ligy 2015/2016 bude mít naše jednota za-
stoupení v pěti kategoriích. Vedle mlad-
ších a starších žáků se tak představí i druž-
stvo juniorů, mužů a žen. Tréninky budou 
probíhat obdobně jako v minulé sezóně, 
přesný rozpis a další aktuální informace 
bude možné najít na našich internetových 
stránkách. V případě Vašeho zájmu o hru 
florbal nás neváhejte kontaktovat. Rádi 
přivítáme v našich řadách nové florbalisty 
i florbalistky. Nově také chystáme pro naše 
nejmenší, elévy a předškoláky, zábavnou 
formu her a pohybových aktivit s prvky 
florbalu. Informační schůzka rodičů 
těchto dětí proběhne 18. září od 18:00 
na Orlovně. Případně můžete kontakto-
vat Aleše Přibyla, tel: 607 733 555.
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TJ SOKOL TĚŠANY

Druhý kvartál roku 2015 byl bohatý na 
řadu tradičních kulturních i sportovních 
akcí. Toto období zahájil nejvýznamnější 
folklorní svátek a vrcholná společenská 
událost roku, a to Barnabašské tradiční 
hody.

Děti měli příležitost ke strávení dne pl-
ného zábavy, zajímavých akcí a legrace  
v rámci sportovního dne  jehož součástí 
byla naučná dopravní soutěž.

 „Zelená je tráva fotbal to je hra a ten 
míč kulatý věc je záludná….“ znělo po-
slední červnový víkend nejen v okolí fot-

balového hřiště, kde se uskutečnil 7.ročník 
fotbalového turnaje  Bison cup, turnaje se 
zúčastnilo 32 týmů, paralelně při muž-
ském turnaji probíhal ženský a ten byl ob-
sazen 4 mužstvy, o víkendu kdy se pořádal 
turnaj navštívil areál hřiště přes dva tisíce 

lidí, což se dá pokládat za největší akci  
v naší Obci.

Jako vyjádření úcty a poděkování něko-
lika fotbalových generací se uskutečnil již 
druhý Memoriál pana Jana Hniličky, kte-
rého se zúčastnilo osm žákovských týmů. 

Za velký úspěch vnímáme rozšíření 
mládežnické základny, 
což je do budoucna velmi 
zavazující jak pro vedení 
TJ Sokola Těšany tak pro 
Obec. Zde bychom chtěli 
poděkovat trenérům, 
kteří se starají a naše na-
děje. 

Rád bych tedy podě-
koval všem zúčastněným 
za pomoc při přípravách    
a za nenásilné udržování 
tradice založené na dobro-
volnosti a upřímné snaze 
pobavit se.                    MR.
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OBECNÍ ÚŘAD

Přibližujeme Vám úryvek z kroniky 
Obce Těšany, kterou obec započala psát, 
dne 3. září roku 1926 za starosty Tobiáše 
Štěpánka, rolníka z č. p. 195. Ustanove-
ným kronikářem byl Josef Štefan v té 
době tajemník pocházející z č. p. 201.

Doslovný výpis z úvodu kroniky:

Těšany
Na silnici z Klobouk do Brna vedoucí 

leží severozápadně 9 km vzdálená osada 
Těšany. Čítá v roce 1909 1114 obyva-
telů  (1119 Čechů, 5 Němců, 1043 kato-
líků, 67 evangelíků a 4 židy). Občanstvo 
živí se ponejvíce rolnictvím a chovem do-
bytka, jen malá část jsou živnostníci, totiž:  
2 kováři, 3 obuvníci, 4 krejčí, 4 stolaři, 
2 koláři, 2 pekaři, 1 řezník, 1 pokrý-
vač, 1 malíř, 5 hostinských a 1 babka. Je 
zde c.k. poštovní úřad a četnická stanice  
o 3 mužích. Celá plocha obnáší dle katastru 
1602.9 ha ve výnosu 40.970.96 K. Náleží 
sem 2 dvory a dva mlýny. K velkostatku 
náleží: 448.7 ha pole, 15.3 ha luk, 2.4 ha za-
hrad, 53.62 ha lesa a 4.7 ha neplodné půdy. 

Jména polností jsou: Místní trať, Pa-
dělky u Moutnic, za Topolem, Pusté, 
Strážka, Padělky, Padělky u dědiny, Vi-
nohrádky, Glosy, Odměry, Brněnské Špi-
dlatá Niva, Bělinky, Mezi Žleby, Sadkov, 
Od Otnických hranic, Noviny, Od Těšan-
ských hranic. 

Ve staré pečeti má obec hrozen a kro-
jidlo s nápisem „Obec Těšany“. Ve druhé 
pečeti z roku 1864 jest hrozen s nápisem: 
Obec Těšany.

Těšany náležely ve druhé polovici 
XIII. století Anežce ze Švábenic, dceři 
Bočka, zakladatele kláštera Ždárského. 
Roku 1277 darovala Anežka, jež se byla 
v druhém manželství za Vítka ze Švá-
benic a Rotburka provdala, s přivolením 
svého manžela klášteru Ždárskému třetí 
díl všech příjmů z osady Těšan s výslov-
ným přáním, by po své smrti v hrobce 
svého otce v kláteře Ždárském pohřbena 
byla. Kdyby však její manžel neb jeho dě-
dicové tento dar zpět požadovali, mají za 
to zaplatiti klášteru 100 hřiven nejlepšího 
stříbra. 

Těšany přišly roku 1377 v majetek kláš-
tera dominikánského v Brně. Klášter tento 
měl zde dvůr, 18 lánů a některé, které mu 
Beneš z Vildenberka věnoval s výjim-
kou, že užitek z toho zboží až do smrti 
užívati má jeho bratr Mikuláš. Darovaný 
statek klášteru Ždárskému přešel poz-
ději na opatství  ženského cisterciáckého 
kláštera na Starém Brně. Roku 1528 za-
stavil klášter opět osadu Těšany Jindřichu  
z Lomnice, který jej ještě s jinými pozemku  
a 7 obyvateli dne 15. dubna r. 1666 kláš-
teru dominikánskému v Brně za 2.000 
moravských zlatých přepustil. Pak zůstal 
při klášteře až do roku 1784, kdy klášter 
byl zrušen. Také osada Čenkovice (nyní 
zaniklá) jemu náležela. 

R. 1511 odstoupil Petr z Hrochova kláš-
teru dominikánskému v Brně zastavenou 
osadu Šinkvice (Čenkovice) i s listem zá-
stavním (Vel. Byteš před hodem svatoduš-
ním).

KRONIKA  OBCE  1927–1946
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V 17. století utrpěl majetek dominikánů 
v Těšanech válkami velkých ztrát. Poslední 
správce tohoto řádu dominikánského po-
chován jest v kostele moutnickém. 

V zámku těšanském měli dominikáni  
pěknou kapli. Památky kaple té jsou do-
sud, zejména velmi pěkná socha P. Marie, 
byla opravena a r. 1879 postavena na hlav-
ním oltáři v Moutnicích. 

Po zrušení kláštera dominikánského 
připadl statek Těšanský náboženskému 
fondu, který jej dne 27. listopadu 1807 
i se dvory Šinkvickými ( které povstali 
po zaniknutí osady Šinkvic neb Čenko-
vic) prodal dvornímu radovi Antonínu 
šl. Mayerovi a tento jej hned prodal 
zemskému advokátu Vincenci šl. Feist-
mantlovi. Po jeho smrti 7.února 1821 
převzali statek oceněný na 296.915 zl. 
43 kr. víd. měny bratři Karel a Ferdinand 
na základě úmluvy s ostatními dědici, 
totiž matky Žofie a sestra Žofie. Později 
přešel statek na rodinu Weisovu. Nynější 
majitelkou jest Leopoldina Weisová ve 
Vídni. 

R. 1836 bylo zde 775 obyvatel ( 369 
mužů a 406 žen, 729 katolíků a 46 ev. hel-
vit. vyznání(, kteří bydleli ve 137 domech, 
roku 1870 žilo ve 164 domech 975 oby-
vatel, roku 1907 - 1114 obyvatelů, z nichž 
bylo 67 evang. a 4 židé. 

Půda jest velmi dobrá a přináší hojnou 
úrodu, vinohradů bývalo za starodávna 
mnoho. Lesů zde není a ze zvěře pouze 
zající, koroptve a křepelky.

R 1836 napočítáno zde 121 koní, 171 
kusů hovězího dobytka a 2105 ovcí. Nyní 
se ovčáctví  již nepěstuje. Také vinařství 
je v úpadku, jakož z pěstování ovocného 
stromoví.

V místech, kde jsou těšanské dvory 
Horní a Dolní „Šinkvice“ - severně od 
Těšany - stávající osada Šinkvice (Čenko-
vice) dávno již zaniklá. Atž dosud jmenují 
lidé pozůstalé polnosti, které k Těšanům 
byly připojeny „Stará dědina“.

V Těšanech býval panský pivovar  
a lihovar a velký hostinec. Nyní jest tam 
5 hostinců. 

Obec Těšany přifařena bývala za sta-
rých dob do Šitbořic, a když v Moutnicích 
byla zřízena fara, přifařena byla do Mout-
nic, kam až dosud náleží. Kostel filiální 
vystavěn byl nákladem přes 40.000 K. r. 
1897 a 12. června 1906 byl vysvěcen.

Před starou školou jest kamenná socha 
Gottharda, u kovárny Langáškovi socha 
Dominika, před zámkem stojí kamenný  
krásný kříž, velmi starý a zachovalý. Také 
přiškoleny byly Těšany do Moutnic. 

Stará škola byla zde postavena roku 
1832 a to jednotřídní. R. 1883 postavena 
byla nová škola dvoutřídní, která rozšířena 
byla na trojtřídní, navštěvuje ji 190 školou 
povinných dítek. 

O úhledném zámku Těšanském píše 
již Volný ve své topografii. Jest to sta-
vení útulné, v zahradě stojící, posledním 
majitel dal zámek se značným nákladem 
opraviti.

Věříme, že především nově přistěho-
vaní občané Těšan uvítají ohlédnutí do 
historie. Snad i mnozí starousedlíci si rádi 
osvěží paměť a s chutí si přečtou  události 
spojené s Těšany.

Budeme se snažit, aby v každém zpra-
vodaji byl doslovný výpis z určitého his-
torického období obce. 
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Poznáte je?
Obracíme se na Vás,  naše občany, zda poznáte 

účastníce kurzu vaření z roku 1934 v Těšanech. Pokud poznáte  alespoň některou
 z účastnic kurzu, dejte nám vědět.  Jména zveřejníme v příštím zpravodaji. 

Víte, kdo to byl Thomas Graumann 
a jakou má vazbu na Těšany?

Thomas Grau-
mann se naro-
dil v Brně roku 
1931 v židovské 
rodině. Rodiče 
se poměrně brzy 

rozvedli a maminka se znovu provdala za 
pana Hochberga, který byl správcem na 
zámku v Těšanech, kam se s matkou a bra-
trem odstěhovali. Na dětství na zámku ve-
lice rád vzpomíná, bylo to pro něj krásné 
místo, kde si užíval pohodlí a spoustu ná-
vštěv, které na zámek přijížděly. 

Zakrátko se psal rok 1938, v té době 
mu bylo sedm let. V tom roce na zámek 
přijela jeho teta Kamila s rodinou z Vídně  
a zdržela se nezvykle dlouho. V té době ne-
chápal   souvislosti se zabráním Rakouska 
Hitlerem. Celá rodina čekala v Těšanech 
na emigrační doklady k vystěhování do 
Austrálie. Naléhali na jeho rodiče, aby si 
vyřídili doklady pro všechny o povolení  
k vycestování a odjeli s nimi. Rodiče však 
toto odmítli, nechtěli z Československa. 
Často přemýšlí o tom, jak by se jeho ži-
vot vyvíjel, kdyby matka s nevlastním ot-



TĚŠANSKÝ  ZPRAVODAJ 3/2015

24

N a ř í z e n í m 
obce Těšany č. 
1/2012 byl vy-
dán tržní řád, 
jehož ustanovení 

zakazuje pochůzkový prodej a podomní 
prodej. 

Bohužel, dle zkušeností našich občanů, 
jsou podomní prodejci čím dál drzejší  
a neodbytnější. 

cem uvěřili, že hrozí smrtelné nebezpečí 
a přistoupili na vystěhování. Vzpomíná, 
jak bylo pro něj těžko pochopitelné, když 
ulicemi Těšan projížděli nacistické tanky  
a vojáci na motocyklech se sajdkárami. 
Několik důstojníků vtrhlo do kanceláře 
jeho otčíma a trvalo dost dlouho než ode-
šli. Následně v zámku bydlelo několik 
Němců. 

V prvních měsících protektorátu na zá-
mek přicházel evangelický farář Odstrčil  
z Klobouk u Brna. Maminka měla sym-
patie k jeho církvi. A byl to patrně farář 
Odstrčil, kdo pomohl zorganizovat jeho 
odjezd do Skotska. První srpnový den 
roku 1939 odjel spolu s maminkou a ba-
bičkou do Prahy na Wilsonovo nádraží, 
kde čekalo mnoho dalších dětí. Maminka 
mu dala nějaké papíry a vysadila ho do va-
gónu. Na krku měl zavěšené velké číslo. 
Maminka a babička zůstaly na nádraží.  
V té době netušil, že je vidí naposledy. 
Bratr Tony zůstal doma, protože byl ne-
mocen, měl odjet následujícím vlakem, 
připraveným na odbavení na 1. září 1939. 
Tento vlak už neodjel. 

 Začala druhá světová válka. Bratr Tony, 
rodiče, babička a všichni příbuzní zemřeli 
v koncentračních táborech. Záchranný 
Wintonův vlak ho přivezl na pobřeží a do 
Anglie se dostal lodí. Vlakem ho s dalšími 
dětmi přesunuli až do skotského města Sel-

kirk, kde je přijala skotská církev a zřídila 
pro  židovské děti domov. Zároveň vydala 
časopis s inzeráty k adopci přijatých dětí. 
K adopci se také přihlásila slečna Corso-
nová, která přijela z Palestiny, kde byla 
učitelkou. Ona a její rodiče si přišli převzít 
do adopce dvě děvčata, ta ale z Prahy ne-
přijela. Tenkrát řekla, že se zkusí postarat 
o dva chlapce, pokud to zvládne. Skon-
čil u ní spolu s Tomášem Schlesingerem.  
V té době začal navštěvovat anglickou školu  
a zvládat nový jazyk angličtinu, češtinu 
postupně zapomínal. Rok po příjezdu za-
vítal do vesnice, kde  žil známý evange-
lista Robert Hudson Pope, který v něm  
zanechal obrovský dojem. 

Po ukončení střední školy vystudoval 
zdravotnickou školu a následně biblickou. 
Začal pracovat jako misionář mezi do-
morodci na Filipínách. Tam poznal svoji 
ženu Caroline, která pochází z USA a byla 
také misionářkou. Za čtyři roky po svatbě 
se přestěhovali do Spojených států, kde 
adoptovali dvě děti. Brzy se jim narodily 
další dvě děti.  V Americe  mnoho let pra-
coval jako zdravotník a pomáhal rodinám 
uprchlíků a zahraničním studentům.

V roce 1993 se vrátil spolu s manželkou 
zpět do České republiky. Navštívil Těšany 
a v Praze  se setkal se svým  zachráncem 
Nicholasem Wintonem. 

Čerpáno z Brněnské tiskové misie, o.s.

Podomní prodej...... 
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Je to levné 
Voda z kohoutku šetří nejen přírodu, ale 

hlavně peněženku.
Litr vody z kohoutku stojí přibližně 

0,07 Kč. To je v průměru 50–200 x míň 
než běžné balení vody. 

Je to bezpečné
Na rozdíl od balené vody jste schopni 

zjistit, co pijete – u svého poskytovatele 
můžete zjistit aktuální kvalitu vody. 

U balených vod hrozí poškození zdraví 
toxickými chemikáliemi jako Bisphenol 
A (BPA) vyloučenými z plastových lahví 
nebo pomnožení nežádoucích mikrorga-
nismů při nesprávném skladování.

Je to pohodlné
Spořte svůj čas, sílu a prostor – místo 

cesty do obchodu, namáhavého nošení  
a nepraktického skladování jen otočte ko-
houtkem!

PROČ PÍT VODU Z KOHOUTKU?

Jaké používají podomní prodejci ener-
gií nejčastější „triky“?
► Někteří prodejci prohlašují, že zastu-

pují vašeho stávajícího dodavatele, 
že provádí kontrolu elektroměru, že 
váš původní dodavatel zaniká, že jdou 
zkontrolovat smlouvu, protože je tam 
chyba nebo dokonce, že je posílá přímo 
starosta obce, soused nebo dokonce 
váš příbuzný, nebo že sjednocují celou 
jižní Moravu pod jednoho dodavatele. 
Často se snaží vetřít do přízně tím, že 
pochválí kytičky v předzahrádce, za-
vedou řeč na různé nemoci a neduhy, 
na vaření a jiné záležitosti. 

► Někdy vám prodejce oznámí, že váš 
současný dodavatel končí a že si mu-
síte najít nového. To je navíc kombi-
nováno s různými formami psychic-
kého nátlaku, který vede k jedinému 
cíli, okamžitému podpisu smlouvy bez 
možnosti ji plně prostudovat. Argu-
menty jako „jde o časově omezenou 
nabídku, pokud nepodepíšete hned ne-
budete mít nic...“ jsou poměrně běžné. 

► Často také uslyšíte větu typu „Jdu 
vám zlevnit elektřinu (plyn) - ukažte 

mi fakturu - neukazujte staré faktury 
(vyúčtování) ani SIPO - váš dodavatel 
je zná! Prodejci požadují staré faktury, 
aby z nich mohli opsat údaje, pak stačí 
jeden podpis a možná ani nevíte, že jste 
změnili dodavatele. A pokud přece jen 
smlouvu na změnu dodavatele plynu 
či elektřiny podepíšete, nic se neděje, 
podle ustanovení § 1829  občanského 
zákoníku můžete do 14 dnů od pod-
pisu smlouvy s novým dodavatelem 
energie odstoupit. Odstoupit můžete 
také nejpozději 5 dnů před dodávkou 
energie, nesmíte si ale tuto možnost 
znemožnit , že přijmete od dodavatele 
nějaký dárek (v poslední době to jsou 
např. žárovky).

Jak tedy postupovat v případě, že vás 
osloví podomní prodejce? Pokud mezi 
dveřmi spustí nějakou nabídku nebo vás 
zahrne dotazy, od kterého dodavatele 
odebíráte elektřinu, plyn, na jaké matraci 
spíte, čím vysáváte a podobně, neztrácejte 
čas a nervy tím, že ho necháte domluvit, 
přerušte jej, že nic takového nechcete, 
rozlučte se a zavřete dveře. 
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 30. 11. 2015

Může to být pestré
Omrzela se vám prostá chuť pitné vody? 

Kombinujte! Tvořte vlastní variace. Zpes-
třete si vodu čerstvým ovocem, bylinkami 
či lahodným sirupem. 

Šetři přírodu

Každý rok se vyrobí na světě asi 28 000 
000 000 plastových lahví. na jejich výrobu 
se spotřebuje 17 000 000 barelů nafty. 
Tato nafta by mohla stačit jako palivo pro 
100 000 aut po jeden rok. 

www.zvodovodu.cz
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