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Rád bych Vás informoval o všech 
podstatných věcech, které se v obci dějí.

Jedním ze zmiňovaných projektů 
pro rok 2016, ke kterému jsem se 
vyjadřoval již v minulém zpravodaji, je 
výstavba víceúčelového hřiště poblíž 
tělocvičny ZŠ Těšany. Se Sokolem 
Těšany byla podepsaná smlouva 
k prodeji pozemku na zamýšlené 
Multifunkční hřiště a děkuji předsedovi 
Michalu Vlčkovi i vedení Sokolu Těšany 
za vstřícný přístup. K tomuto projektu 
obec podala žádost o individuální 
dotaci na výstavbu multifunkčního 
hřiště u Jihomoravského kraje. Cílem 
je, aby hřiště bylo v provozu již v letních 
měsících a mohlo sloužit nejen žákům 
ZŠ Těšany a spolkům, ale také široké 
veřejnosti.

V těchto dnech probíhá zdravotní 
řez stromů v Těšanech. Mimo to, že 
jsou stromy prořezávány, bylo nutné 
i kácení. Například strom vedle sochy 
T. G. Masaryka byl v půli prohnilý 
a s ohledem na bezpečnost byl nahraze-
ný stromem novým.
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Vážení spoluobčané,

Dostává se Vám do rukou zpravodaj, který má oproti předcho-

zím číslům nové grafické zpracování. Nejenom změnou 

grafiky, ale také obsahem se snažíme, aby byl zpravodaj co 

nejpestřejší. Přeji Vám příjemné čtení.

Slovo starosty obce
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Zastupitelé obce většinově podpo-
řili projekt výstavby nové hasičské 
zbrojnice v centru obce, dle návrhu 
Ing. Tomáše Vymětala. Zřizovatelem 
výjezdové jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů je obec, která by také měla 
hasičům zajistit odpovídající zázemí. 
Budova, ve které jsou místní hasiči není 
majetkem obce a nutno uvést, že 
neodpovídá standardům hasičské 
zbrojnice. Vlastník současné hasičky, 
Orel jednota Těšany, neuvažuje o pro-
deji, ani o dlouhodobém pronájmu 
a investice vložené do rekonstrukce 
nemovitosti, která není majetkem obce, 
neshledávám tedy jako vhodné. Také 
s ohledem na aktivitu a akceschopnost 
těšanských hasičů byl projekt výstavby 
nové hasičské zbrojnice, na místě 
současného prašného parkoviště 
v blízkosti parku, schválený. Výběr 
místa byl prověřený územní studií 
zpracovanou Ing. Janou Kaštánkovou. 
Výstavba by měla probíhat v roce 2016 
a 2017 a mimo vlastních finančních 
zdrojů žádáme také o dotační spolufi-
nancování na Jihomoravském kraji a na 
Ministerstvu vnitra. Tento projekt je 
teprve v začátcích, o dalších podrobnos-
tech Vás budu informovat v následují-
cích vydáních zpravodaje.

V lednu a únoru bylo na bytovém 
domě provedeno odizolování zdiva ve 
vchodu bytového domu. Po zednických 
úpravách byl bytový dům zaměstnanci 
obce vymalovaný. Stejné opravy 
proběhly i na obecním úřadě.

Během jarních měsíců začne 
společnost E-ON s projektem položení 
kabelu do země v ulici směr Šaratice. 
Na projekt E-ONu bude navazovat 
také výstavba veřejného osvětlení 
a v případě získání dotací také celková 
rekonstrukce chodníku. Pokud by 
dotace na opravu chodníků, kde je 
odhadovaný náklad mezi dvěma a třemi 
miliony Kč, nebyla Těšanům přidělena, 
bude řešeno, zda tuto opravu bude obec 
financovat bez dotací nebo zda bude 
usilovat o dotace znovu a s opravou 
počká. 

V dubnu by měla být zprovozněna 
autobusová linka, která by jezdila 
v nočních hodinách z Brna do Těšan. 
Autobus by vyjížděl z Brna v 1:30 
s jedním přestupem v Sokolnicích. 
O podrobnostech budete informováni 
na webových stránkách, rozhlasem 
apod. v okamžiku, kdy bude známé 
datum zprovoznění.

Vítám aktivitu Sokolu Těšany 
k rekonstrukci stávajících fotbalových 
kabin. Zastupitelstvo vyjádřilo jedno-
značný souhlas k finanční spoluúčasti 
v případě, že Sokol obdrží dotační 
spolufinancování, o které žádá na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy. Plně rekonstrukci kabin 
podporuji, a pokud nebude Sokolům 
přidělena dotace, bez které se rekon-
strukce pravděpodobně neobejde, 
v roce letošním, chci i v budoucnu 
pomoci s problémem nevyhovujícího 
zázemí pro těšanské fotbalisty.

Plně začal fungovat systém třídění 
odpadu v  Těšanech. Rád bych touto 
cestou poděkoval rodinám i jednotliv-
cům, kteří se do systému zapojili. První 
výsledky chceme hodnotit až po půl 
roce provozu, nicméně čísla, které 
máme k dispozici už nyní napovídají 
o tom, že systém byl občany pochopen 
a Těšaňáci mají chuť třídit. 
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Obcí Těšany byly v tomto roce 
podané žádosti o dotace 
k následujícím projektům:

Rekonstrukce chodníků od kruhového 
objezdu směr Šaratice – podáno na 
SFDI, požadovaná částka 
1.884.000,- Kč

Oprava elektroinstalace v ZŠ Těšany 
a s tím související práce – podáno na 
Jihomoravský kraj, požadovaná částka 
200.000,- Kč

1. Fáze výstavby hasičské zbrojnice – 
JMK, požadovaná částka 500.000,- Kč

18. Ročník národopisných slavností – 
JMK, požadovaná částka 78.500,- Kč

Výstavba multifunkčního hřiště – 
JMK, požadovaná částka 
900.000,- Kč

Výstavba dětského hřiště (fitness 
prvků) v areálu u tělocvičny ZŠ Těšany 
– Ministerstvo pro místní rozvoj, 
požadovaná částka 385.537,- Kč

Výstavba hasičské zbrojnice, program 
Dotace pro jednotky SDH obcí – 
Ministerstvo vnitra, částka 
3.870.000,- Kč

Žádosti o dotace jsou podané na 
maximální možné částky. Dotace není 
možné nárokovat a ani nelze u všech 
podaných žádostí předpokládat, že 
v případě úspěšnosti budou dotace 
přiznané v požadovaných částkách.

Zastupitelstvo obce a rada obce 
schválila následující dotace pro 
subjekty působící v Těšanech:

RO schválila dotaci farnosti Těšany 
ve výši 50.000,- Kč

RO schválila dotaci SDH Těšany 
ve výši 25.200,- Kč

RO schválila dotaci RC Na myšáku 
ve výši 20.000,- Kč

RO schválila dotaci Těšánku o.s.  
ve výši 15.000,- Kč

RO schválila dotaci Orlu jednotě 
Těšany ve výši 44.400,- Kč

ZO schválilo dotaci TJ Sokolu Těšany 
ve výši 68.450,- Kč

ZO schválilo dotaci Kalimeru o.s. ve 
výši 19.200,- Kč na běžný chod klubu.

RO schválila dotaci na akci Region 
Cup pořádané Kalimerem o.s ve výši 
5.000,- Kč.

Byla vytvořena nová stanoviště pro 
třídění odpadu a to ve Familiích, v Kou-
tě a u hlavní silnice. 
Jak jsem již informoval dříve, byla 
v roce 2015 podaná žádost o dotace na 
další nádoby k separaci odpadu. První 
informace byly ty, že výsledky žádostí 
budou známy v březnu, nicméně nyní to 
vypadá, že o úspěšnosti dotací budeme 
informování nejdříve v květnu. Proto 
chci požádat občany, kteří na nádoby 
čekají, o trpělivost. TĚŠANY

Obecní ÚřadObecní ÚřadObecní Úřad
Sběrný dvůrSběrný dvůrSběrný dvůr



Rada obce Těšany schválila změnu 
v komisi pro sport a spolky na pozici 
předsedy. Místo Martina Rychlíka je 
novým předsedou Petr Vaněček. Chci 
poděkovat Martinu  Rychlíkovi za práci 
v roce 2015, především  za organizaci 
zveřejňování informací na webu obce 
o akcích sportovních i kulturních, za 
pomoc s organizací času pro jednotlivé 
spolky v tělocvičně ZŠ Těšany, komuni-
kaci se spolky při akcích např. sázení 
stromu.

Chci poděkovat organizátorům 
plesů v Těšanech, tedy Mysliveckému 
sdružení a Sboru dobrovolných hasičů 
a sdružení Těšánek za pořádání maš-
karního plesu pro děti. 

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce

Obec Těšany pořádá 
jednodenní zájezd pro seniory 
(nad 60 let včetně). 

Výlet je plánovaný do skláren 
Květná, kde bude uskutečněna 
exkurze do sklářského 
výrobního podniku.

Dále bude provedena 
prohlídka zámku ve Slavkově 
u Brna. Zastávka na oběd je 
plánovaná ve Slavkovském 
pivovaru s krátkou prezentací 
výroby piva.

Obec Těšany uhradí 
účastníkům dopravu 
a poplatky za vstupné. 
Občerstvení si každý z občanů 
bude hradit sám. 

Termín zájezdu
26. 4. 2016

odjezd 8:45 hod. od Kovárny, 
návrat do Těšan přibližně 
17:00 hod.

Chci tímto oslovit všechny 
občany uvedené věkové 
skupiny, kteří mají zájem se 
zájezdu účastnit, aby se do 
20.4.2016 nahlásili na obecním 
úřadě. Kapacita zájezdu je 
omezená.

Zájezd pro seniory
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Závěr jara bude patřit Těšanské stopě, druhému 
ročníku „lehké jarní vycházky“, kterou organizují 
rukou nerozdílnou RC Na Myšáku a SDH Těšany 
ve spolupráci s ostatními spolky z Těšan. Po 
nedlouhé nekrátké cestě čeká na děti i dospělé 
plnění úkolů na 16 různých stanovištích, které 
mimo jiné reprezentují činnost každého spolku. 
Na závěr odpoledne pak proběhne divadelní 
představení divadla Koráb na které mají úspěšní 
poutníci vstup zdarma.

Připravované akce v Těšanech
Letošní jaro pro nás spolky v Těšanech nachystaly mnoho zajímavého nejen pro 
děti. Rád bych vás jako nový předseda komise pro sport a spolky na některé z nich 
upozornil a pozval. Pevně věřím, že je na jaře v Těšanech z čeho vybírat a že organi-
zátorům vzdáme díky hojnou účastí.

Za komisi pro sport a spolky Petr M. Vaněček

04/2016Sázení stromků

V průběhu měsíce dubna naváže obec Těšany na 
hezkou výzvu z minulého roku, totiž výzvou pro 
všechny spolky a organizace Těšan na společné 
sázení stromů. Sázení je zároveň i součástí 
projektu obnovy parkové zeleně a díky zachování 
druhové pestrosti bude sloužit i jako výuková 
pomůcka pro základní školu v Těšanech.

23/04/2016Dopravní den

23. dubna uskuteční se již 4. ročník zábavného 
dopoledne nejen s dopravními předpisy – 
dopravní den. SDH Těšany ve spolupráci 
s  jednotl ivými s ložkami Integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského kraje 
a organizací BESIP přiblíží dětem zábavnou 
formou základy bezpečnosti silničního provozu 
a umožní dětem netradiční pohled na jejich 
vybavení a techniku. K dispozici bude také 
opravdová světelná křižovatka!

30/04/2016Pálení čarodějnic

 30. dubna uspořádá SDH Těšany tradiční pálení 
čarodějnic. Za pomoci RC Na Myšáku připravují 
odpoledne plné her a všeobecného sletu 
čarodějnic. Myslím, že organizátoři loňského 
pálení ustanovili vysokou laťku v at-raktivním 
vzhledu čarodějnic, kterou jistě letos překonáme 
za pomoci sličných (ježi)bab širokého okolí. Za 
tmy pak vzplane hranice a vítězku soutěže 
o nejstrnulejší  výraz upálíme.  Večerem 
i nocí k zábavě i tanci bude hrát skupina MRAK.

28/05/2016Těšanská stopa
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Miroslav Zborovský: Dobrý den pane 
Sedláčku. Můžeme v úvodu rozhovoru 
shrnout, kterými kluby jste si jako hráč 
prošel?

Roman Sedláček: Začínal jsem samo-
zřejmě v Těšanech, ze kterých jsem jako 
dorostenec přestoupil do KPS Brno. 
Z  KPS, kde jsem hrál ještě jako doroste-
nec druhou ligu, jsem šel na vojnu do 
třetí ligy, konkrétně do Jindřichova 
Hradce a z vojny jsem odešel do 
prvoligových Vítkovic, kde se mi tak 
úplně nedařilo. Po přestupu do Zlína se 
mi podařilo kariéru oživit a poté jsem 
šel hrát do Olomouce, kde jsem strávil 
šest let. Odtud jsem přestoupil do 

Hansy Rostock, která hrála bundesligu 
(nejvyšší německá soutěž). Bohužel 
jsme po roce sestoupili a tým se rozpadl. 
Po čtyřech letech, které jsem strávil 
v Německu v druhé lize, jsem se vrátil 
do Česka, konkrétně do Jablonce. V té 
době jsem začal stavět barák v Olomou-
ci a chtěl jsem zůstat blízko rodiny, 
proto jsem se vrátil do Zlína, ze kterého 
jsem šel ještě na půl roku do Uherského 
Brodu a profesionální kariéru jsem 
dohrával v HFK Holice, kde jsme 
postoupili z divize až do druhé ligy. 

Rozhovor

s Romanem
Sedláčkem

Roman Sedláček mě přivítal ve svém domě v Olomouci. Potom co mi paní Sedláčko-
vá přichystala čaj, zapnul jsem záznamník a s panem Sedláčkem jsme začali 
hovořit nejen o fotbale. Celý rozhovor probíhalve velmi příjemné atmosféře a já 
chci za milé prostředí poděkovat nejen panu Sedláčkovi, ale celé jeho rodině.



MZ: Tak to je pestré. Je nějaký z  těch 
klubů, který byste vyzdvihnul?

RS: Samozřejmě v Hanse Rostock jsem 
hrál ty největší zápasy. To byla bundes-
liga a především zážitek kdy jsme hráli 
ligu mistrů, tenkrát ještě pod názvem 
PMEZ, proti Barceloně, ten je nezapo-
menutelný. Můžu říct, že jsem jeden 
z mála českých hráčů, který porazil 
Barcelonu. Ten zážitek byl neskutečný.

MZ: Jaké to bylo jít z české ligy do 
bundesligy? Asi velká změna co se týká 
tréninků, zázemí atd.

RS: Změna obrovská. To se nedá 
srovnat. Ať už materiální vybavení, celé 
zázemí...

MZ: Nezatočí se hráči trochu hlava, 
když najednou přestoupí do klubu, kde 
jsou takové podmínky, hraje proti 
světovým klubům?

RS: Já jsem odcházel těsně po revoluci, 
v 28 letech. I když jsme i za komunistů 
jezdili ven, byl jsem v Austrálii, Ameri-
ce, Malajsii, ale když potom přijedete na 
Barcelonu a vidíte ten stadion... je to 
obrovský zážitek. Štěstí bylo, že to 
přišlo v pokročilejším fotbalovém věku 
a hlava se mi z  toho nezatočila.

MZ: Když jste s Hansou Rostock hráli 
proti Barceloně, jsou nějaké momenty, 
které si vybavuje do dneška?

RS: Na Barceloně jsme prohráli 3:0. 
Hrál jsem proti Christo Stoičkovovi, 
Koemanovi, Guardiolovi. Doma jsme je 
dokázali porazit 1:0 a já jsem nahrával 
na ten jediný gól.

MZ: Byl v Rostocku někdo z českých 
hráčů, kdo by Vám v začátcích 
pomohl?

RS: Šel jsem z  Olomouce spolu s  Oldou 
Machalou a v té době tam byl taky 
Franta Straka, který už hrál v  Německu 
třetí sezónu. Ten nás trochu navedl 

a pomohl nám se rychle sžít s tím lepším 
prostředím. 

MZ: To asi hodně usnadní začátky?
RS: Určitě. On nám pomohl vybrat 
bydlení, školu pro děcka, tak jsme se 
v  začátcích lépe sžili s prostředím.

MZ: A jste ještě v kontaktu s těmito 
hráči?

RS: S Oldou Machalou chodíme 
pravidelně na kafe a s Frantou Strakou 
si občas voláme. Když ho vidím 
v televizi, tak se vždycky pousměji 
a říkám si, že je to pořád stejnej Franta 
Straka.

MZ: Vždycky býval takhle impulsivní?

RS: Jo, on je pořád stejnej...

MZ: Zpátky k Vám. Vždycky jste 
hrával útočníka?

RS: Jo, vždycky. Jinou pozici jsem 
nikdy nezkoušel. Mě k tomu přivedl pan 
doktor Hnilička, vlastně můj první 
velkej trenér, Ten ze mne udělal 
útočníka. Já jsem vlastně vždycky chtěl 
hrát v útoku, protože taťka byl taky 
útočník a vždycky mě lákalo dávat góly, 
takže útočník jsem vlastně od mala.

MZ: S fotbalem jste začínal v Těšanech. 
Vzpomenete si ještě na některé kluky, 
se kterými jste hrával?

RS: Jasně, to byly moji vrstevníci. My 
byli celá parta například Jirka Cik, Peťa 
Nádeníčků, Bohoušek Štelcel, Honza 
Motáň z Nesvačilky, taky Ladík Náde-
níčků, kteréj nás trénoval... já si teď na 
všechny nevzpomenu. Byly to nádherný 
zážitky s  nima.

MZ: A kdo Vás vytáhnul z Těšan do 
Brna?

RS: Já jsem se učil číšníkem a jednou 
jsem potkal... myslím, že se jmenoval 
Jarek Novotný, který se z Těšan
odstěhoval do Brna, no a on se mě ptal, 
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jak mně fotbal jde a jestli mě to baví a já 
jsem říkal, že jo a tak mi domluvil na 
Kénigu zkoušku. Tam se na mě podívali, 
rychle mě zaregistrovali, protože si asi 
mysleli, že ze mě něco bude a já už tam 
zůstal.

MZ: Tímto jste z těšanského fotbalu 
odešel, ale na sklonku kariéry jste se na 
těšanské hřiště ještě vrátil. Jak k  tomu 
došlo?

RS: Já už jsem vlastně skončil a už jsem 
ani nechtěl hrát, všecko mě bolelo, ale 
ukecal mě Zdeněk Hrouzek, kterýmu 
jsem slíbil, že Těšanům ještě pomůžu. 

MZ: Jaké to je se vrátit z profesionální-
ho fotbalu hrát soutěž v Těšanech?

RS: Ten fotbal je úplně jinej. Nechci, 
aby to špatně vyznělo, ale ten rozdíl 
v rychlosti a hlavně v myšlení hráčů je 
opravdu velký. Já vždycky říkám, že 
fotbal je ohromná dřina. Často slýchá-
vám, že fotbal je o štěstí, ale tak to není. 
Je to o odříkání, o dřině, o disciplinova-
nosti, aby se člověk dostal na vrchol. 
Často radím, aby si lidi přečetli knížky 
od Pavla Nedvěda, Honzy Bergera 
a dalších.

MZ: Je někdo ze současné generace, na 
koho se rád podíváte? 

RS: Určitě Tomáš Rosický, to je hráč, 
kterému je ten fotbal vrozený. Ale ty 
jeho zranění, to je prostě neštěstí… Za 
mé éry to byl Honza Berger, to byl talent 
od pána boha. Měl nabídky od velkých 
klubů, třeba i z Realu Madrid a nebýt 
tenkrát toho režimu, tak tam mohl hrát. 
V tomto zase měl Rosický štěstí, že se 
narodil, oproti Bergerovi, v  jiné době.

MZ: Musím se zeptat, také na repre-
zentaci, kde jste si za trenéra Milana 
Mačaly zahrál. Jak vzpomínáte na tuto 
zkušenost.

RS: To bylo ještě za Československa 

a tenkrát tam hráli ohromní hráči. Ať už 
Tomáš Skuhravý, Ivoš Knoflíček, Stano 
Griga, Milan Luhový... to byli neskuteč-
ní bombarďáci a mně se poštěstilo 
s nimi hrát pár zápasů. Navíc když 
člověk stojí před zápasem se lvíčkem na 
prsou a slyší českou hymnu, tak je to 
neskutečný zážitek.

MZ: Jací jsou tito hráči v soukromí? 
Pustí si člověka k tělu?

RS: Já jsem vždycky říkal, že jsem 
obyčejnej kluk z Těšan, který se vydal 
do fotbalového světa. Byl to můj 
obrovskej sen, když jsme s taťkou 
jezdívali do Brna na fotbal, kdy tam na 
Eintracht Frankfurt přišlo 45 tisíc lidí, 
když Zbrojovka hrávala ligu mistrů, tak 
to bylo něco famózního. Říkal jsem si 
„to je můj sen si zahrát na tomto 
trávníku“. Potom se mi to pomalu 
splňovalo, hrál jsem ligu, ale furt jsem si 
říkal „seš ten kluk z Těšan“ a pak jsem se 
dostal do nároďáku a viděl jsem, že ti 
kluci jsou perfektní a na nic si nehrají, ať 
už to byl Pepa Chovanec, Míša Bílek, 
Ivan Hašek, Lubo Moravčík, tak s nimi 
vždycky byla sranda.

MZ: Byly někdy nějaké nabídky, které 
jste nevyužil a zpětně byste to hodnotil 
jinak?

RS: Měl jsem nabídku hrát jak za 
Spartu, tak za Slávii. Možná jsem si 
mohl někdy vyčítat, že jsem nepřestou-
pil do českého velkoklubu, ale to už je 
všechno pryč. Zpětně musím říct, že 
potom, když jsem v  reprezentaci poznal 
hráče z těchto klubů, tak to byli dobří 
kluci. 

MZ: Jaké to bylo se životosprávou 
profesionálního fotbalisty? Dokážu si 
představit, že se to po zápase někdy 
rozjelo. Tolerovali to tiše trenéři?

RS: Po zápase jsme samozřejmě zašli 
oslavit výhru, ale člověk věděl, že 
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nemůže slavit tři dny. Přes týden to 
nešlo, ale po zápase jsme si jako parta šli 
posedět, jako každej jinej. Prostě to tak 
bylo, jako v každé jiné práci. Dnes je to 
jinačí, každý si hlídá svoje místo, je 
velká konkurence. Rozdíl je taky v  tom, 
že za nás byly jiné možnosti. 

Nebezpečí je v tom, že dnes mají hráči 
velká lákadla, ať jsou to herny, bary, 
drogy a dnes když do toho někdo 
spadne, tak se těžko odtud dostává. My 
jsme měli partu a někdy po zápase 
hospodu, a když už jsme to někdy 
přehnali, tak jsme šli s pokorou domů. 

MZ: Čemu se nyní věnujete, co je Vaším 
zaměstnaním?

RS: V  současné době trénuji jako hlavní 
trenér v Mohelnici, která hraje třetí 
ligu. K  Mohelnickému týmu jsem přišel 
minulou sezonu po podzimní části, kdy 
byl tým devátý v  tabulce, přesto se nám 
v jarní části sezony podařilo udělat 
takové výsledky, že jsme celou soutěž 
vyhráli a postoupili jsme. Teď nám 
v  tabulce patří jedenácté místo.

MZ: Hrála někdy Mohelnice tak 
vysoko?

RS: Pro Mohelnici je to velký úspěch, 
protože tak vysokou soutěž nikdy 
nehrála.

MZ: Vím, že stále spolupracujete se 
Sigmou Olomouc, ve které jste zažil 
skvělé roky. Musím zmínit Vaši 
spolupráci s  Radkem Drulákem.

RS: Ano, s Radkem jsme spolu hráli 
v útoku tři sezóny. Dnes pracuji na 
Sigmě jako externí spolupracovník, 
trénuji útočníky.

MZ: Zajímá mě, jaké to je, když 
fotbalista ukončí kariéru. Musí být 
strašně těžké se po tolika letech, kdy 
máte jasně daný program, zařadit do 
běžného života.

RS: To je ohromně těžký. Já vždycky 
říkám klukům, kolem fotbalu „dělejte 
všechno proto, abyste mohli kolem 
fotbalu zůstat, protože to je to nejkrás-
nější zaměstnání“. Když skončí kariéra 
fotbalisty, tak je to opravdu těžké. 
Samozřejmě jak čas běží, tak se postup-
ně zapracováváte, protože něčím se živit 
musíte a pokud máte chuť, tak můžete 
začít dělat trenéřinu.

MZ: Ale vy mimo to, že trénujete, tak 
i podnikáte. V Olomouci máte sport 
bar.

RS: No, já toho fotbalu mám teď tolik, 
že je to pro mne celodenní zaměstnání. 
Bar máme dohromady s manželkou a já 
jí chodím při větších akcích pomoct. Je 
to naše obživa, ale já miluju fotbal, který 
je pro mě číslo jedna.

MZ: To je skvělé, když někdo může mít 
zaměstnání a zároveň je to i koníček.

RS: Fotbal je zaměstnání jako každé 
druhé a o to je mi milejší, když můžu ve 
fotbale dál pokračovat. Taky být 
s mladýma je pro mě dar, člověk mezi 
nimi nezestárne a furt se udržuje.

MZ: Děkuji za rozhovor.

RS: Já taky děkuji, a chtěl bych na závěr 
říct, že za všechno co jsem dokázal, 
vděčím především rodičům a mojí 
rodině. I když mi někteří nevěřili, tak 
rodiče a celá rodina při mně vždy stáli 
a jen díky jejich podpoře jsem dokázal 
to, co jsem v  životě dokázal.



Na úřední desce se 8. 1. objevil 
dokument s názvem Program rozvoje 
obce Těšany. Je to obsáhlý dokument, 
který ukazuje, jak naše obec vypadá 
v současnosti, jaké má plány do roku 
2021, jaké problémy potřebuje řešit, 
jaké jsou její klady, jakým aktivitám se 
věnuje, co se nám na obci líbí a co by 
naopak potřebovalo vylepšit. Zkrátka 
popisuje Těšany tak, aby si o nich mohl 
udělat představu libovolný ministerský 
úředník, aniž by musel jet za námi 
a vyptávat se nás jednoho po druhém. 
Tento dokument potřebuje od roku 
2016 každá obec jako přílohu k žádos-
tem o dotace. Ukazuje v něm, že má 
plány do budoucna, neinvestuje 
nahodile a bez rozmyslu a že všechno, 
co se tu děje, je vzájemně provázáno.

Jako každý dokument se i Program 
rozvoje obce dá napsat „od stolu“ 
a schválit jako formální záležitost. Rada 
a zastupitelstvo Těšan se ale rozhodly, 
že má smysl vypracovat takový strate-
gický dokument, který bude opravdu 
zrcadlit situaci v naší obci, naše vlastní 
postoje, požadavky, spokojenost 
i nespokojenost s konkrétními místy 
a situacemi. Proto měli všichni občané 
starší 15 let možnost vyjádřit se pro-
střednictvím dotazníkového šetření, 
které v naší obci proběhlo loni na 
podzim. Na tvorbě dokumentu se 
podílel i realizační tým občanů z Těšan 
– zástupců spolků, různých věkových 
skupin, zastupitelů a aktivních občanů.

V dotaznících i na schůzkách zaznělo 
znovu a znovu, že v nejbližší budouc-
nost i  potřebujeme řeši t  opravy 
a rekonstrukce chodníků, vybudovat 
multifunkční hřiště, které bude sloužit 
veřejnosti, postavit hasičskou zbrojnici, 
od základů zrekonstruovat, nebo spíš 

znovu vystavět kabiny a zázemí pro 
fotbalisty. Několikrát se opakovaly též 
žádosti o řešení chybějícího kulturního 
zázemí (místnost kde by mohly být 
pořádány pravidelné schůzky organiza-
cí, valné hromady, oslavy atd.). I když si 
obec tyto problémy uvědomuje, díky 
reakcím široké veřejnosti se nám 
podařilo lépe je utřídit a stanovit jejich 
priority.

Dokument stále můžeme měnit 
novým usnesením zastupitelstva. 
Dokonce to je žádoucí. Měl by se 
každoročně upravovat podle toho, jak 
bude obec realizovat své plány, rozvíjet 
aktivity a naplňovat svou vizi. Program 
rozvoje si můžete podrobně pročíst na 
webových stránkách obecního úřadu 
v sekci Historie úřední desky.

A jak mají Těšany vypadat v roce 2021? 
Obec Těšany je bezpečnou a soudržnou 
obcí, která nabízí svým občanům 
kvalitní zázemí v podobě vyhovující 
občanské vybavenosti, dostatečné 
kapacity školských zařízení a kvalitního 
zázemí pro sport a kulturu. Je zajíma-
vou lokalitou pro mladé rodiny, jimž 
poskytuje dostatek kvalitních služeb 
a vhodné zázemí pro výchovu dětí, 
a zároveň jsou zde udržovány stále živé 
tradice.

K této vizi naší budoucnosti vedly 
všechny dotazníky, jednání, setkání 
a různé verze, z nichž se zrodil program 
rozvoje. Pevně věřím, že o její soustavné 
naplňování budeme společně usilovat 
i nadále.

Za tým, který se na tvorbě 
Programu rozvoje obce podílel,

Vladislava Vaněčková

Zpravodaj obce Těšany · březen 2016 · Program rozvoje obce 12

Program rozvoje obce



V Česku je prastarou tradicí hodování 
a pomlázka. Na Velikonoční pondělí 
ráno muži a chlapci chodí po do-
mácnostech svých známých a šlehají 
ženy a dívky ručně vyrobenou pomláz-
kou z vrbového proutí. Pomlázka je 
spletena až z dvaceti čtyř proutků a je 
obvykle od půl do dvou metrů dlou-
há a ozdobená pletenou rukojetí 
a barevnými stužkami. Podle tradice 
muži při hodování pronášejí koledy. 
Nejznámější velikonoční koledou je 
tato krátká říkanka: "Hody, hody 
doprovody, dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný…”.
Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, 
není cílem způsobovat příkoří. Spíše je 
pomlázka symbolem zájmu mužů 
o ženy. Nenavštívené dívky se mohou 
dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena 
dává muži barevné vajíčko jako symbol 
jejích díků a prominutí. Pověst praví, že 
dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, 

aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si 
plodnost. V některých oblastech ženy 
mohou pomlázku oplatit odpoledne, 
kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky 
studené vody. Zvyk se napříč českými 
zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky – odvozeno od 
pomlazení, tj. omlazení. Proto muži 
používají mladé proutí s největším 
podílem „životní síly“ kterou jako by 
předávají vyšlehané osobě. Z téhož 
důvodu ženy dávají jako odměnu za 
omlazení vajíčko, prastarý symbol 
nového života. Jinak v Čechách nejsou 
tradicí hody ale koleda (hody jsou spíše 
m í s t n í  n á z e v ) ,  p ř i č e m ž  k o l e d a 
probíhala v průběhu roku vícekrát, ne 
jen v období Velikonoc a jejím pů-
vodním smyslem byla ochrana před 
špatnými vlivy a posílení těch dobrých. 
Za toto byli koledníci odměňováni. 
V průběhu doby se původní smysl 
vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou 
žebroty chudší části obyvatelstva.

Téma

Pomlázka



Drazí spoluobčané,
letošní setkání seniorů s jubilanty se 
uskuteční v sobotu 14. května od 
14.00 hodin v sálu restaurace Korok. 
Všem, koho se setkání týká, bude 
doručena pozvánka s podrobnějším 
programem.
Opět budete mít možnost potkat své 
vrstevníky, setkat se osobně se zástupci 
obce, zazpívat si při pěkné muzice 
a nebude chybět také něco dobrého. 

Výhledově…
Kulturní komise plánuje společný 
výjezd občanů na divadelní představení 
(jaro) a také společný sobotní výlet 
(podzim). 

za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
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Kulturní komise

Dne 9. 1. 2016 proběhla v naší obci 
Tříkrálová sbírka.  Výtěžek činil 
31 256 Kč. Všem dárcům, koledníkům 
i doprovodům patří velký dík. Věříme, 

že finance přijdou těm nejpotřeb-
nějším.                                                                                                                     

Mgr. Radka Kučerková

Setkání seniorů s jubilanty

Kovárna v Těšanech

duben 2016 So + Ne 9.00 – 17.00 hod
ve všední dny na objednání mob. 724  239 656

Výstava dětských kočárků, zavinovaček,
peřinek, hraček, dětských knížek

Pořádá: Orel jednota Těšany
ve spolupráci s  Technickým muzeem v Brně



Maškarní ples 2016
V neděli 21. 2. 2016 proběhl za 

spolupráce občanského sdružení 
Těšánek a MŠ Těšany tradiční maškarní 
ples pro děti a jejich rodiče. 

O zábavu se letos poprvé postaral 
pan Radim Koráb, který děti aktivně 
zapojoval do nejrůznějších soutěží, 
písniček a promenád. Program nadchl 
malé bojovníky, princezny, zvířátka 
i rodiče.

Pro děti bylo připraveno více než 
300 balíčků s cenami. Letošní novinkou 
byly balíčky pro miminka, které se 
v malé tombole prodávaly vedle balíčků 
pro kluky a pro děvčátka. Každé dítě se 
tak mohlo těšit z malé hračky, odznáč-
ku, omalovánek, výtvarných, psacích 
i hygienických potřeb.

Ve velké tombole bylo připraveno 
rovných 20 cen od těšanských sponzo-
rů, kterým bychom touto cestou ještě 
jednou velice rádi poděkovali za krásné 
a hodnotné dary.

Obrovský dík patří také paním 
učitelkám z MŠ Těšany a rodičům, kteří 
se aktivně zapojili, ať už při samotné 
přípravě plesu, závěrečném úklidu, 
pečením zákusků nebo ples podpořili 
finančně.

Výtěžek z plesu poputuje jako každý 
rok na sportovní a společenské aktivity 
pro děti pořádané v MŠ Těšany.

Mgr. Michaela Kalužíková

Základní škola
Letošní školní rok začala pravidelně 

probíhat výuka anglického jazyka 
rodilým mluvčím. Tyto zajímavé 
hodiny absolvují žáci 6.–9. ročníku, a to 
jednou měsíčně. Dětem se tato hravá 
forma výuky moc líbí, a tak budeme 
v této spolupráci s jazykovou školou 
pokračovat i v dalších letech.

Jednou z akcí, které naše sdružení 
podpořilo koncem loňského roku, byla 
přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku. 
Jednalo se o setkání s právníkem 
ohledně jejich právní zodpovědnosti. 
V dnešní době je hodně oblastí, kde tato 
přednáška našim dospívajícím dětem 
mohla „otevřít oči“.

Lucie Dosoudilová

Za občanské sdružení Těšánek 
přejeme všem dětem i rodičům krásné 
prožití velikonočních svátků.

      L. Dosoudilová L. Fialová

Občanské sdružení Těšánek
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Výuka plavání

V letošním školním roce proběhla 
výuka plavání. Konala se v zimním 
termínu a to od 4. 12. 2015 do 16. 2. 2016 
v Hustopečích. Výjezdů bylo deset, vždy 
po dvou lekcích s přestávkou. Děti se 
učily novým dovednostem, různým 
druhům plavání a hrály plavecké hry. 
V poslední lekci jim byla představena 
ukázka zachraňování.  Byly také 
poučeny o bezpečném chování ve vodě 
a v cizích vodách. Vyzkoušely si i skoky 

do vody v oděvu, aby věděly, jak se cítí 
člověk, který nechtěně spadne do vody 
v  oblečení a ztěžkne.

Děti byly moc šikovné a naučily se 
mnohému. Zvláštní ocenění si zasloužil 
Jakub Jestřebecký, který ve svém 
postoji v soutěžích projevil nejen 
sportovního ducha, ale i pokoru 
a srdečnost při pomoci slabšímu žákovi.

 Mgr. Radka Kučerková   

Bruslení
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Základní škola a mateřská škola Těšany

Vážení rodiče,
ráda bych Vám popřála příjemné společné chvíle o Velikonocích a zároveň 
učitelům k  jejich svátku mnoho nápadů a elánu v  každodenní práci s  dětmi. 
Dne 9. února k nám zavítalo 30 předškoláků se svými rodiči. Těší nás i zájem rodičů 
z Moutnic, kteří přišli k zápisu k nám. Všichni plni očekávání, co jsme pro ně 
přichystali, někteří s trochou obav, jež se záhy rozplynuly. Zápisem se linula 
motivační nitka s  tématem pohádky O Sněhurce a sedmi trpaslících. Vše proběhlo 
v poklidné a přátelské atmosféře. Čtyři děti mají zažádáno o odklad školní 
docházky. Můžeme se tedy těšit na početnou první třídu. Budoucí prvňáčci již začali 
navštěvovat Edukativně stimulační skupinky pořádané mateřskou školou. Mohou 
si postupně osvojovat návyky a lépe se vyrovnat se školními povinnostmi 
v  budoucnosti. Doufáme, že jim nadšení vydrží co nejdéle.
Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy



Naše škola v lednu 2016 navštívila 
v rámci výuky tělesné výchovy kluziště 
u Olympie. Mladší žáci byli v první 
hodině téměř všichni nejistí a drželi se 
poblíž krajů. Po rozbruslení se bojác-
nější žáci odvážili opustit jistotu 
mantinelů a začali využívat celé plochy 
kluziště. Jiní sbírali odvahu za dopomo-
ci učitelů či zkušených bruslařů 
pozvolnějším tempem. Starším žákům, 
kteří bruslí bez problémů, pomáhali 
učitelé tělesné výchovy zdokonalovat 
svou techniku, koordinaci pohybů, 
rovnováhu a učili je bruslení s překládá-
ním. V poslední hodině již všichni 
zvládli krátký slalom mezi kužely, ti 
zdatnější dokonce dokázali podjíždět 
překážky a všichni si užili hru na 
honěnou. K odpočinku a ohřátí jsme 
využili přilehlého nákupního centra. 
Bruslení se všem líbilo a rádi si ho příští 
rok zase zopakujeme.

Mgr. Radka Tumová

Lyžařský výcvik

Čtvrtý ročník lyžařského výcviku pro 
děti 1. stupně ZŠ a děti mateřské školy 
jsme zahájili 1. února opět v areálu   
lyžařské školy TJ Sokol v Němčičkách. 
Od pondělí do pátku se děti těšily na 
odpolední výuku lyžování, kdy si 

většina již zdokonalovala lyžařské 
dovednosti natrénované v minulých 
letech a začátečníci se odhodlaně 
s  tímto sportem seznamovali.

Tradičním se stává závěrečný závod 
ve sjezdu, ve kterém se na prvním místě 
v kategorii mladších děvčat umístila 
Adéla Petláková, na druhém místě Julie 
Čechová a  na třet í  pozici  Anna 
Kružíková. Z chlapců Vít Juračka, 
Ondřej Sovadina a Václav Krakovič. 
Ze starších děvčat získala prvenství 
Adéla Čermáková, druhou příčku 
obsadila Naďa Vahalová a třetí Rozálka 
Petláková. V kategorii starších chlapců 
zvítězil Jakub Jestřebecký, dále Daniel 
Slavík a Jan Krakovič.

Za snahu, úsilí, vytrvalost a sportov-
ní nadšení si fidorkovou medaili 
a  diplom odnesl i  všichni  lyžaři 
a lyžařky, kteří se letošního kurzu 
zúčastnili.

I letos nám pracovníci tohoto stře-
diska poskytli skvělé zázemí, servis 
lyžařských potřeb a zasněžený svah.

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

    Mgr. Marta Skočovská

Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Dne 2. února se uskutečnilo školní kolo 
konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Celkem se přihlásilo sedm 
odvážlivců ve dvou kategoriích.   
(Kategorii I. A pro žáky ze šesté a sedmé 
třídy a v  kategorii II. A pro žáky osmé 
a deváté třídy). Všichni zúčastnění 
podali velmi slušné výkony a zaslouží 
uznání. Vítězové obou kategorií, tj. Jan 
Zářecký a Adam Pešl, postoupili do 
okresního kola, které se uskutečnilo 
24. února v Modřicích. Ani zde se oba 
soutěžící neztratili a hezky reprezento-
vali naši školu. Adam obsadil výborné 
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páté místo a Jan byl ve své kategorii 
devátý. Oba dva mají možnost soutěžit 
ve svých kategoriích i příští rok, a tak 
můžeme doufat, že si určitě polepší 
a kdo ví, zda se neprobojují třeba i do 
krajského kola. Přejeme jim mnoho 
elánu do studia angličtiny.         

 Mgr. Milan Ziaťko

Výlet za kulturou
– Divadlo Bolka Polívky v Brně

Dne 11. února 2016 se žáci 8. a 9. 
ročníku vydali do Divadla Bolka Polívky 
na představení s  názvem „Klára 3847 – 
aneb příliš mnoho hvězd“ - inscenovaný 
divadelní dokument podle skutečných 
událostí z období holocaustu během 
2. světové války. 

Příběh dívky, Kláry Brodyové, která 
byla v roce 1942 pro svůj židovský 
původ odvezena do koncentračního 
tábora Osvětim a vězněna tam až do 
konce války. Příběh jejího boje o přežití, 
překonání ztrát příbuzných a přátel, ale 
především o nezlomné vůli přežít 
v nelidských podmínkách.

Téměř žádné oko v hledišti nezůsta-
lo suché. Herci předvedli skvělé výkony 
a atmosféra, která nás provázela po celé 
představení i po jeho skončení, v nás 
přetrvala dlouhou dobu. 

Mgr. Eva Heczková

Recitační soutěž

V úterý 23. 2. 2016 proběhlo na naší 
škole jako každoročně školní kolo 

recitační soutěže. 
O postup do okresního kola, které se 

koná v březnu, soutěžilo 40 žáků od 
1. do 7. třídy, a to ve  4 kategoriích:

0. kategorie – žáci 1. třídy
1. kategorie – žáci 2. + 3. třídy
2. kategorie – žáci 4. + 5. třídy
3. kategorie – žáci 6. + 7. třídy
V kategorii 1. třídy zvítězil Dan 

Vymazal, druhé místo patří Julince 
Čechové a třetí Adamu Jestřebeckému. 
Celkem recitovalo 7 žáků.

V kategorii 2.+3. třídy zvítězila 
Adéla Petláková, druhé místo získal 
Adam Fiala a třetí Vítek Šnajdr. V této 
kategorii soutěžilo celkem 15 recitátorů.

Kategorie 4. + 5. třídy byla zastoupe-
na 8 žáky, z nichž si první místo zaslou-
žila Mariola Nádeníčková, druhé Adéla 
Čermáková a třetí Helena Čechová.

V kategorii 6. + 7. třídy soutěžilo 10 
žáků. První místo získal Matyáš Bulín, 
druhé Petr Barnovský a třetí Jan 
Zářecký.

Kategorie 8. + 9. třídy nebyla v letoš-
ním roce obsazena žádnými recitátory.                                                                                                     

Děkujeme všem účinkujícím za 
účast, divákům za podporu, vítězům 
gratulujeme a držíme palce do okresní-
ho kola. Těšíme se opět příště.

Mgr. Lucie Vévarová

Divadélko pro školy z Hradce 
Králové

V úterý 8. 3. 2016 k nám do ZŠ 
přijelo Divadélko pro školy z Hradce 
Králové s  představením pro žáky I. i II. 
stupně. Děti z 1.–5. třídy zhlédly 
představení „Africká pohádka aneb 
Podivuhodná dobrodružství doktora 
Holuba“ a žáci 6. – 9. třídy pak předsta-
vení „Legenda V+W aneb Příběh 
Osvobozeného divadla“. Obě divadelní 
představení byla velice zábavná 
a poučná zároveň. 

Herci z  tohoto divadélka k nám jezdí 
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každoročně a jako vždy nám předvedli, 
jak zajímavě, výchovně a především 
zábavně se dají zpracovávat různá 
témata. Už nyní se těšíme, s jakou 
nabídkou se budeme moci seznámit 
příští rok.

Mgr. Lucie Vévarová

NAHLÉDNUTÍ DO
BAREVNÉHO KRÁLOVSTVÍ
aneb co nového ve školce

Dnes vám přinášíme další malé 
nahlédnutí do  naší mateřské školy. 

Hned po kouzelných pohádkových 
Vánocích, které byly plné úžasu, čekalo 
na děti ve školce nové překvapení. Děti 
ve třídě Myšiček i Kocourků si od 
nového roku v herně užívají nového 
nábytku, který jim maximálně pomáhá 
při rozvoji volné hry.   

Uspořádání, barevnost a obsah 
nábytku dětem umožňuje také rozvíjet 
samostatnost, sebedůvěru a možnost 
volby. Děti si stanovily s  paní učitelkou 
pravidla, jakým způsobem a kam se 

budou hračky ukládat a velmi dbají na 
jejich dodržování. 

Překvapením byl minulý týden 
návrh nejstarších chlapců ve třídě 
Kocourků, že všechny boxy zkontrolují, 
zda jsou v  nich jen ty hračky, které tam 
patří. Tento úkol dokončili a věnovali se 
mu i po svačince, za což sklízí velký 
obdiv. 

S  úžasem jsem sledovala, jak se děti 
dokázaly domluvit, kdo co bude dělat, 
jak si pomáhaly nebo poučovaly mladší 
děti o správném úklidu hraček, a jak se 
mladší děti naopak dokázaly v tomto 
přirozeném konfliktu dorozumívat 
a bránit. 

 Kdy jindy se mají děti naučit řešit 
problémy, než v kolektivu mateřské 
školy.

O nové zmodernizované výdejně 
jídla zase někdy příště.

Krásné sluníčkové jaro přejí děti 
a kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Iveta  Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ



VELIKONOCE
Velikonoce jsou hlavním křesťan-

ským svátkem (překvapivě ne Vánoce, 
v nich si připomínáme narození 
Zachránce, o Velikonocích již to, že nás 
zachránil).

Velikonoce jsou svým původem 
svátky jara. 

Před cca 3500 lety dali kananejské-
mu svátku jara zcela nový význam Židé 
svým svátkem Paschy: oslavou vyvede-
ní a osvobození židovského národa 
z egyptského otroctví. 

Před dvěma tisíci lety pak Veli-
konoce dostaly současný význam 
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany 
centrálním bodem jejich víry. Smrt není 
konec, ale nový začátek nového života. 

SVATÝ TÝDEN
Týden od Květné neděle do neděle 

velikonoční je Velkým nebo též svatým 
týdnem. Poslední dny postní doby 
nesou název Svatý týden. Tyto dny jsou 
obecně věnovány památce Ježíšova 
utrpení a vzkříšení.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Křesťané si připomínají slavný vjezd 

Krista do Jeruzaléma  na velikonoční 
svátky. Tenkrát mu mával lid ratolest-
mi. Proto se v úvodu obřadů mimo 
chrám světí ratolesti (jívové větvičky 
nebo někde palmové větve) a jde se 
průvodem do chrámu v připomínku 
Ježíšovy cesty do Jeruzaléma na oslátku 
(tak vjížděli králové). Při mši svaté se 
čtou nebo zpívají pašije - část evangelia 
pojednávající o utrpení Páně.

  
ZELENÝ ČTVRTEK

Dopoledne kněží se svým biskupem 
v katedrálách obnovují své kněžské 
sliby a biskup žehná posvátné oleje, 
které se pak používají během roku do 
dalších Velikonoc.  

Večer se ve farnostech slaví boho-
služba na památku Poslední večeře 
Páně. Obsahem večerní liturgie tohoto 
večera jsou dvě události: 1. Ježíšova 
večeře na rozloučenou, při níž ustano-
vuje tajemství eucharistie (pro nás 
pokrm na cestě k věčnosti - sv. přijímá-
ní) a myje apoštolům nohy, 2. Ježíšova 
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,                                                                                          
ZVEŘEJŇUJEME ČASY VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A CO 
NEJSRDEČNĚJI VÁS NA NĚ ZVEME DO CHRÁMU SV. BARNABÁŠE:

Zelený čtvrtek  24. března, 17 hodin

Velký pátek  25. března, 17 hodin

Sobotní velikonoční vigilie  26. března, 18 hodin

Neděle zmrtvýchvstání 27. března, 9 hodin
– Boží Hod velikonoční  

Pondělí velikonoční  28. března, 9 hodin



modlitba v Getsemanské zahradě a jeho 
zajetí...

Při chvalozpěvu "Sláva na výsostech 
Bohu" se mohou rozeznít zvony, jež 
utichnou až do "Sláva na výsostech 
Bohu" velikonoční noci. Říká se, že 
zvony odletěly do Říma.

Po přijímání se odnáší Eucharistie 
na vyzdobené místo v kostele ("Getse-
manská zahrada"), kde se uloží. 
Alegorie v tom vidí Ježíšův odchod 
z večeřadla do Getseman.

Na závěr po eucharistické slavnosti 
se podle prastarého zvyku z oltáře 
odnášejí plachty a kříž. Je to znázorně-
ním toho, že této noci byl Ježíš zrazen, 
opuštěn od svých přátel a nakonec byl 
zajat.

VELKÝ PÁTEK
Obsahem velkopátečních obřadů je 

zpřítomnění spásonosného Kristova 
utrpení a smrti. Podle prastaré tradice 
dnes církev neslaví mši svatou, ale 
pouze obřad.  Kněz je oblečen do roucha 
červené barvy a na počátku obřadů 
zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se 
vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše 
modlí. Oltář je zbaven plachet, svící 
a kříže. Poté se čtou biblické úryvky, 
především pašije. Po nich následuje 
uctívání kříže - v den Kristovy smrti je to 
vyjádřením  díků křesťanů za  Ježíšovu 
oběť.

Velký pátek je postním dnem 
závazně zachovávaným v celé církvi, 
a to postem od masa a újmy v jídle. Je 
nepatrným projevem spoluúčasti na 
Kristově utrpení za naše hříchy. 

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu trvá církev na 

modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje 
o jeho umučení a smrti a také o jeho 
sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě 
a postu očekává vzkříšení. Bílá sobota je 

tzv. ne-liturgickým dnem, neboť se 
zásadně neslaví mše svatá a další 
svátosti, kromě pomazání nemocných 
a případně svátosti smíření...

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Teprve během noci ze soboty na 

neděli se smí slavit liturgie. Nesmí začít 
před západem slunce a musí končit 
před východem slunce.

Slavnost Velikonoční vigilie byla 
tedy od pradávna (a je na mnohých 
místech i dodnes) slavností ne večerní, 
nýbrž noční.

Oslava Veliké noci vyjadřuje mno-
hými symboly a texty velikonoční 
"přechod" (pesach) ze zajetí utrpení, 
omezenosti a smrti do života svobody 
a plnosti. Tato oslava má přehledně 
členěnou strukturu:
 Oslava velikonočního světla (veliko-

noční oheň, velikonoční svíce) – před 
chrámem   se rozdělá oheň, který se 
žehná, a od něho se zapaluje veliko-
noční svíce (tzv. paškál), která je 
symbolem vítězného Krista nad 
smrtí. Poté následuje velikonoční 
chvalozpěv (Exultet). Ten je chválou 
světla, které dává Bůh svému lidu.

 Bohoslužba slova – V této části 
velikonoční oslavy věřící uvažují 
o podivuhodných skutcích, které Bůh 
od počátku činil. Čte se 7 starozákon-
ních čtení a 2 novozákonní.

 Křestní obřady – zahrnuje svěcení 
vody, obnovu křestních slibů věří-
cích, křest.

 Eucharistie – tedy obětní část mše 
svaté.
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NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, 
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Kristus vstal z mrtvých za svítání 
"prvního dne v týdnu" neboli "prvního 
dne po sobotě" (sobota byla podle 
židovského kalendáře posledním dnem 
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil 
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. 
Proto se křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet k eucharistickému 
"lámání chleba" a tento den nazvali 
"dnem Páně". O tomto dni se také 
žehnají velikonoční pokrmy a papež 
pronáší své poselství Urbi et Orbi.

SYMBOLY A ZVYKY
Nejblíže tradici židovských veliko-

noc je svěcení mazanců či potravy, se 
kterým se setkáváme především na 
východě. Barvení a svěcení vajíček není 
biblický ani raně křesťanský zvyk, 
ovšem byl adoptován, protože vejce 
jsou symbolem nového života. Svěcení 
velikonočních ratolestí (kočiček) je 
potom určitý odkaz na Kristův příjezd 
do Jeruzaléma.
Výraz aleluja

Celou dobu velikonoční zaznívá 
zvláště zpěv aleluja. Výraz aleluja 
pochází z starého hebrejského výrazu 
halelú-jáh, který znamená oslavujte 
Pána, chvalte Pána. Tento výraz 
obsahuje i kratší podobu Božího jména 
(yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto 
termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla 
podoba česká aleluja. Je výrazem 
velikonoční radosti křesťanů.

P. René Václav Strouhal

Ahoj, kluci a holky!

Ještě nemáte program na 
velikonoční prázdniny?

Co takhle vydat se s námi na 
tradiční

VELIKONOČNÍ 
HRKÁNÍ
Sejdeme se vždy u kostela 
a to na

Zelený čtvrtek,
v 18:00 hod.

Velký pátek,
v 6:00, 12:00 a 18:00 hod.

Bílou sobotu,
v 6:00 a 12:00 hod.

Vezměte s sebou i své rodiče 
a kamarády, ať se nás sejde co 
nejvíc.

Pokud nemáte vlastní hrkač, 
nebojte se přijít, máme několik 
na půjčení.

Vítání jste i s malými dětmi. 
Trasy hrkání budou 
přizpůsobeny tak, aby je 
zvládli obejít i ti nejmenší.

Pokud máte nějaké dotazy, více 
informací vám poskytne
Aleš Přibyl
tel.: 607 733 555

Domluva svateb, křtin, pohřbů, 
duchovních konzultací a duchovní služby:

+420 602 589 195 
tesany.farnost@email.cz 

www.farnosttesany.cz
fb: René Václav Strouhal 



Letošní teplé zimní počasí umožnilo 
započít s pracemi v objektu farní 
budovy. V havarijním stavu byly 
především veřejné toalety a jejich 
odpadní systém. Byla proto provedena 
kompletní výměna odpadů a při této 
příležitosti i zavážka starých jímek na 
dvoře. Následně byla nahrazena stará 
sanitární keramika včetně obkladů. Pro 
špatný stav dlažby v poschodí byl 
zhotoven nový betonový podklad 
a položena dlažba. Pracuje se ještě na 
nátěrech několika dveří v nejhorším 
stavu.  

Dále byly provedeny izolační práce 
proti vlhkosti a vydlážděný chodník 
kolem zadní stěny budovy. V budově 
kostela pokračují úklidové práce. 
Uvnitř jsou už umyta všechna okna, 
osvětlovací tělesa sňata a byly očištěny 
plastiky a obrazy. Následně budou 

umyta okna i zvenku, záleží i na počasí. 
Čištění oken a vitráží je komplikované 
jejich velkým znečištěním a opotřebo-
vanost í .  Nový  vzhled  dostanou 
i kandelábry kolem kostela. Byly 
očištěny, lampy opraveny pískováním 
a svařením. Po nových nátěrech budou 
osvětlovat a zdobit toto prostranství 
mnoho dalších let. Po dokončení všech 
těchto prací je plánována oprava 
střešních trámů a částečně i krytiny na 
faře. V další etapě pak rekonstrukce 
venkovních oken. Na veškeré této práci 
se podílely jak firmy, tak i brigádníci. 
Všem, kdo přispěli svou pomocí, patří  
srdečné poděkování.                             

   

S pozdravem
Jiřina Lugowská
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Začneme od těch nejmenších. Ve své 
kategorii mají velkou konkurenci. 
I když své zápasy ne vždy vyhrají, dávají 
do každého vše, co mohou a to je 
nejdůležitější. O výsledky v této 
kategorii totiž vůbec nejde. Velké 
naděje máme ve starších žácích, kteří 
i letos bojují o finále a všichni doufáme, 
že se do něj probojují a potrápí v něm 
i soupeře z celé ČR. Junioři se letos 
výrazně potýkají s kolísavým zájmem 
zkušenějších hráčů. Toto se projevuje 
nejen na tréninku ale i v zápasech, kdy 
tým bývá notně doplňován z mladších 
hráčů či děvčat. Další kategorií jsou 
muži. Bohužel letos nenavážou na 
předešlé dva ročníky, ve kterých se 
probojovali do finále. Ukazuje se, že 
pravidelný trénink je základ. Snad se 
budeme moc příští  sezónu těšit 
z lepších výsledků. Posledním našim 
zástupcem v Orelské florbalové lize jsou 
ženy, které již teď mají jistou medaili, 
ovšem na posledním turnaji se teprve 
ukáže, jakou bude mít hodnotu.

V měsíci únoru proběhla výroční 
schůze naší jednoty, která byla zároveň 
volební. Zvolené složení představitelů 
jednoty najdete na našich webových 
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Těšany
Orel jednota Těšany

Vel ikonoce  jsou v  mnohém 
podobné svátkům vánočním, 
každý by se měl na chvíli zastavit 
a odpočinout si od každodenního 
shonu. Velikonoce nám také mají 
říct, že již přichází jaro. Pro nás 
v  Orlu Těšany to také znamená 
blížící se konec další florbalové 
sezóny. Můžeme tedy pomalu 
začít bilancovat.

stránkách. Sledujte také naše faceboo-
kové stránky, kde se dozvíte vše 
podstatné, co se v Orlu Těšany děje.

Rodiče předškolních dětí bychom 
chtěli ještě upozornit na sportovní 
přípravu pro předškoláky, která je 
zaměřená na všeobecný rozvoj a pohyb 
dětí. Koná se každý pátek od 16:30 do 
17:30 na orlovně v Těšanech. Pokud 
máte zájem, aby se Vaše dítě učilo mít 
vztah ke sportu, neváhejte přijít. Rádi 
Vás uvidíme.

Na závěr bychom vás všechny rádi 
pozvali na již 3. ročník tradičního 
Těšanského hudebního festivalu, který 
se uskuteční 30. července v 17:00 
v kapli nad vinohrady. Můžete se těšit 
na koncert, během něhož opět vystoupí 
Husak Quartet, nebudou chybět mladí 
talentovaní hudebníci a další hosté. 
Na své si přijdou také děti, pro které je 
připraven soutěžní předprogram.
Bližší informace k festivalu průběžně 
upřesňujeme na facebooku a na 
nástěnce před orlovnou.

Za Orel jednotu Těšany Adam Turek



Těšanský bazárek
RC Na Myšáku letos pořádalo již třetí 
bazárek dětského oblečení v řadě. 
Proběhl začátkem března a měl zase 
o něco větší úspěch jako na podzim. 
Bazárek připravuje tým asi třinácti 
nadšených maminek převážně z Těšan 
ale i okolních obcí. Skoro dva dny se tak 
mohly tyto zapálené dobrovolnice 
přehrabávat v  dětském oblečení, které 
mnohým leží ve skříních a přitom by 
mohlo ještě někomu posloužit. Na 
bazárku se ale podílí i maminky z Těšan 
a okolních obcí, které nabídnou své 
zboží k  prodeji, a bez nichž by nebylo co 
nakupovat. Letos těchto maminek bylo 
přes 30. Pokud jste došli nakoupit, 
mohli jste si vybrat z  téměř 1700 ks 
oblečení a bot a tentokrát nově i ze 
sportovního vybavení a potřeb pro 
maminky a miminka. Již podruhé 
probíhal bazar v  krásném prostoru 
restaurace Korok, které tímto děkujeme 
za laskavé zapůjčení. Částečný výtěžek 
z marží z prodeje jsme se rozhodli využít 
pro dobrou věc. Letošní charitativní 
projekt byl zacílen na domov Narnie pro 
děti s  postižením v Morkůvkách. Pokud 
máte děti nebo vnoučata a ještě jste se 

Zprávičky z Myšáku
Možná jste si všimli, že letošní vynášení Moreny proběhlo trochu jinak, než jsme 
byli v posledních letech zvyklí. Díky spolupráci s dětským folklorním souborem 
Lušňáček pod záštitou Orla Těšany se letos Morena zpovzdálí pokochala pásmem 
písní a tanců, než jsme ji ze vsi vyprovodili, aby se u nás zima zbytečně nezdržovala. 
Zároveň bylo letos možné provázat vynášení Moreny ještě o něco lépe s progra-
mem Otloukej se píšťaličko na kovárně a ukázat širší rámec tradic. Všem těm, kdo 
věnovali programu a s ním spojené výstavě svůj čas a energii, secvičili s dětmi 
pásmo písní a tanců a připravili výstavu, děkujeme. Přejeme nám všem, aby se 
nám Morena vrátila zase až za rok a abychom ji znovu dokázali vynést se vší 
parádou jako letos.
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Rodinné centrum Na Myšáku

na náš bazar nepříšli podívat, zveme vás 
na Podzimní bazárek, který se bude 
s největší pravděpodobností konat 
8. 10. 2016. 

Za „tým bazárku“ Petra Vymazalová

Než se přehoupneme k létu, rádi 
bychom vás pozvali na jarně-letní 
vycházku Těšanská stopa, která se letos 
bude konat 28. 5. a kterou organizuje-
me v úzké spolupráci s mladými hasiči. 
Stejně jako loni budeme ve skupinkách 
dětí i dospělých postupně vycházet 
z areálu hřiště za školou. Na trase za 
dědinou budou pro skupinky odvážliv-
ců připravena zábavná stanoviště, která 
prověří tělo i mysl. Stejně jako loni si 
vycházku hodláme užít za každého 
počasí (ale upřímně doufáme, že bude 
hezky). A stejně jako loni ji uzavřeme 
divadelním představením divadla 
Koráb. Na představení bychom rádi 
pozvali i ty, kdo si trasu nebudou chtít 
nebo moct projít. Těšíme se, že s vámi 
uvidíme a předem děkujeme všem, kdo 
už loni přislíbili pomoc.

Za RC Na Myšáku,
kolektiv rodinného centra



Obnovení folklorního kroužku Lušňáček. 
Mnozí z Vás si jistě pamatují časy, kdy těšanské děti svým tancem a zpěvem 
příjemně doplňovaly kulturní akce v Těšanech. A tak po několikaleté odmlce se díky 
současnému zájmu těšanských maminek podařilo znovu vzkřísit tuto krásnou 
tradici. Od začátku školního roku na své předchozí působení v tomto folklorním 
kroužku navázala vedoucí souboru paní Marie Horáková.
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Folklorní kroužek Lušňáček

Soubor je, jako již v minulosti, 
zaštiťován organizací Orel Těšany. 
Bývalí členové kroužku jsou již dospělí, 
a tak si musíme vychovávat děti pro 
Lušňáček od samotného začátku. Proto 
také vznikly dvě skupinky dětí. Mladší, 
takzvaná přípravka, kde jsou děti od tří 
do šesti let a starší, kterou navštěvují 
děti starší sedmi let. Pro zpestření 
tanečních zkoušek, jsou zařazovány 
také různé hry, říkadla a pohybové 
aktivity, aby byl touto hravou a nená-
silnou formou u dětí pozvolna budován 
kladný vztah k   tradicím.  

No nebyla by škoda, kdyby již našité 
kroje pro malé tanečnice a tanečníky 
ležely v krojárně a děti seděly doma 

u televize a pohádek? Pohádkové 
příběhy mohou samy vytvářet a zažít 
i v Lušňáčku. První vystoupení dětí 
z Lušňáčku, jste mohli vidět v rámci 
akce na Kovárně na Květnou neděli 
20. března 2016. Tentokrát se výstava 
i vystoupení dětí jmenovaly stejně – 
„Spi Janíčku, spi“. Děti při něm zahnaly 
zimu a přivítaly jaro, které probudilo 
i jejich spící panenky k životu. Jak děti 
toto vystoupení zvládly, jste se již mohli 
přesvědčit na vlastní oči. Pokud máte 
doma šikovné holky i kluky, kteří rádi 
tančí a zpívají, přijďte mezi nás – rádi 
Vás uvítáme. 

Mgr. Petra Vymazalová
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Vážení fotbaloví příznivci,
pojďme společně a krátce zhodnotit poslední měsíc v roce 2015 a první kvartál 
v roce 2016.
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TJ Sokol Těšany

Na sklonku roku se uskutečnil 
tradiční Štěpánský turnaj. Z hodnocení 
účastníků se dá považovat za velmi 
vydařený. Poslední víkend v měsíci 
lednu byl velmi nabitý. V sobotou 
propukly zabijačkové hody, které se 
těšily hojné účasti. V neděli byla na 
programu výroční schůze, kde bylo 
zhodnoceno hospodaření klubu, 
úspěchy a neúspěchy. Hlavním bodem 
byla personální výměna na postu 
předsedy klubu. Za dosavadní práci na 
postu předsedy bychom chtěli poděko-
vat Romanu Viktorinovi a současně 
popřát novému předsedovi Michalovi 
Vlčkovi hodně úspěchů a věříme, že 
navážeme na společné výhry. Král je 
mrtev, ať žije Král (-:  

V neposlední řadě bych se chtěl 
vrátit k tématu rekonstrukce fotbalo-

vých kabin. Na začátku letošního roku 
byla podána žádost o dotaci na rekon-
strukci kabin na MŠMT. Pro případ 
úspěchu a obdržení dotace  bylo nutné 
začít jednat s Obcí a panem starostou. 
Zde bychom chtěli podotknout, že si 
vážíme velké podpory, která je nám 
nabízena.

N a  z a s t u p i t e l s t v u  k o n a n é m 
9. 3. 2016, byla jednomyslně odhlasová-
na všemi přítomnými zastupiteli 
podpora k dofinancování rekonstrukce 
kabin za předpokladu, že získáme 
dotaci z MŠMT.  

Příspěvek bych zakončil životním 
krédem pana Radka Brzobohatého: 
"hlavně se z toho nepo..." (-:

  Sportu zdar a fotbalu zvlášť...   
Martin Rychlík
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Domácí Zápasy

Neděle 27. 3. 2016 15:00
Těšany–Žabčice

Neděle 10. 4. 2016 15:30
Těšany–RAFK B

Neděle 24. 4. 2016 16:00
Těšany–Prace

Neděle 8. 5. 2016 16:30
Těšany–Šlapanice B

Neděle 22. 5. 2016 16:30
Těšany–Přísnotice

Sobota 11. 6. 2016 14:00
Těšany–Žatčany

Neděle 5. 6. 2016 10:30
Vojkovice B–Těšany

Neděle 19. 6. 2016 16:30
Blažovice–Těšany

Venkovní zápasy

Sobota 2. 4. 2016  15:30
Blučina–Těšany

Sobota 16. 4. 2016 16:00
Měnín B–Těšany

Neděle 1. 5. 2016 16:30
Kupařovice–Těšany

Neděle 15. 5. 2016 16:30
Modřice B–Těšany

Sobota 28. 5. 2016 16:30
Mokrá Horákov–Těšany

ROZPIS ZÁPASŮ – FOTBALOVÁ SEZONA 2015/2016



Pokud by byl v Těšanech někdo, kdo by 
byl ochotný příležitostně natočit na 
kameru pár záběrů z akcí, které se 
v Těšanech konají, tak jej srdečně 
zveme to týmu!!! Podmínkou je vlastní 
kamera a chuť do práce.

Místní akční skupina Slavkovské 
bojiště byla založena v  roce 2006 jako 
občanské sdružení, které se snaží svými 
aktivitami zvýšit kvalitu života ve svém 
regionu prostřednictvím dotací 
z  Evropské unie. 

Oblast působení místní akční 
skupiny se rozkládá na území čtyř 
mikroregionů – DSO Ždánický les 

a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla 
míru, MR Cezava. V současné době je 
tedy území, na kterém působí MAS 
Slavkovské bojiště tvořeno 45 obcemi, 
celé území se rozprostírá východně až 
jihovýchodně od města Brna.

MAS Slavkovské bojiště, stejně jako 
ostatní místní akční skupiny v ČR 
(180 MAS v ČR), pracovala v uplynu-

Vážení klienti zubní ordinace v obci 
Těšany, rádi bychom se vám omluvili za 
potíže, které Vám může způsobovat 
dočasné omezení provozu zubní 
ordinace. Rádi bychom Vám sdělili, že 
situace s omezením provozu v ordinaci 
nevznikla z důvodu na straně provozo-
vatele a vyvíjíme značné úsilí, aby se 
provoz co nejdříve obnovil.
Pan doktor odešel po korektně probíha-
jící spolupráci na vlastní žádost, a to 
z důvodů čistě osobních. Jsme si 
vědomi jeho obliby u vás.
Jako nestátní zdravotnické zařízení 
zaměstnáváme lékaře, kteří jsou ve 
standardním pracovně-právním 
vztahu. Tedy odchodu lékaře zabránit 
nemůžeme. Situace v oblasti stomatolo-
gů na jižní Moravě je navíc dá se říci 
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Praktické informace
Sdělení DENTALIS Bohemia s.r.o. k situaci v zubní ordinaci Těšany

kritická. Jinými slovy – na trhu práce 
prakticky nejsou lékaři aktivně hledají-
cí zaměstnání. Ojedinělí zájemci o práci 
často preferují ordinace ve městě před 
těmi vesnickými.
Přesto se nám podařilo začít jednat 
s několika zkušenými lékaři a snažíme 
se, aby byl alespoň částečný provoz 
obnoven již v druhé polovině dubna. Je 
možné, že se tak stane i dříve.

Aktuální situace je pro nás nepříjemná 
stejně jako pro vás. Snažíme se ji co 
nejrychleji a nejlépe vyřešit. Naším 
cílem je poskytovat vám stomatologic-
kou péči dlouhodobě a v nadstandardní 
kvalitě.

DENTALIS Bohemia s.r.o.

Hledá se šikovný kameraman

Jestliže se někdo takový najde, tak 
prosím kontaktujte starostu obce:
tel. 602  511  954
e-mail starosta@outesany.cz

Místní akční skupina Slavkovské bojiště je připravena na podporu 
projektů na svém území



lých dvou letech na své „Strategii 
komunitně vedeného místního rozvo-
je“. Princip MAS a tvorby jejich strategií 
je vázaný nařízeními  řídících orgánů 
jednotlivých operačních programů, ale 
neměla by se vytratit podstata: místní 
akční skupiny znají své území a vědí, 
kde je potřebnost a potenciál a podle 
toho svoji strategii koncipují. 

Celou strategii MAS teď posoudí 
odborní hodnotitelé Ministerstva pro 
místní rozvoj, a pokud bude strategie 
schválena, MAS Slavkovské bojiště 
bude moci finančně podpořit (formou 
výzvy k  předkládání žádostí) žadatele 
v  těchto oblastech:
  Zemědělství – investice, marketing 

pro zemědělce
 Výroba a služby – investice, marke-

ting, spolupráce pro živnostníky, 
řemeslníky a podnikatele dle kla-
sifikace ekonomických činností, 
u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti) a I 56 (Stravová-
ní a pohostinství) mohou být podpo-
řeny projekty pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací 
kapacitu

 Sociální oblast – pro poskytovatele 
dle zákona o soc. službách, ale i mimo 
zákon; založení a chod sociálního 
podniku, výstavba nebo rekonstruk-
ce sociálního bydlení

 Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, 
dětských skupin, dětských klubů, 
organizace zabývající se zájmovým 
nebo celoživotním vzděláváním – 
investice do budov,  vybavení, 
mzdové náklady

 Dopravní bezpečnost – budování 
cyklostezek, přechodů, semaforů, 
chodníků

 Krajina – realizace plánů společných 
zařízení po pozemkových úpravách

 Kultura – oprava národních kultur-
ních památek

Oprávněnými žadateli mohou být 
zemědělci, řemeslníci, podnikatelé, 
poskytovatelé sociálních služeb, obce 
a organizace jimi zřizované, neziskové 
organizace, konkrétně bude upřesněno 
v  jednotlivých výzvách.

Celková alokace na realizaci projek-
tů v  MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. 
Kč. Tyto peníze jsou rezervovány 
a budou vyplaceny žadatelům po 
úspěšné realizaci projektu. Výhodou 
čerpání dotací přes místní akční 
skupiny je nižší podíl spolufinancování 
žadatele, pomoc s  administrativou ze 
strany MAS. První výzvy MAS chystá již 
koncem tohoto roku, především 
směrem k prvním třem uvedeným 
skupinám žadatelů, kteří chtějí své 
projekty realizovat co nejdříve. 

Celé znění „Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS 
Slavkovské bojiště“, včetně finan-
čního plánu, naleznete na stránkách 
www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde je 
i dotazník pro sběr projektů, který 
slouží MAS k  lepší orientaci o připrave-
nosti projektů v území. Pokud uvažujete 
o projektu s  podporou dotace, prosíme 
o jeho vyplnění. Děkujeme.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511  146  766, 604  318 732
manazer@mas-slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz
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Z kroniky obce „1927 - 1946“
(doslovný výpis)

Ze stránky hospodářské byl rok 1927 u nás celkem dobrý. Ceny obilnin pohybovali se 
v těchto mezích:

Domácího dobytka hospodářského napočteno v prosinci běžného roku: 266 krav, 
jalovic přes 1 rok 55, býčků po 1 rok 11, jaloviček pod 1 rok 81, býků minulého roku 
licencovaných 3. Chovných prasnic 194, užitkových prasat 324. Plemeníci 2 minulé-
ho roku licencováni. 

Ovoce se vůbec nevydařilo. Zničil je hlavně mráz dne 15. května. Nevydařily se 
tedy trnky, ani slivovice se nepálila. Na sezonní práce u zdejšího velkostatku bylo 
najato asi 30 dělníků ze Slovenska. Novostaveb bylo provedeno 13. Za posledních 
7 let bylo v Těšanech postaveno 22 domů a to od čd. 232 až do 254. Mzdy dělníků byly 
u velkostatku v zimě 1 Kč za hodinu, v létě dle smlouvy zvyšovány při různých pracích 
polních. U rolníků se platilo na den se stravou a ještě přidáváno domů na talíř 
v poledne a večer jídlo, 5 Kč na den mzdy, ve žních a v řepách 10 Kč.

Mravnost byla stejná jak v letech minulých. U mládeže dospělé se jevil příslušný 
sklon k tanci a požívačnosti (přílišné mlsání cukroví při tanečních zábavách). 

Zdravotní stav obyvatelstva byl dobrý. Tohoto roku na jaře počalo se jednati 
o rozšíření měšťanské školy v Těšanech s okolními obcemi: Borkovany, Šitbořice, 
Nikolčice, Moutnice, Rozařín a Nesvačilka.

Ze vzdělávacích přednášek pořádána jen jedna hospodářským družstvem 
z Klobouk "o umělých hnojivech" se světelnými obrazy v sokolovně v zimě. 

V dubnu bylo zde poprvé kočující kino "Hvězda" p. Herrg Otta v sokolovně, po 
10 dnů mělo dobrou návštěvu. 

Obecní knihovna byla přenesena z obecního kanceláře naproti do hasičské 
sborovny a měla vždy v neděli v zimě od 1 - 2 hod, odpoledne hojně návštěvníků - 
vypůjčitelů knih, zvláště z kruhů mladého čtenářstva. 

pšenice stála: 180,- Kč - 190,- Kč
žita:  200,- Kč
ječmene: 170,- Kč - 180,- Kč
ovsa:   150,- Kč 

brambory: 35,- Kč - 40,- Kč
řepa cukrovka kontraktní byla za 17,- 
Kč 0,50 hal.
seno, jatel: 45,- Kč



V roce 1928 stala se zdejší obecná škola definitivně 5 třídní. 
V pondělí velikonočním byla instalace prvého zdejšího římskokatolického faráře 

P. Aloise Vaňka. 
Ruch volební se projevil velice živě při obecních volbách na podzim roku 1927. 

Účastnilo se 8 místních stran. Kandidovaly do obecního zastupitelstva tyto strany:

 

Starostou zvolen ze strany čís. 7 "Domovina" pan Josef Vahala, č.d. 166. 
Náměstkem opětovně pan Dosoudil Josef č.d. 121., radními pan Turek Martin 
č.d. 39, p.Kusý Vilém č.d. 117, Nehyba Šimon č.d. 183, Přibyl František č.d. 4. Nové 
obecní představenstvo počalo úřadovat dne 1.1.1928 za následujícího složení stran:

Nové obecní představenstvo začalo pracovat za podmínek příznivějších než staré, 
poněvadž na jaře 1928 provedena zde byla revize obecního hospodářství panem 
revidentem Novákem z Brna. Po revizi zakoupena pokladna a zavedeny knihy 
pokladní dle finanční novely a tím dán základ k řádnému vedení peněžního obecního 
hospodářství. O elektrizaci obce počalo se jednati již dřívější léta. K rozhodnutí došlo 
v roce 1927 zvláště na žádost zdejšího velkostatku, že nutně jest již elektrifikace 
v obci třeba. Tak bylo usneseno ve schůzi dne 25. května 1928 za přítomnosti finanční 
komise, že elektrifikace obce bude provedena nákladem 320.000,- Kč u Západo-
Moravské elektrárny v Brně. Se stavbou započato po žních a na podzim se pilně 
pracovalo s kladením sloupů i vrchního vedení drátů, tak koncem roku zvětší části 
byly práce hotovy. 
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Kandidátka čís. Strana Počet členů

1. Strana národně-sociální 3

2. Jednotná fronta dělníků a pracujících 
rolníků (komunisté)

0

3. Strana občanů Kusého 2

4. Zaměstnanců velkostatku 3

5. Lidová (katolická) 3

6. Republikánsko-Zemědělská  (agrární) 2

7. Domovina 2

8. Skupina lidové strany (p. Martina 
Turka, č.d. 39)

Nelze přečíst

Kandidátka čís. Strana

1. Strana národně-sociální

2. Jednotná fronta dělníků a pracujících rolníků (komunisté)

3. Strana občanů Kusého

4. Zaměstnanců velkostatku

5. Lidová (katolická)

6. Republikánsko-Zemědělská  (agrární)

7. Domovina 

8. Skupina lidové strany (p. Martina Turka, č.d. 39)
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PILNÉ VČELY 
 Nedočkavé včely vyletěly k prvním jarním květinám, ale těžko je najdou, 

pokud obrázek nevybarvíte podle zadání… 

www.detskestranky.cz © imprimis. všechna práva vyhrazena 





OBECNÍ ÚŘAD TĚŠANY A KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÁS ZVOU NA

Úklid naší obce

 
Kdy: 16. dubna 2016  

Kde: před obecním úřadem
 

V

 

kolik: 14:00 hod.

 Společným úkolem bude uklidit naši obec a její okolí od pohozeného nepořádku.

Předpokládaná doba úklidu bude 3 hodiny.

 

Vezměte si s

 

sebou rukavice a reflexní vestu.

Akce je vhodná pro všechny generace.

 
Po akci Vás občerstvíme 

 

h�p://www.uklidmecesko.cz/event/12068/
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