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Vážení občané,

blíží se čas letních prázdnin, kdy děti budou mít po roce plném 

učení zasloužené volno a většina z nás si dopřeje letní 

dovolenou. Dovolte mi Vám tímto popřát pohodové léto. 

Slovo starosty obce
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Rád bych Vás informoval o někte-
rých záležitostech z dění obce. Během 
těchto týdnu probíhá v plném proudu 
výstavba nového multifunkčního hřiš-
tě, které vyroste v prostoru asfaltového 
hřiště poblíž tělocvičny ZŠ Těšany. 
Sportoviště by mělo být slavnostně 

otevřeno 16.7.2016, ale testovací provoz 
bude spuštěný již od začátku prázdnin.
Hřiště bude sloužit všem, kteří mají 
zájem o sportovní vyžití. Pro ZŠ Těša-
ny bude v období školního roku čas 
vyhrazený v dopoledních hodinách, 
mládeži, sportovním spolkům a všem 
ostatním potom odpoledne. Provozní 
doba hřiště je schválená od 8:00 hod. 
do 21:00 hod. K rezervaci hřiště, které 
bude oplocené a uzamčené, bude 
sloužit rezervační systém na webových 
stránkách obce a otevírání vstupních 
dveří bude zajištěno pomocí čipového 
zařízení. My, co máme děti v místní 
školce, již půl roku čipy využíváme ilustrační foto (hřiště Borkovany)



a jedná se o řešení pohodlné bez provoz-
ních problémů. Vstupní čipový systém 
bude zavedený také pro všechny žáky 
základní školy a značná část uživatelů 
hřiště bude moci čipový systém využí-
vat jak ve škole, tak pro vstup na hřiště. 
Ostatní zájemci si budou moci čip 
zakoupit na obecním úřadě. K tomuto 
uvádí v dalším článku ve zpravodaji více 
informací pan Petr Vaněček, který 
s obcí na čipovém systému spolupracu-
je. Cena za využití sportoviště bude 
spíše symbolická (100,- Kč za hodinu). 
Hřiště není pořizováno proto, aby obec 
měla z provozu nadstandardní příjmy, 
ale hlavní myšlenkou je podpořit 
sportovní aktivitu našich občanů. Proto 
budou mít žáci ZŠ Těšany ve školním 
roce každý všední den v hodinách od 
13:00 do 16:00 vstup zdarma a během 
letních prázdnin chceme v týdnu volné 
hodiny pro děti rozšířit od 8:00 do 
14:00. V ostatních hodinách budou 
moci pomocí rezervace hřiště využívat 
ostatní zájemci.

Již máme většinu vyjádření k žádos-
tem o dotační spoluúčast k vybraným 
projektům pro rok 2016. Dobrou zprá-
vou pro obec je to, že z větší části nám 
byly dotace přiděleny.

Obec obdržela dotace k následují-
cím projektům:

Rekonstrukce multifunkčního hřiště 
poblíž tělocvična ZŠ Těšany – dotace 
schválena Jihomoravským krajem 
(dále jen JMK), částka 900.000,- Kč

Oprava elektroinstalace a s tím souvise-
jící práce – JMK, částka 200.000,- Kč

1. Fáze výstavby hasičské zbrojnice 
– JMK, částka 400.000,- Kč

18. Ročník národopisných slavností
– JMK, požadovaná částka 62.000,- Kč
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Úspěšní jsme byli také s žádostí
o dotace na doplnění nádob na separo-
vaný odpad, kterou jsme podávali 
v rámci DSO Židlochovicko. Domác-
nosti, které si zažádaly o nádoby na 
plast a papír, by měly během prázdnin 
žluté a modré popelnice obdržet. 

K projektu výstavby dětského hřiště 
(fitness prvků) v areálu u tělocvičny ZŠ 
Těšany jsme žádali Ministerstvo pro 
místní rozvoj o dotaci ve výši 385.537,- 
Kč. V současné době je stav takový, že 
dotace k tomuto projektu nám nebyla 
ministerstvem schválena, ale byli jsme 
umístěni mezi náhradníky. Dle vyjádře-
ní pracovníků ministerstva je možnost, 
že bychom dotaci ještě v tomto roce 
dodatečně obdrželi. Pokud by tomu tak 
nebylo, tak investici do fitness prvků 
odložíme.

Mimo to, že jsme úspěšně žádali 
o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice 
na JMK (viz výše), tak jsme žádost 
podali také na Ministerstvo vnitra 
v rámci programu Dotace pro jednotky 
SDH obcí pro rok 2016. Zde podmínky 
umožňuji žádat až o 50% z celkové ceny 
projektu. Za Jihomoravský kraj bylo 
podáno 18 žádostí k podpoře výstavby či 
rekonstrukce hasičských zbrojnic. 
Těšany se mezi všemi žadateli z Jiho-
moravského kraje umístily na třetím 
místě. Smutnou zprávou pro nás je, že 
dotaci dostali přidělenou pouze první 
dva žadatelé, zůstali jsme tedy „první 
pod čarou“. Nicméně neztrácíme 
optimismus a podali jsme novou žádost 
na rok 2017.

Doposud nemáme rozhodnutí 
k projektu rekonstrukce chodníků od 
kruhového objezdu směr Šaratice, kdy 
byla žádost podaná na Státní fond 
dopravní infrastruktury. Zde by mělo 
být vyjádření k dispozici v průběhu 
června. I k projektu rekonstrukce 
multifunkčního hřiště zkoušíme získat



dotace z více zdrojů, proto jsme podali 
žádost o dotaci k Nadaci ČEZ. Jakmile 
budeme znát výsledek žádosti, budeme 
Vás informovat.

Mimo čerpání dotací, kdy obec žádá 
o podporu Jihomoravský kraj, jednotli-
vá ministerstva a další, chceme pro 
změnu z obecního rozpočtu podpořit 
místní organizace. Aktivní spolky 
považujeme za nezbytou součást dění 
vesnice a uvědomujeme si, že pokud by 
naše spolky nebyly obcí podpořeny, 
strádal by jak sportovní tak kulturní 
život v Těšanech. Radě obec byly 
sborem dobrovolných hasičů doručeny 
žádosti o finanční spoluúčast na 
uspořádání akcí „Dopravní den, Pálení 
čarodějnic a Těšanská stopa“. RO 
schválila celkový příspěvek 20.000,- Kč 
na všechny uvedené akce. Dotace obce 
byla využita především na nákup 
reflexních předmětů, které byly v rámci 
dopravního dne rozdány dětem, dále na 
občerstvení pro děti či příspěvek na 
kapelu vystupující na pálení čarodějnic. 
Rada obce se zabývala také žádostí 
podanou TJ Sokol Těšany na nákup 
sekačky. Sokol Těšany, který v současné 
době má pět mládežnických týmů, musí 
sekat trávu alespoň dvakrát v týdnu 
a vzhledem k opotřebení sekacího 
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traktůrku řešil nákup nové sekačky 
v celkové ceně vyšší než 90.000,- Kč. 
RO schválila příspěvek na sekačku ve 
výši 30.000,- Kč. 

Společnost E-on v těchto dnech 
ukládá do země elektrické vedení v ulici 
směr Šaratice. Na tyto práce bude 
navazovat výstavba veřejného osvětle-
ní. Stavba zahrnuje také výkopové 
práce a v oblasti se pohybuje technika, 
proto Vás chci požádat o zvýšení 
pozornosti v oblasti stavby.

V posledním zpravodaji jsem Vás 
informoval o tom, že jednáme o zřízení 
nočního spoje z Brna do Těšan, který by 
jezdil o víkendu. Poté, co jsme se 
dohodli s Jihomoravským krajem na 
zřízení tohoto spoje, byla smlouva 
schválena jak v zastupitelstvu obce 
Těšany, tak i na JMK. Bohužel provozo-
vatel autobusových linek IDS Kordis
v současné době nemůže najít dohodu 
s žádným dopravcem, aby noční linka 
opravdu fungovala. Kordis, dle svého 
vyjádření, jedná s více společnostmi ve 
snaze zprovoznit linku co nejdříve. 
Pokud budou jednání úspěšná a oprav-
du se podaří noční autobusovou linku 
zprovoznit, budu Vás neprodleně 
informovat.

Jarní měsíce sebou přinesly mnoho 

sportovních, kulturních a dalších 

příležitostí, na kterých jsme se 

potkávali. Věřím, že se s většinou 

z Vás potkám také u příležitosti 

barnabášských hodů o následujícím 

víkendu.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce



Systém přístupu bude fungovat na 
principu předplacené služby. Každý 
registrovaný zájemce obdrží proti 
záložnímu poplatku RFID čip (jedná se 
o hojně využívaný standard RFID 
125kHz, tedy pokud máte již přístupový 
systém například v práci, nebo doma 
v rámci vaší EZS, je možné, že bude 
fungovat i zde a půjde jej využít) 
a unikátní přístupový kód a heslo ke 
svému účtu do rezervačního systému. 
Kdokoliv, kdo bude mít na svém účtu 
dostatečný kredit, bude si moci zarezer-
vovat vyhrazený čas přes webové 
rozhraní, které se bude podobat 
rezervačnímu systému tělocvičny. 
Svým čipem pak může ve vyhrazeném 
čase ovládat vstupní zámky branek na 
multifunkčním hřišti. Na blížící se 
konec rezervace budou hráči upozorně-
ni akustickým signálem. Provedenou 
rezervací bude uživateli z kreditu 
strhnutý patřičný poplatek za využití 
hřiště. Rezervaci je možné zrušit, a to 
nejpozději dvě hodiny předem, popla-
tek je pak samosebou navrácen ke 
kreditu příslušného účtu.

Vyhrazený čas se počítá po celých 
hodinách. Kreditní platbu bude možné 
v prvé fázi provést pouze v hotovosti na 
OÚ, kde budou také distribuovány čipy. 
Plánujeme však rozšíření na automati-
zovaný systém bankovního převodu.  
Předpokládáme, že poplatek za využitý 
čas provede jen jedna osoba, nebude 
omezen počet vstupujících na hřiště, 
uzavření branky ale bude hlídané.
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V rámci 17. ročníku 
Národopisných slavnos-
tí byla rukou řezbáře 
pana Adama Balajky 
vytvořena dřevěná so-
cha znázorňující znak 
obce Těšany a písmeno 
T, podle prvního pís-
mena názvu obce, kte-
rou jsme umístili před 
obecní úřad.

I v rámci dalších 
ročníků slavností chce-
me zvát do Těšan řezbá-
ře, aby svými výtvory 
zpestřili nejen centrum 
naší krásné obce.

Čipy pro ZŠ a MŠ Těšany a multifunkční hřiště

Rodiče dětí v MŠ Těšany už delší dobu používají čipový 
přístupový systém. Obdobné řešení připravujeme i pro ZŠ 
Těšany, kde tím otevřeme možnost použít čipy i pro další 
aplikace – třeba přihlašování na obědy, nebo přístup na 
nové multifunkční hřiště.

Protože chceme, aby hřiště bylo 
přístupné a využívané, ale zároveň 
zabezpečené proti vandalům, využije-
me situace, kdy každý žák základní 
školy bude mít svůj vlastní přístupový 
čip do budovy ZŠ. Hřiště tak bude pro 
žáky ZŠ bezplatně přístupné každý 
všední den a to v době od 14:30 do 
16:30 hodin právě na základě ověření 
jejich čipem. Rádi bychom také 
v rozumné míře umožnili bezplatný 
přístup spolkům, a to na základě 
předchozí rezervace.

Další informace a upřesnění budou 
k dispozici po skutečném otevření 
hřiště na internetových stránkách 
www.outesany.cz

Petr M. Vaněček



Rozhovor
s Evou a Aloisem

Dudkovými

Miroslav Zborovský: Dobrý den, 
řekněte nám prosím něco z historie 
kovárny.

Eva Dudková: Já to vezmu trochu ze 
široka. Podle toho,  co jsem vyčetla 
z kroniky a různě se doslechla, tak kdysi 
dávno byly v okolí Těšan hluboké lesy 
a rybníky. V nedalekých Moutnicích žil 
rytíř Mutina a ten když se vrátil z cest, 
tak do těch lesů jel lovit zvěř, no 
a protože z toho byl často unavený, tak 
se v Těšanech postavil zámeček, a že se 
na něj těšíval, tak jej lidé nazvali 
Těšany. Jeho poddaní si kolem zámeč-

ku začali stavět domky a tím pak vznikla 
dědina. Tato dědina v roce 1141 připadla 
darem brněnskému klášteru, který měli 
cisterciáci. Tohle obdarování potvrdil 
olomoucký biskup Jindřich Zdík. Poté 
připadla dědina dominikánům, kteří 
sem přišli v roce 1340 a postavili si tady 
panský dvůr, tedy nynější zámeček, 
který však byl několikrát přestavovaný, 
než získal současnou podobu, a to také 
z toho důvodu, že tehdy se stavělo 
především ze dřeva a ze slámy, takže 
kovárna byla z bezpečnostních důvodů 
postavena mimo panské budovy, aby od

Obyvatelé Těšan, kteří prochází kolem kovárny skoro každý den, berou tento 
objekt automaticky jako součást návsi a nepozastaví se nad jeho výjimečností. 
Přitom si troufám tvrdit, že se jedná o mimořádnou památku, která je navíc  
několikrát do roka využívaná k účelu, ke kterému byla postavená. V rámci 
vybraných akcí zde můžeme potkat kováře, kteří dělají své řemeslo, tak jak bylo 
děláno již před několika sty lety, u rozpálené výhně. Mimo kovárny, kolárny je 
v rámci prohlídky, která trvá asi hodinu, k vidění kovářův byt a také stálá expozice 
zemědělského nářadí a kovářských výrobků. Nejen o kovárně v Těšanech jsem si 
povídal s paní Evou Dudkovou a panem Aloisem Dudkem.



ní některá z budov nevzplála. V roce 
1714 byla kovárna přestavěna do 
venkovského barokního stylu a v roce 
1790 si od vrchnosti kovárnu odkoupil 
pan František Langášek (pan Dudek 
doplňuje, že František Langášek přišel 
do Těšan z Koryčan). Rod Langášků 
ji měl až do roku 1963 a poté ji koupilo 
Technické muzeum v Brně. Zvláštností 
je to, že výheň v kovárně je dvouohniš-
ťová.

MZ: Není to tak dávno, co se v kovárně 
ještě normálně bydlelo.

Alois Dudek: Ano, však třeba stůl a židle 
jsou ještě po Langáškových. Pamatuji si 
ještě starého pantáty Langáška jak 
sedával u stolu na židli s fajčičkou 
a modrým tralaláčkem a vysokýma 
holinkama  a kouřil.

MZ: Kovárna ve svých počátcích 
nebyla využívaná jen panským 
dvorem?

ED: Kovárna byla využívaná jak 
panským dvorem, tak pro celou dědinu, 
okolní dědiny, ale třeba i v rámci bitvy 
tří císařů byla využívaná vojenskými 
transporty.

AD: Nejenom kovárna, ale taky mlýn, 
který stával na hastrmánku (potok směr 
přehrada) a patřil k panskému dvoru.
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MZ: Bývalo pravidlem, že v každé 
dědině byla kovárna?

ED: Kovárna byla každých patnáct 
kilometrů. Nebyla to však jen kovárna, 
ale také odpočívna a přípřežní stanice. 
Kovárny sloužili mimo jiné k tomu, že 
pokud přijel forman a měl polámaný 
vůz, tak dědina byla povinna jim dát 
povozy nebo celé spřežení. Ty se ne 
vždycky vrátily zpět. Kovárna, ale 
bývala také radnice, proto tam máme 
ceduli „Radní“. Kovář nebyl jen kovář, 
ale byl to zároveň zubář, hasič, 
veterinář atd., a protože si jej lidé vážili, 
tak byl také často rychtář. Tří z rodu 
Langášků měli výsadu být rychtářem. 
K zasedání rady sloužila místnost 
tzv. konšelská místnost vzadu vedle 
kuchyně.

MZ:Jednotlivé místnosti, které nyní 
muzeum využívá, sloužily dříve 
k čemu?

ED: Dříve to byly chlévy, komory, 
kůlny, ze kterých je udělaná kolárna 
a expozice.

AD: Největší změna byla udělaná 
v kuchyni, která vypadala kdysi úplně 
jinak. Do konšelské místnosti se chodilo 
dveřmi, kde je dneska poblíž kuchyňka. 
A taky toalety pro veřejnost se budovaly

foto: Technické muzeum v Brněfoto: Technické muzeum v Brně



až poté, co se kovárna stala majetkem 
muzea a otevřela se pro veřejnost.

MZ: Kolárna byla vždy součástí 
kovárny?

ED: Ne. Kolárna nebyla nikdy v budově 
naší kovárny. Expozice kolárny byla 
doplněna v roce 1990, protože kovář 
a kolář potřebovali vždy jeden druhého 
a spolupracovali spolu. V Těšanech byl 
vždy kolář.

MZ: První z jednotlivých jmen kovářů, 
jejichž jména jsou na kovárně uvedena 
je Martin Kovář. Je to proto, že v té 
době ještě nebyla příjmení?

AD: Ano, v té době ještě nebyla příjmení 
a prostě se od řemesla to příjmení 
odvodilo.

MZ: Měl kovář nějaké výsadní posta-
vení na dědině?

ED: No třeba to, že kovář byl jediný, 
komu se platilo penězi, jinak se platilo 
naturáliemi. Prostě tím, co kdo vypěsto-
val, ale kovářovi se většinou platilo 
penězi.

MZ: Vybavení kovárny je přibližně 
z kterého roku?

ED: Měch plochý, který je od výhně 
vpravo, je z roku 1819 a je výkonnější 
než ten vlevo , tzv. cylindrák. Ten je 
z roku 1864.

AD: Ten cylindrák pochází z Archlebo-
va. U nás byla na návštěvě jedna rodina 
a dědeček, co s nimi přijel, stále ten 
měch prohlížel a potom říká „jo, to je 
ten cylindrák od nás“.

MZ: Vím, že i televize se v kovárně 
občas zastaví.

ED: No určitě. Naposledy se tam točilo 
Prostřeno. To se vyrážely do podkovi-
ček číslice. Samozřejmě Česká televize s 
Toulavou kamerou, ale i další pořady.
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MZ: Na kovárně se pořádají akce 
během celého roku. Můžete nám je 
trochu zrekapitulovat ?

ED: Začínáme na velikonoce, kdy na 
květnou neděli je „ Otloukej se píšťalič-
ko“, kde je každý rok jiné téma. V červnu 
je Damask, což setkání nožířů a ukázka 
kování Damascenské oceli. Pokračuje-
me v červenci kdy 2.7 je „Sobota jako 
z cukru“ a 5. července je posezení 
s cimbálkou, jak jinak než s Donavou. 
V srpnu je kování pro děti i rodiče 
a v září je „Mladý těšanský kovář“. 
V říjnu máme „Na kafe s Maryšou“. 
Sezonu končíme již tradičně s výstavou 
betlémů. 

MZ: Všechny tyto akce jsou úžasné 
a mají svoji atmosféru. Vybavuji si 
loňský damask, kdy v kovárně panova-
la mezi kováři přátelská a uvolněná 
atmosféra. Kdo jsou dnes ti kováři, 
kteří přijedou kovat damask. Jsou to 
pouze profesionální kováři nebo i lidi, 
kteří mají kování jako koníčka?

AD: Převážně profesionální, ale jsou to 
i amatéři. Většina jsou však výborní 
kováři, kteří dělají i nořížskou práci. 
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MZ: Pokud se nepletu, tak jezdí i kováři 
ze zahraničí.

ED: Ano, měli jsme tam Němce, Poláky, 
Slováky, Lotyše.

AD:  Jednou tam koval  damask 
i Američan.

MZ: Kování damasku je taková 
speciální záležitost. V čem to vězí. 

AD: Kováři dostanou železo do určité 
teploty a potom dělají tzv. svářkovou 
překládanou ocel. Zajímavé je, že 
dokážou poznat podle barvy tu pravou 
teplotu. Pokud by to měli rozžhavené 
moc, tak to spálí a pokud málo, tak se 
železo nesvaří. 

ED: Když prostě kovář zaváhá, tak může 
výrobek vyhodit. 

MZ: Ještě bych se zastavil na zpívání 
na kovárně. Moc příjemná akce.

AD: Každý rok to bývá 5. července, lidi si 
to datum dobře pamatují a rádi se do 
kovárny na zpívání vrací. Ono to vzniklo 
tak, že za mnou přišel Ríša Janoušek 
s Liborem Langáškem, jestli by si mohli 
dát pod podloubím takovou nácvičnou, 
protože se tenkrát dávali dohromady. 
Tak to zopakovali i další rok a najednou 
jel nějaký chlapík na kole a zastavil se 
u nás, chvilku postával, potom zasedl za 
cimbál a od té doby má Donava nového 
cimbalisty. Potom se to domluvilo 
s muzeem, že se můžeme přesunout na 
dvůr, ale jen bez prohlídky.  Například
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loni přišlo tolik lidí, že dvůr byl malý, 
tak jsme museli otevřít vrata.

ED: Jeden rok se hrálo i bez cimbálu 
a muzikanti to taky skvěle zvládli. Lidi 
se prostě umí bavit.

MZ: Taky „Mladý těšanský kovář“, 
který je v rámci slavností,  je úžasná 
záležitost. Divím se, že během dvou 
hodin dokážou tito mladí kováři udělat 
tak krásné věci.

AD: Jsou prostě šikovní. 

MZ: V říjnu pokračujete s „Na kafe 
s Maryšou“.

ED: Tak to je akce, kde bývá i cukrárna 
a i když minulý rok nebyla, tak letos 
určitě bude.

MZ: A rok končíte s výstavou betlémů.

ED: Ano, to je záležitost, která má 
tradici už od roku 1999 a je o ni taky 
velký zájem. Dokonce v loni dojely 
najednou dva autobusy.

AD: Ještě jsme tam mívali jednu akci, 
která teď už bohužel není. Henri 
Noubel, Francouz, který učil francouz-
štinu v Brně, vždy secvičil divadlo, 
tak,že i když jste vůbec neuměli fran-
couzky, tak jste pochopili o co jde. 

MZ: Kultuře se na kovárně prostě daří.

AD: Je to takové domácí prostředí. Není 
to tak chladný jako některé zámky nebo 
hrady.
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MZ: Vím, že před vámi byl na kovárně 
pan Chalupa, že tam vzniklo mnoho 
krásných písní, které byly natočeny 
také na CD.

ED: Ano, a můžu Vám říct, že ta starší 
generace když se k nám vrací, tak 
vzpomínají na to, jak s panem Chalupou 
zpívali. A to nejen místní, tak i cizí. 

AD: Pan Chalupa má lví podíl na tom, že 
kovárna byla obnovená, že se to 
nezbořilo.

ED: K rekonstrukci máme nějaké fotky, 
ale ty jsou z větší části v Brně v muzeu. 
Na nich jde vidět, že na rekonstrukci 
pracoval mimo pana Chalupy také pan 
Ludvík Rychlík, Straka Vincenc, pan 
Hnilica, stolař František Novotný, 
Valentin Slaný, ale ještě další z Těšan.

MZ: Jaké to je starat se o kovárnu. To 
snad člověk nemůže brát ani jako 
zaměstnání. 

ED: Přiznám se, že dřív, než jsem byla 
zaměstnaná na kovárně, tak  jsem k ní 
neměla takový vztah jako nyní. Ze 
začátku jsem měla obavu jak to zvládnu, 
ale když Vás to baví, tak se dá zvládnout 
všechno. 

MZ: Mně se moc líbí, že když se 
o předmětech vystavených na kovárně 
bavíme, tak každý předmět má svoji 
historii. 

ED: To je právě ono, že nás to baví 
a zajímáme se o to. 

MZ: Také zaměstnanci Technického 
muzea v Brně, se kterými dojdu do 
kontaktu, dělají svoji práci s nadšením. 
Souhlasíte?

ED: Určitě. Ono tohle právě nejde dělat 
jinak než s nadšením.

MZ: Děkuji moc za váš čas a chci vám 
poděkovat za to, že se o kovárnu 
v Těšanech krásně staráte.

Zasedání starostů 
DSO Cezava v těšanské kovárně.

Jednou za měsíc se schází předsed-
nictvo dobrovolného svazku obcí 
Region Cezava a řeší aktuální problé-
my, témata a novinky v desítce člen-
ských obcí. Květnové zasedání si 
starostové ozvláštnili a zpříjemnili 
v netradičních prostorách kovárny 
v Těšanech.

Pětici zástupců obcí Cezavy přivítal 
na kovárně starosta Těšan Miroslav 
Zborovský.  Následně se dostalo 
přítomným zasvěceného výkladu 
o historii kovárny, o kovářství a kolář-
ství, a krátká prohlídka skončila 
v místnosti, kde kdysi v minulosti 
probíhala jednání obecní rady.

Na programu květnového jednání 
předsednictva Cezavy byla především 
otázka řešení kamionové dopravy 
v regionu, podpory cyklistiky, možnosti 
dotací a příprava červnové valné 
hromady.

Setkání na kovárně v Těšanech bylo 
první zasedání mimo sídlo Cezavy, 
které se nachází v Telnici. Cílem je, aby 
starostové členských obcí DSO Cezava, 
v rámci zasedání předsednictva, osobně 
navštívili všechny obce regionu a řešení 
problémů celého regionu bylo doplně-
no tématy specifickými pro jednotlivé 
obce.

Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava



Setkání jubilantů a seniorů
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Kulturní komise

V sobotu 14. 5. 2016 se v odpoled-
ních hodinách v sálu restaurace Korok 
konalo setkání jubilantů a seniorů. Po 
úvodu pana starosty jsme blahopřáli 
našim občanům, kterých je v letošním 
roce dvacet tři. Jen připomenu, že mezi 
jubilanty patří lidé s kulatým výročím 
od sedmdesáti let a pak také všichni, 
kteří se dožívají věku devadesát a více.

V kulturním programu recitovala 
Adélka Petláková báseň „Jak šly kuličky 
do světa“, Mariolka Nádeníčková 
„Opička a brýle“ a Matyáš Bulín prózu 
„Jak jsem se stal učitelem“. Pod 
vedením paní  učitelky Naděždy 
Komínkové ukázaly svoje umění i děti
s flétničkami. V průběhu odpoledne 
vystoupila také děvčata z pěveckého 
kroužku, která zazpívala jak při kláve-
sách, tak i s cimbálovou muzikou. Celý 
program nám zpestřila cimbálová 
muzika Donava.

Všem zúčastněným, organizátorům 
i účinkujícím patří velký dík.

Divadlo Boleradice

V pátek 22. 4. 2016 jsme po dlouhé 
době uspořádali výjezd do divadla
v Boleradicích. Představení se jmeno-
valo „Na letním bytě“. Měli jsme 
rezervováno padesát míst, která nebylo 

Kulturní komise vyzývá 
rodiny s malými naroze-
nými dětmi, které mají 
možnost být přivítány do 
obce Těšany a také splňují 
podmínky dané úřadem, 
aby si neprodleně podaly 
žádost na OU Těšany. 

Děkujeme, za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková

Ráno, 26.4.2016 jsme se sešli 
u Těšanské kovárny, odkud byl odjezd 
autobusu na 2. zájezd pro seniory, 
pořádaný starostou obce. Cíl cesty: 
Moravské sklárny Květná, dále Slav-
kovský pivovar a zámek ve Slavkově 
u Brna.

Ve Strání, kde se nachází sklárna, 
nás přivítala průvodkyně, která nás 
provedla celým výrobním provozem. 
Nejdříve nás seznámila s historií 
sklárny. Stavba sklárny pod Javořinou 
byla zahájena již v roce 1794. V průběhu 
let se sklárna rozšiřovala a modernizo-
vala. Od roku 2011 patří Moravské 
sklárny do sklářské skupiny Crystalete 
Bohemia s.r.o., která své výrobky vyváží 
do 72 zemí světa.

Při procházení provozu jsme mohli 
sledovat skláře, jak píšťalou nabírají 
z pánve tekuté sklo a z něj foukají 
džbány, vázy aj. Pozoruhodné bylo 
vidět, jak jsou skupiny sklářů sehrané

vůbec těžké obsadit. Věříme, že se všem 
spoluobčanům komedie líbila, a že si na 
podzim zopakujeme podobný kulturní 
zážitek.

Zájezd pro seniory
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a spolu jednotlivé výrobky dotvářejí. 
Byli mezi námi i jedinci, kteří si sklář-
skou píšťalu vyzkoušeli. Sledovali jsme 
práci brusičů, provoz programově 
řízeného rytí dekorů do navoskovaných 
výrobků, výstupní kontrolu a přípravu 
k expedici. Všude kolem nás byly palety 
a vozíky plné skleněných výrobků. Po 
odchodu z výrobního areálu jsme zašli 
do podnikové prodejny a mohli si 
sklářské výrobky zakoupit. Potom jsme 
se všichni sešli v autobusu a mohli 
z kraje Bílých Karpat odjet směrem ke 
Slavkovu u Brna.

Ve Slavkovském pivovaru jsme měli 
připravený oběd, který jsme zapili 
místním pivem nebo limonádou. Po 
obědě nás  pan s ládek seznámil 
s výrobou piva. Z jakých surovin se 
připravuje, v jakém zařízení a jak 
dlouho kvasí, než ho dostaneme na stůl. 
Pivo se ve Slavkově vařilo už od středo-
věku. Už na přelomu 16. a 17. století se 
na Slavkovsku pěstoval chmel. Od roku 
1600 získalo město od Oldřicha 
z Kounic právo, vařit pivo v obecním 
pivovaru. Současný pivovar byl založen 
od roku 2012.

Kdo měl zájem, mohl navštívit ještě 
provozovnu pálenice, která je součástí 
pivovaru. I když většina z nás národní 
mok ochutnala, do autobusu jsme 
nastoupili všichni a bez ztráty paměti.

Dál jsme pokračovali ke Slavkovské-
mu zámku. Tam už na nás čekaly 
průvodkyně. Rozdělili jsme se na dvě 
skupiny, nazuli tradiční zámecké 
pantofle a procházeli komnatami. 
Průvodkyně nás seznámily s celou 
historií zámku i rodu Kouniců, kteří 
získali Slavkovské panství, a tvrz 
nechali přestavět na renesanční zámek. 
Stavba a výzdoba trvaly téměř 70 let. 
V současnosti je zámek zrenovovaný 
a dobře udržovaný. Od roku 2008 je 
zařazen mezi národní památky. Kolem 
zámku je rozlehlý zámecký park, na 
ploše 15,5 ha,  ve francouzském 
a anglickém stylu. Škoda jen, že jsme 
neměli čas, zámeckým parkem projít.

Po 17. hodině jsme se opět všichni 
sešli v autobusu a vydali se směrem 
k domovu. Počasí nám celý den přálo, 
nikdo se neztratil a na tvářích účastníků 
zájezdu byla vidět spokojenost. Než 
povídání o dnešním výletě uzavřu, 
nesmím zapomenout poděkovat panu 
Hrubému, řidiči autobusu, za bezpeč-
nou jízdu.

Závěrem bych za všechny zúčastně-
né seniory chtěla panu starostovi a Obci 
Těšany poděkovat za pořádání těchto 
zájezdů. Je to příjemné zpestření 
našeho života. Věříme, že zájezd nebyl 
poslední a už se těšíme na další.

Ludmila Petláková



Hody na jižní Moravě
Téma

Hody patří k tradičním svátkům 
snad každé moravské vesnice. Hody se 
na vesnici slaví jako křesťanský svátek 
i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. 
U bohatě prostřených stolů se setkává 
rodina a přátelé. Hodová tradice nemá 
stanovený jednotný termín konání. Ten 
se liší vesnici od vesnice a nejčastěji 
připadá na svátek patrona, kterému je 
zasvěcen místní kostel. Známé tak jsou 
nejen hody Barnabášské, Kateřinské,  
Václavské nebo Martinské, ale samo-
statnou kapitolu tvoří i hody Císařské, 

které vznikly na popud císaře Josefa II, 
jenž se pokusil o sjednocení všech 
termínů. Na hodech nesmí chybět 
mládež (chasa) oblečená ve slavnost-
ních lidových krojích. Ústředními 
postavami hodů jsou stárci (vybraní 
chlapci) a jejich děvčata (stárky). Chasa 
má za úkol hody zajistit organizačně, 
vybrat v lese máju (vysoký strom, jenž 
se po převezení do vsi ozdobí), nazdobit 
taneční parket a zajistit hudbu a víno. 
O nedělním ránu se sejde krojovaná 
chasa v kostele na slavnostní mši 
svatou, po níž stárci v některých 
regionech obcházejí vesnici a zvou na 
hody dům od domu. Samotná slavnost 
začíná nejčastěji odpoledne předáním 
tzv. práva (hody s právem). Právo 
předává starosta obce hlavnímu 
stárkovi jako symbol pravomoci stárka 
nad chasou po dobu konání hodů. 
Někde má právo podobu šavle ozdobe-
né zeleným krušpánkem a látkovými 
stuhami (Slovácko), jinde právo 
symbolizuje věnec (Kyjovsko) u nás je



to právo ve tvaru dřevěné vyřezané 
placky ozdobené látkovými stuhami. 
Právo se musí pečlivě hlídat, jelikož 
jeho ukradení by bylo největší pohanou 
stárka. Hodový průvod se liší vesnici od 
vesnice. Pozvání na hody můžete dostat 
od přátel či rodiny, nebo se na hody 
vydat  jako návštěvníci.

Pranostiky na měsíc červen
Červen-li více sucho než mokro bývá, 
urodí se hojnost dobrého vína. Jak 
červen teplem září, takový bude i měsíc 
září .Je-l i  červen mírný,  nebude 
v prosinci mráz silný. Chladný květen, 
červen vlažný – je pro sýpky, sudy 
blažný. Netřeba v červnu o déšť prositi, 
přijde, jak začne kositi. V červnu deštivo 
a chladno způsobí rok neúrodný 
snadno.

Pranostiky na měsíc červenec
Jaký červenec, takový leden. Co 
červenec končí, srpen začíná. Když dne 
ubývá, horka přibývá. Slunce peče, déšť 
poteče. Na mokrý červenec následuje 
bouře a krupobití. Co červenec neuvaří, 
srpen nedopeče.

Pranostiky na měsíc srpen
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné 
povětří se očekává. Hřímá-li v srpnu, lze 
čekat osmého dne opět bouřku. Srpen k 
zimě hledí a rád vodu cedí. V srpnu již 
nelze slunci mnoho věřit. Teplé a suché 
léto přivádí za sebou mírný podzimek, 
tuhou zimu a nejlepší víno. Srpen 
z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho 
sněhem skvěje.

       
Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

Hodová tradice u nás je spojena se 
svátkem patrona sv. Barbabáše, 
kterému je zasvěcen těšanský kostel, 
připomeňme si ve stručnosti, kdo to  
byl sv. Barnabáš.

SV.BARNABÁŠ
Barnabas, Apostolus

11. června, památka

Postavení: apoštol

Úmrtí: kolem r. 61

Patron: tkalců, bednářů; Milána 
 a Florencie; ochránce proti  
 sporům, krupobití 
 a záštita proti smutku

Atributy:  kamenování, olivová 
 ratolest, někdy se 
 vyskytuje i kniha 

ŽIVOTOPIS

 Do Jeruzaléma přišel, aby  
 se učil Starému zákonu.  
 Poznal tam i zákon Ježíše  
 Krista a zařadil se mezi jeho 
 u č e d n í k y .  S v ů j  s t a t e k   
 p r o d a l  a  p e n í z e  d a l 
 apošto lům na rozdělení pro 
chudé věřící. Byl plný Ducha svatého 
a víry. Ujal se Pavla po jeho obrácení 
a uvedl jej k apoštolům. Evangelium 
kázal v Antiochii, odkud Pavla provázel 
na jeho 1. apoštolské cestě a s ním 
zakládal křesťanské obce. Účastnil se 
jeruzalémského sněmu kolem r. 50 
a hovořil na něm hned po Petrovi. 
S Markem pak odešel na rodný ostrov 
Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 
- 62 od židů kamenován a pak snad 
upálen. 

Danuše Horáková, Jana Nádeníčková



 V rámci Českého dne proti 
 rakovině byl také v Těšanech 
 poprvé „květinový den”. Jsme 
 rádi, že si mnoho z občanů 
 našlo čas a chuť podpořit 
 dobrou věc. V České republice 
byla sbírka uspořádaná již po dvacáté 
a letošní ročník se zaměřil na rakovinu 
prsu žen a mužů. I když minimální cena 
za květinku je celorepublikově daná 
20,- Kč, část těch, kteří si kvítek 
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Úklid naší obce

Komise pro životní prostředí

V sobotu 16. března ve 14 hodin byla 
zahájena dobrovolná ekologická akce 
s názvem Úklid naší obce, materiálně 
podpořená Českým svazem ochránců 
přírody. Po nezbytném “nafasování“ 
rukavic a pytlů na odpadky bylo 
vytvořeno pět úklidových skupin, které 
se s chutí pustily do úklidu okrajových 
částí naší obce.

Nasbíralo se kolem 1200 kg odpadu, 
ze kterého se podařilo vytřídit 30% 
plastů, sklo, papír i železo.

Na závěr bylo pro děti i dospělé 
nachystáno drobné občerstvení. Jsme 
velmi rádi, že se do této akce zapojili 
s nadšením jak děti a žáci, tak i dříve 
narození. Děkujeme!

Za “Zelenou komisi“ Petr Rychlík

Květinový den v Těšanech
měsíčku lékařského přišli zakoupit 
přispěla několikanásobně vyšší částkou 
k boji proti rakovině. Děti se „vyřádily” 
na skákacím hradu a zapojily se do 
kreslení květin křídou poblíž kovárny. 
V Těšanech bylo prodáno 142 květinek 
a celková částka vybraná v Těšanech 
byla krásných 4925,- Kč.

D ě k u j e m e  z a  p o d p o r u .  T a k é 
v příštím roce nás v Těšanech můžete 
s květinkou potkat.



Často dnes kolem sebe slýcháváme, 
že v současné době není vůbec jednodu-
ché pracovat s  dětmi a mládeží 
a získávat si  její  trvalou přízeň 
a pozornost. A pokud to někdo dokáže, 
zaslouží si naše poděkování, protože 
většinou se jedná o vysilující a k tomu 
ještě mnohdy nedoceněnou práci nad 
rámec každodenních povinností, které 
většina z nás má. Rádi bychom poděko-
vali Aleši Přibylovi, který s našimi 
předškolními dětmi obětavě tráví svůj 
volný čas, jako trenér v pátečním 
kroužku „Sportovní přípravky pro 
předškolní děti“. Láme si hlavu nad tím, 
čím jen oživí těch šedesát minut, aby 
každý trénink byl pro děti zábavný. 
Poděkování mu patří především za jeho 
přístup k dětem a sportu, jako takové-
mu vůbec. Naše ratolesti učí nejen 
sportovním dovednostem, ale i tomu, 
co je to týmová hra, kamarádství, 
vzájemná pomoc a podpora, úcta 
k soupeřům i sobě navzájem. Že nejde 
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vždy jen o výsledek! Protože není 
důležité vyhrát za každou cenu, ale je 
důležitější nevzdat se bojovat čestně až 
do poslední vteřiny a odevzdat maxi-
mum toho, co umím – potom ani 
prohra není ostudou. Za vše hovoří 
prostá věta, kterou pravidelně slýchá-
váme po skončení kroužku z úst 
našich dětí: „Mami/tati já chci ještě 
zůstat, prosím!!”

Děkuje kolektiv rodičů.

Poděkování
Sportovky



Velikonoční dílny
Velikonoční dílny se již na naší škole 

staly tradicí. Letos se konaly v úterý 
22. 3. 2016. Rodiče si společně se svými 
dětmi vyráběli velikonoční vajíčka, 
beránky, ovečky a zdobili perníčky. 
Nechyběl ani koutek s občerstvením. 
Účast byla, tak jako každý rok, velmi 
hojná. Těší nás, že si velikonoční 
dílničky užijí nejen rodiče s dětmi, ale 
třeba i babičky, tety a jiní hosté naší 
školy. Děkujeme všem za milé a tvůrčí 
předvelikonoční setkání.

Mgr. Naděžda Komínková

Výprava do světa včel
a lesní naučná stezka

Dobrodružnou výpravu do včelího 
světa podnikli žáci 1. a 2. ročníku dne 12. 
4. 2016 ve vzdělávacím středisku Lipka 
v Brně Soběšicích. Po úvodní pohádce 
pozorovali život včeliček u proskleného 
úlu, při pohybových hrách si vyzkoušeli 
některá včelí řemesla a ochutnali včelí 
produkty. Dozvěděli se mnoho zajíma-
vostí a nových informací, které zúročili 
následující den ve škole, kdy jsme 
navázali na toto téma dalšími činnost-
mi.
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okres Brno-venkov, příspěvková organizace
664 54 Těšany 305, IČO: 75 02 32 96
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Základní škola a mateřská škola Těšany

Vážení rodiče,
zanedlouho budeme vyprovázet naše deváťáky naposledy ze školních dveří a říkat 
si, že nám ten rok zase rychle utekl. Ovšem ani se nenadějeme a budeme stát na 
prahu toho nového. Za podpory zřizovatele je v průběhu prázdnin naplánována 
oprava elektřiny v přízemí budovy školy a rekonstrukce cvičné kuchyňky. 
Doufáme, že se v ní bude dětem dobře vařit a jejich zájem o „gastronomii“ přetrvá 
(v letošním roce jsme otevřely tři kroužky pod vedením Mgr. Jany Kolaříkové). 

V závěru roku kromě oblíbených akcí jako je škola v přírodě, Den dětí, 
rozloučení s deváťáky, výlet ŠD musíme také zvládnout aktualizaci Školního 
vzdělávacího programu Mozaika. Vzhledem ke změnám školského zákona 
a schválení vyhlášky č.27/2016 směřující k inkluzi se musíme připravit na změny, 
které nám společné vzdělávání přinese. Nám známé Individuální vzdělávací plány 
budou doplněny Plánem pedagogické podpory. Společně budou zahrnovat 
jednotlivé stupně podpůrných opatření i očekávané výstupy ŠVP. Vše bychom měli 
mít hotovo k 1. 9. 2016. V září uvidíme, jak se v praxi vše osvědčí.

Závěrem bych ráda popřála našim žákům vysvědčení plné pěkných známek, 
absolventům devátého ročníku přeji mnoho úspěchů v nadcházejícím zápolení na 
středních školách, zaměstnancům školy odpočinek v průběhu dovolených 
a především všem dětem a rodičům příjemné a teplé společné prázdninové dny.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy 



Žáci 3. a 4. ročníku zase zkoumali 
akustické vlastnosti dřeva a paličkami 
rozehráli dřevěný dendrofon. Seznámili 
se se stopami některých lesních 
živočichů a odhalili příběh, který se 
mezi nimi v lese odehrál. Formou 
didaktických her se seznámili s životem 
a vývojem lýkožrouta smrkového 
a hledali jeho požerky. Poznávali různé 
maskovací strategie živočichů a při 
hrách si některé z nich zkusili. 

Mgr. Marta Skočovská

Všechno nejlepší naše Země

S tradičním přáním ke dni Země 
přišla naše škola letos s předstihem – 
14. 4. Žáci si v tento den sestavili svůj 
vlastní rozvrh z pestré nabídky dílen, 
které připravili paní učitelky a páni 
učitelé. Prvostupňoví vybírali z AZ 
kvízu, Obydlené planety, Žijeme 
zdravě, Pohádkohraní, Ekotvoření 
a Výroby travňáků, druhostupňoví 
volili mezi Earthsongem, Cestou do 
Mariánského příkopu, Ekoaktivitami, 
Určováním rostlin, Rozlišováním vůní 
a Poznáváním přírody s pohybem. 
Mnohdy těžké rozhodování bylo 
odměněno pří jemnými chvílemi 
a překvapivými aktivitami. Dárkem pro 
naši Zemi byl strom, který na závěr dne 
vysadili naši nejstarší – deváťáci 
společně s prvňáčky před školu. Bude 
nám připomínat  další  pří jemně
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strávený den. Tak tedy ještě jednou – 
všechno nejlepší Země.

 Mgr. Heda Stránská

Zahraniční výjezd do Slovinska

Dne 3. 5. 2016 se vydala skupina 
devíti žáků a čtyř dospělých, reprezen-
tujících základní školu a obec Těšany, 
na zahraniční výjezd do partnerské 
školy v Ruši. Je to nyní již několik let 
trvající tradice výměnných pobytů 
našich a slovinských žáků, které se 
každý rok střídají. Letos jsme vyjeli do 
Slovinska my na pozvání partnerské 
školy.

Do Ruše jsme přijeli v úterý ráno. 
Čekalo nás velmi pěkné přivítání. 
Tamní žáci si připravili pásmo písniček. 
Otvírali jsme tímto způsobem výstavu 
informačních pláten o České republice, 
které škole v Ruše zapůjčilo české 
velvyslanectví. Poté si slovinské děti 
rozebraly své nové kamarády a rozešly 
se do rodin, které pro ně měly připrave-
ný program.

Ve středu jsme vyrazili do největších 
krápníkových jeskyní ve Slovinsku – 
Postojnska Jama. Prohlídka byla prostě 
úchvatná. Odpoledne jsme vyrazili do 
hlavního města Lublaň, které nás 
okouzlilo svou krásou a na večer jsme se 
vrátili do Ruše a hostitelských rodin.

Ve čtvrtek 5. května děti čekal 
dopolední sportovní program. Zahrály 
si kuželky a slézaly horolezeckou stěnu 
v místní sportovní hale. Po obědě jsme
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vyrazili do Těšan. Děti se za ty tři dny 
skamarádily, takže při odjezdu se 
objevily i slzičky lítosti nad tím, že již 
musíme odjet.

Příští  rok nás čeká slovinská 
návštěva v Těšanech, už teď se moc 
těšíme.

Přidávám alespoň jednu reakci 
žáků: „Velmi se mi zde líbilo. Nejvíc asi 
poslední den, kdy jsem dokázal to, co 
nikdy předtím. Vylezl jsem na nakloně-
nou cvičnou stěnu. Jsem na sebe velmi 
pyšný. René byl výborným hostitelem. 
Těším se na další rok.“

 Mgr. Milan Ziaťko

Plavecké závody

 
V úterý 10. 5. 2016 se v Hustopečích 

u Brna konaly plavecké závody. 
V letošním školním roce se přihlásilo 25 
škol z okresu Břeclav, Brno-venkov, 
Hodonín a Znojmo – z každé školy 
mohli reprezentovat pouze čtyři žáci. 

20

Za naši školu soutěžili Adam Fiala, 
Vojtěch Čermák, Lukáš Hrouzek 
a Dominika Horáková. Závodilo se jak 
v plavání jednotlivců, tak ve štafetě. Do 
Těšan jsme se vraceli se stříbrnou 
medaili za krásné druhé místo, kterou 
vyplaval Adam Fiala. 

Přejeme mu mnoho plaveckých 
úspěchů a sportovního ducha i nadále.

 Mgr. Radka Kučerková

Mokerská laťka
V dubnu se naši žáci zúčastnili 

24. ročníku soutěže ve skoku vysokém – 
Mokerská laťka. Přihlášeno bylo 9 škol 
okresu Brno-venkov. V jednotlivých 
kategoriích startovalo až 19 žáků. 
Základní školu reprezentovali žáci, za 
sedmou tř ídu:  Petra  Burianová 
(6. místo) a Mouhamadou Koné 
(7. místo), za osmou třídu Kateřina 
Gratclová (11. místo) a za devátou třídu 
Daniel Dosoudil (7. místo).
Všem zúčastněným gratulujeme!

Alena Chaloupková
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Exkurze Osvětim – Březinka

 

V  pátek dne 13. 5. 2016 se osmá 
a devátá třída vypravila na dlouho 
slibovanou exkurzi do největšího 
koncentračního a vyhlazovacího tábora 
Osvětim v Polsku. Nejdříve jsme 
navštívili Osvětim II – Birkenau ležící 
ve vzdálenosti tří kilometrů od původ-
ního tábora. Ten nechal vybudovat 
Rudolf Höss na příkaz Heinricha 
Himmlera roku 1941 za účelem masové-
ho vraždění Židů. Pokračovali jsme 
prohlídkou druhé části - Osvětim I, 
která byla založena v roce 1940 a měla 
sloužit především k věznění velkého 
množství Poláků, kteří zde byli využívá-
ni k otrocké práci. Zhlédli jsme nechval-
ně známý blok 11 a zeď smrti, před 
kterou se konaly časté popravy. Ta je 
nyní jedním z mnoha pietních míst. Dle 
různých odhadů zde bylo zmařeno 1,2 
až 1,6 milionu lidských životů. 
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Během exkurze jsme se stali svědky 
šokující nelidskosti nacistů a uvědomili 
jsme si, co všechno může způsobit 
fanatická ideologie založena na víře
v čistotu lidské rasy. Navštívit Osvětim 
by mělo být v dnešní době, kdy povážli-
vě roste popularita nacionálně zaměře-
ných stran, povinností každého. 

 Mgr. Ewa Mencner

Školka plná pohádek aneb 
s maminkou za pohádkou.

V letošním školním roce jsme se 
rozhodli, že využijeme tematického 
ročního plánu „Pohádky z barevného 
království“. Z tohoto důvodu jsme ve 
čtvrtek 5. 5. 2016 uspořádali Den 
maminek. Formou hraní jsme mamin-
kám předvedli, jak se s dítětem v tomto
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věku pracuje a jaké znalosti, dovednosti 
a návyky by dítě mělo mít. Hlavně jsme 
chtěli  apelovat na logopedickou 
prevenci, která si opravdu žádá velkou 
pozornost. Nabídli jsme ukázky přímé 
individuální práce maminky s dítětem. 
Výsledkem putování po barevných 
královstvích byla vlastnoručně vyrobe-
ná kniha plná pohádek, se kterou 
mohou děti s rodiči pracovat ještě doma 
formou četby, povídání a vykreslování 
omalovánky k dané pohádce.

V každém pohádkovém království se 
plnil úkol, např.:

„ Perníková chaloupka“ – děti 
poskládaly rozstříhaný obrázek a měly 
mamince povědět, zda poznaly, z jaké je 
pohádky. Dovednostním úkolem bylo 
nazdobit mamince perníkové srdíčko, 
provléct šňůrku a pověsit jej mamince 
s velkou pusou na krk.

„Budulínek“ – zde si děti vyzkoušely 
předčtenářské vědomosti,  řadili 
písmenka dle vzoru do názvu BUDULÍ-
NEK. Pracovaly také s hráškem, který 
hledaly a počítaly.

Takovým způsobem pracovaly ještě 
s pohádkou „Popelka“, „ Sněhurka
a sedm trpaslíků“ a „ Šípková Růženka“.

Ve třídě Kocourků si všechny 
pohádky svázaly s maminkou do knihy, 
kterou si originálně vyzdobily a odnesly 
domů.

A  P A K  Z A Z V O N I L  Z V O N E C 
A KRÁSNÉMU POHÁDKOVÉMU 
ODPOLEDNI BYL KONEC!

 Iveta Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ
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Škola v přírodě – Zubří

Hej hou, hej hou, trpaslíci jdou... 
nejen trpaslíci se Sněhurkou, ale také 
Červená karkulka, Jeníček s Mařenkou, 
čarodějnice a další pohádkové postavy 
nás provázely celou školou v přírodě, 
která probíhala v našem oblíbeném 
rekreačním středisku v Zubří na 
Vysočině. 

Každý den jsme se probouzeli v jiné 
pohádkové říši, kde nás čekaly zábavné 
úkoly, při kterých jsme vyzkoušeli svoji 
zručnost, zdatnost a odvahu. S králem, 
který nás uvedl do říše pohádek, jsme si 
namalovali hrady, pojmenovali svá 
království a vymysleli vlastní erb.
S Červenou karkulkou jsme v lese 
hledali cestu k babičce a v potůčku 
hledali kamení pro vlka. S Jeníčkem 
a Mařenkou jsme Babě Jaze loupali 
perníček a vyrobili si nové perníkové 
chaloupky. A nakonec se Sněhurkou 
jsme našli sedm trpaslíků a v lese stavěli 
postýlky pro Dřímala.

Během úterního odpoledne jsme se 
vydali na výlet do centra Eden, kde jsme 
strávili příjemné odpoledne se zvířátky, 
děti se projely na koních, podívaly se, 
jak se žilo na statku a zblízka viděly býka 
vážícího 758 kg.

Celý týden, který jsme si pohádkově 
užili a letos i se sluníčkem, jsme 
zakončili hledáním pokladu a šťastnou 
cestou domů.

Mgr. Adéla Petulová
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O akcích, které podporuje Těšá-
nek, o. s. se tady pravidelně dovídáte
z příspěvků školy, od vyučujících i dětí. 
A těchto akcí není během roku málo.

 Jsou to například projekty Den 
Země, Den zdraví, různá divadelní 
a filmová představení, sportovní akce. 
Dozvídáte se, jak se dětem ve sportu při 
reprezentování školy dařilo a na 
výletech líbilo. Děkujeme, že se podílíte 
nejen finančně (ročními příspěvky, 
sběrem starého papíru), ale i při 
organizaci těchto akcí.

Do konce roku čeká děti ještě pobyt 
na Škole v přírodě, budou odměněni ti 
nejlepší z každého ročníku, rozloučíme 
se s deváťáky, ve školce přivítáme 
budoucí prvňáčky… Na všechny tyto 
akce budou Těšánkem poskytnuty 
příspěvky – na dopravu, dárečky 
a odměny. Finance za sběr starého 
papíru budou tentokrát použity na 
dovybavení relaxačního koutku, bude 
zde vytvořeno místo pro čtenáře.

Jsme rádi, že i v mateřské školce 
může Těšánek, o. s. podporovat spousty 
akcí. Během jara jsme dětem uhradili 
vstupné a dopravné na tři divadelní 
nebo hudební představení. Děti také 
čeká na Mezinárodní den dětí výlet na 
zámek do Milotic, který celý finančně 
zaštítíme. Na malé odměny se také 
můžou školčata těšit 7. 6., kdy ve školce 
proběhne sportovní den.

Ale největší akce nás společně 
s dětmi a rodiči čeká 16. 6., kdy se 
sejdeme na každoroční Zahradní 
slavnosti. I letos nebudou chybět 
soutěže, slavnostní pasování budoucích 
prvňáčků,  občerstvení ,  opékání 
špekáčků. Paní učitelky určitě zase 
připraví  perfektní  program, my 
z Těšánku zajistíme školní kufříky, 
knihy a jiné dárky pro předškoláky, pro 
děti odměny za soutěže, pro hosty 
občerstvení. A tak nezbývá, než objed-
nat to správné slunečné počasí a popřát 
všem hezkou zábavu.

Na závěr chceme poděkovat paní 
ředitelce a celému učitelskému sboru za 
jejich trpělivost, péči a nápady, popřát 
všem klidné prožití prázdnin a budeme 
se těšit na další školní rok, který se 
budeme snažit pro děti vymyslet 
a podpořit další zajímavé akce.

Dětem také přejeme hezké prázdni-
ny... Budou tady za pár dní.

Za Těšánek, o. s.
Lucie Dosoudilová, Lenka Fialová

Občanské sdružení Těšánek
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Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
blíží se konec školního roku a my bychom vám rádi touto cestou poděkovali za Vaši 
přízeň, ochotu a podporu dětí při školních i mimoškolních aktivitách. 
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SDH Těšany

Od minulého vydání zpravodaje se 
v e  s b o r u  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů 
v Těšanech odehrálo mnoho aktivit. 
Jednou z hlavních je přihlášení sboru 
do soutěže Anketa dobrovolní hasiči 
roku (ADHR). Jak říkají pravidla, je 
smyslem a posláním ankety podpora 
a propagace činností sborů a jednotek 
sborů dobrovolných hasičů, jejich 
ocenění  za vykonávanou službu 
veřejnosti a motivace k jejich dalšímu 
zlepšování. Dále pak podpora prevence 
požární ochrany. Ve druhém kole – 
v červnu – proběhne  veřejné hlasování 
formou SMS zpráv, nebo hlasováním na 
stránkách www.adhr.cz.  Prosím 
všechny naše příznivce o hlas!

 Při přihlášení sbor uvádí jako 
referenční libovolnou akci v posuzova-
ném období. My jsme se rozhodli pro 
Dopravní den, ze kterého si letos mimo 

bezva cen a zážitků odneslo 96 dětí 
osvědčení o prověření řidiče jednosto-
pého nemotorového vozidla.

 Rád bych ještě poděkoval všem, 
kteří se rozhodli přispět svou hromád-
kou (někdy i pořádnou hromadou) 
železného šrotu, kterého jsme letos 
svezli požehnaně. Mimo šrot ještě 
sbíráme i elektroodpad a to v rámci akce 
„recyklujte s hasiči“ do které jsme se 
úspěšně zapojili. Staré elektrospotřebi-
če můžete odložit ve sběrném dvoře na 
určené místo. Zejména pokud se jedná 
o velké elektrospotřebiče, budou také 
hasiči obec ještě i projíždět a elektrood-
pad od lidí sbírat. Aktuální sběrný den 
je 4.6. - sledujte obecní rozhlas, nebo 
naše www stránky – sdhtesany.cz, kde 
bude vše ještě upřesněno.

Za SDH Těšany Petr M. Vaněček



Poslední velkou akci školního roku 
máme tedy úspěšně za sebou a čeká nás 
těšení  na prázdniny a  na tábor 
Robinson, který se letos vypraví mimo 
všední svět, stejně jako každý rok, ale 
taky mimo hranice Těšan a maminkov-
ské péče. Přejte nám letošní dobrodruž-
ství, ať se snad napřesrok můžeme 
odvážně vypravit ještě dál. My vám za to 
vrátíme ošlehané táborníky plné 
zážitků a prázdninové radosti.

A než se zpravodaj se zpravodajem 
sejde, budeme se těšit na národopisné 

Zprávičky z Myšáku
Myšácké děti i dospělí si s vámi patřičně užili pálení čarodějnic, při kterém jsme 
pomáhali hasičům s přípravou stanovišť i Těšanskou stopu, kterou už druhým 
rokem spolupořádáme s mladými hasiči. Pokud jste se kterékoli z akcí zúčastnili, 
určitě jste si všimli se stejnou radostí jako my, že z dětí, které s námi na Myšáku 
začínaly leckdy ještě v kočárku, nám vyrostli zdatní pomocníci, kteří už toho 
mnoho zvládnou sami. Tentokrát tedy uděláme výjimku a děkovačky hned na 
začátku – děkujeme vám, naši milí budoucí dospělí, že jste s námi vydrželi tolik let 
a že jste nám nedali košem. Doufáme a přejeme vám i sobě, aby to tak vydrželo.
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Rodinné centrum Na Myšáku

slavnosti, kterých se zúčastníme se 
stejným nadšením jako loni. Ale teď nás 
čekají hody a děti se chystají v orelském 
Lušňáčku, že budou moct předvést 
v parádním kroji, co se zase naučily. My 
víme, že Lušňáček vlastně není kroužek 
rodinného centra, ale jsme hrdí, že se 
naše děti účastní dění v několika 
spolcích a hlavně – že mají radost 
z toho, co všechno umí. Přijďte se na ně 
podívat na hody a dáte nám za pravdu, 
že je radost na ně pohledět.

Tým RC NA MYŠÁKU
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Těšany
Orel jednota Těšany

III. TĚŠANSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
– FESTIVAL VE VINICI

Podaří se dětem nalézt kouzelnou harfu
ukrytou v tajemné jeskyni?

Sobota 30. července od 17:00

Těšanský hudební festival nabízí 
zajímavé kulturní občerstvení pro 
široké publikum nejen z Těšan, ale
i dalekého okolí. V minulém roce se ho 
zúčastnilo přes dvě stě posluchačů, 
mezi nimi i rodiny s dětmi. Hlavní 
myšlenka této kulturní akce je dána 
atmosférou nevšedního přírodního 
prostranství s kaplí nad vinicemi
a jezerem a také konkrétním tématem, 
jež účastníky celé odpoledne provází. 
Letošní motto zůstává částečně v utaje-
ní, je ale možné prozradit, že zaujme
v prvé řadě nejmladší účastníky. 

Cílem festivalu je propojení světa 
profesionálních hudebníků s nadšením 
muzikantů působících v místních 
komunitách, obcích či spolcích, jejichž 
hudební interpretace často dosahuje 
vysoké kvality, není však známa
v takové míře, v jaké by si zasloužila. 
Vedle toho také festival objevuje mladé 
začínající talenty. Právě tato část 
pravidelného programu bude letos více 
zdůrazněna skrze účast hned několika 
dětí s výjimečným hudebním nadáním. 
Nechme se překvapit, který z mladých 
talentů nás letos nejvíce osloví. 
Program je připravován tak aby opět 
zaujal rozmanité spektrum posluchačů. 

Na své si přijdou nejen milovníci 
klasiky, ale také fanoušci filmové, 
duchovní či lidové hudby.

Samotný program festivalu se i letos 
skládá ze tří částí. Nejprve se ke slovu
v rámci předprogramu od 17:00 
dostanou děti. Tentokrát hlavní roli 
sehraje boj o tajemnou harfu, která 
stále zůstává uvězněna v neznámé 
jeskyni. Tato část programu je naprosto 
klíčová. Pokud se totiž dětem nepodaří 
harfu nalézt, nebude možné pokračovat 
v 18:00 koncertem v kapli, kde tento 
hudební nástroj nesmí chybět. Aby však 
děti nezůstaly ve své záchranné akci 
samotné, musí se zapojit všichni 
zúčastnění, dokonce i Husak Quartett, 
který se rovněž rozhodl mezi nás tak 
jako v minulých letech zavítat. Na závěr 
se můžete těšit i na tradiční muzicírová-
ní ve vinici od 19:30. Zajištěno bude 
opět bohaté občerstvení: domácí chléb, 
debrecínka a dobré víno.

K přátelskému setkání zve Orel 
j e d n o t a  T ě š a n y  v e  s p o l u p r á c i
s  C h a r i t n í m  c e n t r e m  m a n ž e l ů 
Dostálových a Spolkem Harmony 
Quality pro propagaci multižánrové 
hudby
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TJ Sokol Těšany



Z kroniky obce „1927 - 1946“
(doslovný výpis)

Rok 1928
V tomto roce v letních měsících bylo 

sucho, takže v zimě objevil se nedosta-
tek píce (sena) pro dobytek. V létě 
vyhořela stodola p. Josefa Chalupy č. 23 
vedle p. Jaroslava Vahaly, naplněná 
sklizeným obilím. Shořela celá sklizeň 
obilí ve stodole a cena škody se odhadla 
na 70.000,- Kč (pojištěno jen 15.000 
Kč). Byla tedy pro majitele škoda velmi 
citelná. Ceny obilí byly toho roku 
následující: pšenice 170 - 220 Kč, žita 
170 - 210 Kč, ječmene 150 - 190 Kč, ovsa 
160 Kč, bramborů 40 - 60 Kč, cukrovky 
15.50 Kč, sena, jetele 30 - 40 Kč, až 50 
Kč. Domácího dobytka napočteno: krav 
279, jalovic přes rok 76, volů 26, prasnic 
na plemeno 151, prasniček od 3 měsíců 
k plemenitbě 29, kanců plemenných 7, 
kozí 103, koní 89, psů 154, koček 258, 
drůbeže 1865, husí 192, kachen 89, 
včelstev 47. Ovoce bylo málo, zvláště 
modrého, pouze hrušky a jablka 
uspokojovala. Mzdy zemědělců, jak 
v minulém roce na den 12 Kč, se stravou 
u rolníků 5 Kč. U velkostatku opět 
zaměstnáni sezonní dělníci Slováci 
počtem 21. Novostaveb provedeno 6, 
přestaveb 8. Dovršen počet domovních 
čísel v obci na 264. 

Rok 1936

Motto:
Kdybych byl z rodu cikánského,
a to  jeho poslední potomek,
kladl bych si za svatou povinnost
zanechati po sobě čestnou 
památku v dějinách člověčenstva.

František Palacký

Úvod
Je-li povinností jedince, který je jen 

nepatrnou kapkou v moři lidstva 
zanechati po sobě na světě čestnou 
památku, potom celek, obec, okres, 
země, stát musejí zanechati věci veliké 
a krásné. Musíme si uvědomit, že to co 
konáme, pozorují nejen tisíce součast-
níků, ale budou pozorovat a posuzovat 
tisíce budoucích pokolení. Tu nepostačí 
ošoupané tvrzení: "Tak to dělali naši 
předkové, stačilo to dědům a otcům, 
nám to musí také stačit!" Časy se mění 
a my se musíme měnit s nimi, aspoň 
v tom dobrém smyslu. Musíme stále 
kupředu! Sebemenší  stanutí již 
znamená krok zpět. A běda nám, 
zůstaneme-li pozadu za jinými! Naše



liknavost se vymstí nám i budoucím. 
Jak trapný je pohled na obec, která 
v l a s t n í  v i n o u  z ů s t a l a  j e d i n ý m 
a posledním ostrovem temna v celém 
našem okresu. Ona Obec dosud nemá 
a v dohledné době míti nebude elektric-
kého osvětlení. Jak dalekosáhlou chybu 
učinili předáci oné obce, kteří řídili její 
osudy v dobách příznivých! Budujme 
věci potřebné a užitečné pro celou obec, 
pokud na ně ovšem hospodářsky 
stačíme, neboť ony přinesou požehnání 
dobra nejen nám, nýbrž i celé řadě 
pokolení budoucích. Jen ony budou 
jednou svědky naší práce. Peníze samy 
o sobě ceny nemají , ony jsou jen 
prostředkem ku zvýšení životní úrovně 
lidstva. Ukažme také více smyslu 
a pochopení pro věci nehmotné: 
mravnost, právo, povinnost k celku, 
svobodu. Jak smutným zjevem je, když 
ve svobodné obci svobodného státu 
v tak těžké době, jak nyní je,manifestuje 
pro svou svobodu tak nepatrná hrstka 
občanů, jak se stalo u nás letos v den 
státního svátku 28. října, zatím co 
v jiných státech nesvobodných musí 
manifestovati pro bezpráví a nesvobo-
du každý! Co tomu řeknou budoucí, 
zaznamenám-li tuto skutečnost do 
kroniky obce? Oni se nebudou ptát, 
bylo-li tenkrát škaredé, či pěkné počasí. 
Svoboda je statek  nejcennější. Kdo je jí 
hoden, umí si jí vážit, a kdo se jí neváží, 
ztratí ji. Tedy pozor!

      
Danuše Horáková
Jana Nádeníčková
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MARYŠA

Hledáme materiály
z historie obce.

Vážení občané, protože významnými 
osobnostmi v historii  naší obce jsou 
Francek a Maryša Turkovi a s nimi 
spojení Mrštíci, byli bychom rádi, 
kdybyste nám pomohli  uchovat 
informace o nich pro další generace 
tím, že nám zapůjčíte materiály, které 
k těmto osobnostem máte (fotografie, 
články, rozhovory, listiny a pod.).  
V případě zapůjčení jakýchkoliv 
materiálů vše v pořádku vrátíme 
majitelům. Budeme rádi, pokud se nám 
ozvete co nejdříve.
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