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Rád bych Vás informoval o všem 
podstatném, co se v obci během minu-
lých měsíců událo.

V ulici od kruhového objezdu smě-
rem na Šaratice byl dokončený projekt 
výstavby veřejného osvětlení (VO), také 
projekt rekonstrukce chodníků. V této 
lokalitě už schází jen dobudovat místo 
pro přecházení ke statkovým domkům. 
Rekonstrukce chodníků bude pokračo-
vat ve Familiích a v Zejdově uličce do 
doby, kdy nám to povětrnostní podmín-
ky dovolí. Co se nestihne realizovat 
nyní, bude dokončeno v jarních mě-
sících. Aby ulice byla „očištěna“ od 
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Vážení spoluobčané,

konec roku se přiblížil a nastává čas, kdy se většina z  nás 

ohlédne za vším, co ten končící přinesl. I když vím, že život 

nepřináší jen to dobré, tak věřím, že více bylo toho 

hezkého. Dovolte, abych Vám popřál krásné Vánoce 

a šťastný nový rok.

Slovo starosty obce
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zbytečných prvků, požádal jsem spo-
lečnost Cetin o odstranění dřevěných 
sloupů pro telefonní kabel, protože 
kabel je umístěný na nových sloupech 
VO. Pro větší bezpečnost při odbočová-
ní do Familií bylo umístěno do zatáčky 
dopravní zrcadlo. Nové zrcadlo je 
umístěné také u výjezdu z ulice Za ko-
nírnou.

Pokračují projekční práce v ulici Za 
konírnou, které jsou přípravou na 
opravu komunikace. Oprava cesty by 
měla proběhnout v roce 2017 nebo 
2018 v závislosti na dotačních titulech, 
které k tomuto budou vypsány. Byly 



Obecní ÚřadObecní ÚřadObecní Úřad
Brno

rozeslány dopisy vlastníkům pozemků 
v uvedené ulici, na kterých je možná 
zástavba, aby si realizovali přípojky na 
kanalizaci a vodu. Po vybudování ko-
munikace nebude možné několik let do 
silnice, pod kterou jsou inženýrské sítě 
vedeny, zasahovat.

Ještě nemáme kompletní součet 
nákladů za svoz odpadů v roce 2016, 
tedy v prvním roce, kdy jsme se v Těša-
nech zaměřili na třídění odpadů, ale 
vypadá to, že výsledky splní očekávání. 
Již nyní víme, že přestože nám svozová 
firma sváží namísto jednoho druhu 
odpadu (směsného) tři druhy odpadu 
(směný, plast, papír), úspora za svoz 
bude více než 120 tis. Kč za rok. Také 
jsme dokázali zvýšit odměny za třídění 
odpadu vyplácené společností Eko-
kom o více než 100 tis. Kč. Velkou část 
z těchto ušetřených peněz vrátíme 
občanům ve formě slevy na poplatku za 
odpady. Na slevu má nárok pouze 
ta domácnost, která se do systému 
třídění zapojila a také na svém 
webovém účtu řádně vyplnila 
odpadový dotazník a potvrdila 
inventuru stanoviště.

Rada obce schválila smlouvu o dílo 
na zhotovení územní studie "Pod 
brázdou" - lokalita D1 a D2, k.ú, Těšany 
mezi obcí Těšany a Ing. arch. Barborou 
Jenčkovou. Výstupem by měl být mimo 
jiné možný návrh zástavby, uličních čar 
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a dalších v uvedené lokalitě.

RO schválila smlouvu o dílo mezi 
Obcí Těšany a Ing. arch. Ivo Kabeláčem. 
Předmětem smlouvy je ZMĚNA č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) TĚŠANY.

RO schválila individuální dotace:
 2.000,- Kč pro RC Na Myšáku na 

podporu turistického kroužku 
Robinson – konkrétně se jedná 
o příspěvek na třídenní výlet na 
Vysočinu.

 10.000,- Kč pro Orel jednota Těšany 
na nákup sportovního vybavení 
a nářadí. Orel obdržel dotaci z JMK 
a obec touto částkou přispívá na 
úhradu spoluúčasti.

 10.000,- Kč pro Myslivecké sdružení 
Těšany na nákup koroptví.

Od Policie ČR jsme bezplatně ob-
drželi automobil Volkswagen Trans-
porter. Tento bude sloužit především 
pro SDH Těšany a to nejen pro dospělé 
členy, ale také pro mládež SDH.

Asfaltovým recyklátem, který byl 
odfrézovaný z bývalého asfaltového 
hřiště, nyní multifunkční oranžové 
hřiště, byla zpevněná cesta mezi 
obchodem a obecním úřadem a cesta do 
Dvorků. Z důvodů povětrnostních 
podmínek se prozatím jedná o provi-
zorní úpravu. Na jaře bude na recyklát 



ještě nanesený asfaltový nástřik.
V Močílkách byla vybudovaná nová 

kanalizační vpusť a také byly opraveny 
lokální propady a výtluky ve vozovce.

Běhen října byly rozdané popelnice 
na plast a papír hrazené z 85% z dotací. 
Jednalo se o 80 ks modrých a 80 ks 
žlutých nádob a tím je nyní  v Těšanech 
pokryto přes 90 % domácností nádoba-
mi na třídění odpadu. 

Obec Těšany obdržela stavební 
povolení na výstavbu nové hasičské 
zbrojnice. Byla dokončena výstavba 
nového hřiště s venkovními posilovací-
mi stroji. O těchto a dalších projektech 
uvádíme více v dalších článcích ve 
zpravodaji.

Společností O2 Czech Republic a.s. 
nám bylo oznámeno, že s koncem roku 
2016 končí povinnost O2 Czech 
Republic a.s. provozovat v naší obci 
veřejný telefonní automat. Dle firmy 
není jeho další provozování ekonomic-
ky opodstatněné, a proto bude telefonní 
automat zrušen. Rušení telefonního 
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Nové pohlednice Těšan, pexeso 
a další propagační materiály

Možná už jste si všimli, že Těšany mají 
nové pohlednice. Jedná se o sérii šesti 
variant pohlednic, na kterých jsou 
zachycené fotky na téma národopisné 
slavnosti, významné budovy v Těšanech 
focené v noci,  kovárna, hody, Maryša 
a mix obecná pohlednice z Těšan. 

Mimo pohlednic bylo vytvořené také 
těšanské pexeso a již v roce minulém 
různé skládačky a reflexní pásky či další 
prvky, všechny s těšanskou tématikou. 
Uvedené propagační materiály mají za 
cíl představit či připomenout vše 
zajímavé,  co v Těšanech máme a čím 
jsou Těšany známé.

MZ

automatu by mělo probíhat během 
1. pololetí 2017 v několika etapách 
(demontáž telefonního automatu 
a následně zrušení hovorny). Možnost 
zachovat telefonní budku by byla pouze 
v případě, že by obec měsíčně přispívala 
částkou 1000,- Kč bez DPH, což rada 
obce zamítla. 

Je to již rok, co zpravodaj dostal 
novou grafickou formu. Jsem rád za 
kladné reakce od vás čtenářů zpravoda-
je a musím zdůraznit, že v případě 
tvorby zpravodaje se jedná o kolektivní 
spolupráci. Mimo toho, že bych rád 
poděkoval zaměstnancům úřadu, škole, 
spolkům a všem ostatním přispěvate-
lům, tak chci jmenovitě poděkovat 
osobám, které pravidelně dodávají 
fotky z veřejných i jiných akcí. Jedná se 
o Simonu Michlíčkovou, Ondru Mich-
líčka, Radku Strouhalovou, Lukáše 
Dostála, Petra Merlina Vaněčka a Bar-
boru Sadloňovou.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce



Vážení přispěvatelé do zpravodaje,
protože vydáváme poslední zpravodaj 
v roce 2016, chtěly  bychom Vám touto 
cestou poděkovat za Vaše příspěvky 
a jejich včasné zaslání ke zpracování. 
V letošním roce se nám podařilo dát 
zpravodaji nový ráz a doufáme, že se 
Vám i občanům libí. Prožijte hezké 
Vánoce a v novém roce ať máte hodně 
energie k pořádání kulturních i spor-
tovních akcí ! 
Všem naším občanům přejeme hezké 
a radostné prožití svátků vánočních, 
do nového roku pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost v kruhu svých blízkých. 

        
Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

Podle současně platného zákona 
o ochraně ovzduší je v tomto předpisu 
již od roku 2012 zakotvena nová 
povinnost, kterou musí provozovatelé 
splnit do konce letošního roku. 
Do konce tohoto roku musí každý 
spalovací zdroj na tuhá paliva o tepel-
ném příkonu 10 – 300 kW napojený na 
teplovodní soustavu vytápění (radiáto-
ry) projít kontrolou technického stavu 
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si 
totiž může obecní úřad (ORP) vyžádat 
potvrzení o revizi. V případě nedodrže-
ní povinnosti čeká takového provozova-
tele kotle postih až do výše 20 tisíc 
korun. Nejpozději za dva roky je nutné 
revizi kotle pravidelně zopakovat 
(podrobně viz. § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně ovzdučí č. 201/2012 
Sb. v platném znění.

Podnikatelé, živnostníci!!!

Zkontrolujte si na webových strán-
kách aktuálnost údajů, které se k Vaší 
firmě vztahují. Pokud byste chtěli 
některé údaje změnit či doplnit, obraťte 
se na nás mailem na 
webmaster@outesany.cz .

Noční spoj z Brna
jezdí i v zimním 
období!

Obec Těšany prodloužila smlouvu 
o spoji z Brna do Těšan, který jezdí 
pouze v noci z pátku na sobotu. 
V pátečních nočních hodinách se 
můžete z Brna autobusovou linkou N95 
dopravit do Sokolnic a odtud linkou 612 
přes Telnice, Žatčany, Nesvačilku do 
Těšan. Autobus dále pokračuje do 
Šitbořic. Linka N95 vyjíždí z hlavního 
nádraží Brno v čase 23:30 a 1:30 směr 
Sokolnice železniční stanice a zde bude 
linka 612 navazovat v časech 23:58 
v pátek a 1:58 v sobotu ráno.

Podrobnosti najdete na

MZ

www.idos.cz
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Upozornění pro majitele 
kotlů na tuhá paliva 
napojených na teplovod-
ní soustavu ústředního 
vytápění

Tip redakce



Z charity…
Tříkrálová sbírka

„V období 1.–15. ledna 2017 do 
Vašich domovů už tradičně zavítají 
koledníci Tříkrálové sbírky přinést 
šťastnou zvěst a požehnání Vašim 
příbytkům. Do kasiček, kterými je 
vybavena každá skupinka koledníků, 
můžete i Vy přispět libovolnou sumou, 
která pak poputuje na pomoc přímo 
těm, kteří ji potřebují.

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní 
charita v Rajhradě, která zahrnuje 
celkem 117 obcí modřického a rosického 
děkanátu. Díky Vašim každoročním 
příspěvkům se nám daří udržovat 
vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. 
V Domě léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně 
nemocným a také jejich rodinným 
příslušníkům. Kvalitní péči se dostane 
i těm, kteří chtějí dožít své poslední dny 
doma díky Mobilnímu hospici sv. Jana. 
Do domácností jezdí i terénní pečova-
telské a ošetřovatelské služby, které 
poskytují zdravotní ošetření a uspoko-
jují základní životní potřeby.

Nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež VATA poskytuje v Židlocho-
vicích a okolí zázemí mladým, kteří jsou 
ve svém okolí ovlivňováni negativními 
jevy. Klienti Chráněného bydlení 
sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují 
novou, na základě jejich potřeb 
vybudovanou zahradu, která byla 
pořízena právě z loňského výtěžku 
Tříkrálové sbírky.

Při naší činnosti spolupracujeme 
s dobrovolníky, provozujeme vzděláva-
cí centrum a sociálně-rehabilitační 
službu Kavárna Slunečnice v budově 
hospice, půjčujeme kompenzační 
pomůcky a přímo v budově hospice 
zajišťujeme ubytování pro rodinné 
příslušníky našich klientů.

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, 
kde je potřeba.

Každá domácnost, která se otevře 
dobré věci a přispěje do pokladniček 
koledníků, má velkou zásluhu při 
pomoci potřebným.“

V Těšanech Tříkrálová sbírka 
proběhne v sobotu 7. 1. 2016
od 9.00 hodin.

PRANOSTIKY

Prosinec:

Studený prosinec - brzké jaro.

Vane-li v prosinci vítr východní, 
špatnou naději mají nemocní.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude 
v příštím roce úroda krásná.

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, 
hojnost všady bývá žita.

Leden:

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda 
- věčná škoda.

Leden jasný, roček krásný.

Leden studený, duben zelený.

Holomrazy - úrody vrazi.

Únor:

Únor bílý - pole sílí.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká 
zima potom bývá.

Když větrové na konec února uhodí, 
moc obilí se na poli neurodí.

Jestli únor honí mraky,
staví březen sněhuláky.
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Standardně tedy zůstane provoz 
s poštovní přepážkou, tak jak jej známe 
nyní, nebude se však jmenovat Česká 
pošta, ale Pošta Partner. Subjekt, který 
Poštu Partner od České pošty převez-
me, bude zodpovědný za zaměstnance, 
financovat provozní náklady (mzdy, 
energie, údržba..) a přenese na sebe 
tedy všechny povinnosti z provozování 
Pošty Partner vyplývající. Česká pošta si 
pro daný region ponechá pouze jednu 
mateřskou pobočku (v našem regionu 
se  bude  pravděpodobně  jednat 
o Klobouky u Brna), která bude Poštám 
Partner dodávat materiály k provozu 
pošty nutné. Česká pošta poskytne 
novému provozovateli za provozování 
Pošty Partner finanční odměnu, která 
však zdaleka nepokrývá náklady 
s činností spojené. Česká pošta oslovila 
v minulých dnech zastupitelstvo obce, 
aby se vyjádřilo k případnému pře-
vedení pošty pod obec. Zastupitelům 
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i zúčastněné veřejnosti jsem na jednání 
ZO dne 31.10.2016 předal všechny 
informace a přednesl argumenty, proč 
by obec měla/neměla Poštu Partner 
provozovat. Během všech jednání, 
s tímto tématem souvisejících, zdůraz-
ňuji, že pro Těšany je velmi důležité, aby 
i nadále u nás pošta standardně 
fungovala. Nicméně provozování pošty 
samotnou obcí by znamenalo dotovat 
provoz z obecního rozpočtu částkami 
dosahujících několika set tisíc korun za 
rok. Obec by musela nově zaměstnat 
pracovníky, kteří by na poště pracovali 
a řešila by veškeré záležitosti se zaměst-
nanci a provozem související. Před 
samotným hlasováním jsem seznámil 
všechny zúčastněné s tím, že jestliže 
zastupitelé nebudou s převodem pošty 
pod obec souhlasit, tak Česká pošta 
pobočku v Těšanech nezruší, ale bude 
hledat jiného vhodného partnera mezi 
místními podnikateli. Po důkladné 

Vážení spoluobčané,
na zasedání zastupitelstva 30.10.2016 byl projednáváný bod Převod pošty na 
Poštu Partner v Těšanech. Bod byl zařazen z toho důvodu, že Česká pošta nehodlá 
nadále ve většině obcí provozovat své pobočky tak, jak jsou zavedené nyní. 
Neznamená to, že by pošta v Těšanech úplně zanikla, ale Česká pošta chce své 
pobočky převézt na obce, či jiné subjekty, které by je nadále provozovaly pod 
jménem Pošta Partner. 



diskuzi byla v zastupitelstvu většinová 
shoda na tom, že obec na sebe břímě 
provozu nevezme. V současné době 
tedy manažeři pošty začali vyjednávat 
o provozování Pošty Partner s některý-
mi provozovateli obchodů s potravina-
mi v Těšanech. Z pohledu provozovate-
le prodejny může být provozování Pošty 
Partner zajímavé proto, že může 
nabídnout potenciálním zákazníkům 
širší sortiment zboží než jen poštovních 
služeb. Prodejna by byla vybavena 
standardní přepážkou, trezorem a vším 
dalším, co z provozu pošty známe. Také 
zaměstnanci obchodu budou řádně 
vyškoleni, aby mohli veškerý servis 
poskytovat v odpovídající kvalitě. 
Výhodou pro občany může být to, že 
pokud se Česká pošta dohodne na 
spolupráci právě s některým z místních 
provozovatelů obchodu, tak s vyříze-
ním nákupu mohou občané zařídit 
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v prodejně vše, co jim nyní poskytuje 
současná pošta v místě v centru obce 
a to ve výrazně komfortnější provozní 
době. Pošta Partner, ať už bude provo-
zovaná jakýmkoliv subjektem, bude 
poskytovat veškeré základní služby, 
tj. příjem a výdej listovních a balíkových 
zásilek, příjem a výplatu poštovních 
poukázek, důchodů a SIPO, vybrané 
bankovní služby a prodej poštovních 
cenin a zboží. Model provozování pošty, 
tak jak je popsaný výše, je v sousedních 
zemích obvyklý. Podíl smluvních 
partnerů (Pošta Partner) je v Německu 
téměř 100 %, v Rakousku 71 %, v České 
republice je to prozatím jen 1,5  %.

Závěrem je nutné zdůraznit, že 
převod pošty na Poštu Partner není 
jasně časově určený a bude tedy záležet 
pouze na České poště, kdy k tomuto 
dojde.

Ing. Miroslav Zborovský

Budova, kde SDH sídlí  posledních 
šestnáct let,  je majetkem Orla jednoty 
Těšany a je nutné zmínit, že Orel tuto 
nemovitost obci po celou dobu pronají-
má za symbolickou korunu za rok. Orlu 
Těšany za poskytnutí místa patří 
poděkování, nicméně nemovitost, ve 
které naši hasiči sídlí nyní, přestává 
vyhovovat nejen prostorově, ale také 
zvyšujícími se nároky na výjezdovou 
jednotku. Orel Těšany neuvažuje 
o prodeji současné hasičky a z pohledu 
obce není optimálním řešením rekon-

Výstavba nové hasičské zbrojnice

V roce 2017 bude největším projektem v Těšanech výstavba hasičské zbrojnice 
v centru obce. Záměr výstavby vychází z toho, že jednotka sboru dobrovolných 
hasičů je již mnoho let v prostorách, které obec Těšany nevlastní. Vzhledem k tomu, 
že hasiči v Těšanech jsou jednotkou aktivní a velice schopnou, tak obec, jakožto 
zřizovatel JSDH, chce vytvořit takové zázemí, které odpovídá současným 
standardům. 

strukce budovy, která není obecním 
majetkem. S celou situací byli zastupi-
telé obce seznámeni již v minulosti a po 
vypracování studie, která prověřovala 
možnost postavit novou hasičskou 
zbrojnici v centru obce, většinově 
podpořili projekt výstavby, dle návrhu 
Ing. Tomáše Vymětala. Výběr místa 
v centru obce nebyl náhodný. Dle 
územní studie zpracované Ing. Janou 
Kaštánkovou je vhodné centrum obce 
opticky směrem k parku uzavřít nejlépe 
objemem budovy. Také s touto studií 



zamýšlená z cortenového plechu. 
Corten je materiál, který se výrazně 
začíná prosazovat a to nejen u zástaveb 
v moderních čtvrtích, ale velice často 
v zástavbách historických. Ocelová 
cortenová fasáda je v podstatě fasáda 
z plechu, který během dvou až pěti let 
řízeně koroduje. Koroze neprostoupí 
celý plech, zůstává jen na povrchu 
a v kombinaci s bílými materiály či se 
sklem působí tato fasáda velice zajíma-
vě. Jedním ze znaků cortenové fasády je 
schopnost splývat s okolím a nenarušo-
vat ráz tradiční zástavby. Budova 
hasičky bude obsahovat prvky evokující 
kovárnu sídlící poblíž (bílé štíty, kovová 
fasáda). Záměrem autora projektu 
nebylo napodobovat stavby v okolí 
hasičky staré několik století ale vytvořit 
stavbu moderní, která ponese stopy 
současné architektury. Jen tak bude 
možné v centru obce vybudovat další 
architektonicky zajímavý objekt. 

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce
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a s umístěním stavby zastupitelé 
většinově souhlasili. Prostor, kterého se 
výstavba týká, je využíván asi z 30 % 
jako parkoviště, prostranství pro 
stánkaře a jeden týden v roce pro 
kolotoče. Parkování, případně prodej 
bude možný na pozemku i po dokončení 
stavby, nicméně pro kolotoče musí být 
vybráno jiné místo v obci. Výstavba 
hasičky začne v jarních měsících roku 
2017 a mimo vlastních finančních 
zdrojů jsme obdržel i  dotace od 
Jihomoravského kraje ve výši 400 tis. 
Kč a především dotace od Ministerstva 
vnitra ve výši 3,87 mil. Kč.

Celá stavba je pojatá tak, aby svým 
objemem respektovala  t radiční 
vesnickou zástavbu, avšak některé 
prvky využité na stavbě budou odrážet 
trendy doby, ve které je budova stavěna. 
V přízemí hasičky je velká garáž pro dvě 
zásahová vozidla JSDH, učebna, 
místnost denní pohotovosti, kuchyňka 
a toalety. V prvním patře je šatna pro 
hasiče se sociálním zázemím a také 
kancelář velitele výjezdové jednotky.  
Celá stavba bude postavená ze stan-
dardních materiálů, nicméně fasáda je 

Obecní ÚřadObecní ÚřadObecní Úřad

umístění zbrojnice



Hřiště pro ty nejmenší už v Těšanech 
máme, ale pro mládež v teenage-
rovském věku nám v obci doposud 
chybělo, proto jsme se při plánování 
nového sportoviště zaměřili na takové 
prvky, které jsou atraktivní pro mládež 
starší dvanácti let. Nicméně hřiště 
může sloužit všem sportovcům a věkem 
nejsou sportující nijak omezeni. 
Náklady na projekt jsou ve výši  
551.117,- Kč. Obec Těšany hradila pouze 
165.581,- Kč a díky obdržené dotaci ve 
výši 70 % bylo ze státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj hrazeno 385.536,- Kč. Informace 
o získání dotace jsme obdrželi v druhé 
polovině prázdnin a vzhledem k tomu, 
že příspěvek bylo nutné vyčerpat ještě 
v roce 2016, tak jsme neváhali a do 
vybudování hřiště jsme se ihned pustili.  
Mezi stroji najdete ty, na nichž můžete 
procvičovat přítahy, ručkování, shyby, 

přednožování, kliky, výmyky,  zařízení 
k procvičení končetin a další stroje. 
Ačkoliv je hřiště bez oplocení a pří-
stupné kdykoliv bez poplatku, upo-
zorňujeme, že provozní doba areálu je 
od 8:00 hod do 20:00 hod. 

Neváhejte a běžte si nové hřiště 
vyzkoušet.

MZ

11

Nové sportoviště v Těšanech vedle tělocvičny

Projekt: „Výstavba dětského hřiště v areálu u tělocvičny ZŠ Těšany”
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

V listopadu bylo otevřeno nové hřiště s fitness a workout prvky pro procvičení 
celého těla. Celý projekt je nazvaný „Výstavba dětského hřiště v areálu 
u ZŠ Těšany“ a hřiště by mělo doplnit ostatní sportoviště v Těšanech. 

Obecní ÚřadObecní ÚřadObecní Úřad
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Miroslav Zborovský: Dobrý den pane 
Langášku. Dovolte mi, abych začal 
s otázkou na těšanskou kovárnu. Byli 
jste poslední rodina z Těšan, která zde 
bydlela před tím, než kovárnu koupilo 
Technické muzeum. Jaké to bylo žít na 
kovárně? Do kterého roku fungoval 
provoz?

Eduard Langášek: Dobrý den. My 
bydleli v obytné části a v kovárně koval 
kovář Vincek Chaloupka, který měl 
dílnu pronajatou. V kovárně byl 
normální provoz, se vším hlukem 
a dalšími věcmi , co k tomu patří. Nám 
to nijak nevadilo a provoz tam fungoval 
do roku 1950. S manželkou jsme tam 
bydleli do roku 1967 a potom došlo 
k prodeji a přestěhovali jsme se na 
bytovku. Ono to nebylo jednoduché. My 
jsme chtěli kovárnu opravovat, ale 

památkáři měli velké nároky, přestože 
nic na opravy nechtěli přispět. Musím 
však říct, že stále mám ke kovárně vztah 
a vím, že i moje děti. Teď když vidím, že 
je kovárna tak pěkně opravená, tak jsem 
rád, že ji Technické muzeum věnuje 
takovou péči. 

Často když procházím Těšany, tak přemýšlím o změnách, které probíhají a mění 
naši obec. Chtěl jsem pro tohle vánoční číslo zpravodaje pohovořit s někým, kdo by 
mi mohl odpovědět na otázky, co vše se  v Těšanech změnilo v očích člověka, který 
zde prožívá celý svůj život. Dovolil jsem si o rozhovor požádat pana Eduarda 
Langáška, kterého historie Těšan zajímá a o mnohém z dění v obci má přehled. 
V rozhovoru jsme se nesoustředili pouze na jedno téma. Spíše jsme se bavili obecně 
o tom, jak to v obci vypadalo, co zde bylo či nebylo a také o porovnání toho,  jak se 
žilo dříve a nyní. Bavíme se především o poválečných dobách, které zažil, ale často 
vzpomene i na vyprávění těch starších či toho,  co dohledal v knihách nebo kroni-
kách a vracíme se ještě do doby před válkou.

Rozhovor 
s Eduardem
Langáškem 



MZ: Byla kovárna v obci už tenkrát 
něco výjimečného? 

EL: Kovárna tehdy nebyla žádnou 
zvláštností. Kovárna bývala v každé 
druhé dědině a byla běžnou součástí 
dění, protože kovat bylo potřeba stále 
něco. Vzpomínám, že se tam dělaly 
i takové odvody koní pro armádu. Ono 
to bylo tak, že koně, které měli sedláci, 
tak mohla armáda povolat do služby, asi 
tak jak lidi. Protože armáda chtěla znát 
stav jednotlivých koní, tak u kovárny se 
koně prohlíželi. Ale tenkrát se oralo či 
tahalo nejen koňmi, kteří jsou do tahu 
silnější, ale i pomocí krav, tak se tam 
nekovali jen koně, ale také krávy. Těm 
se kovali malé podkůvky na kopyta. To 
se kráva dovedla ke kovárně a tam ji 
vytáhli za pomocí plachty, aby byla nad 
zemí, a kdyby kováře kopla, tak aby 
neměla v noze takovou sílu.  

MZ: Kůň nebo kráva byli v době 
Vašeho mládí asi součástí každého 
stavení. Tato zvířata se využívala 
nejen k práci, ale také do povozu. 

EL: Je to tak. My jsme třeba jezdili za 
rodinou do Krumvíře na hody. Silnice 
byly štěrkové, vozy byly pouze s kovo-
vým ráfkem a strašně to drncalo. 
Vyráželi jsme den dopředu, dali jsme 
tam koně do stáje, v neděli jsme 
pohodovali a večer domů. Jak říkám, 
cesta byla štěrková a nebylo to tedy 
příliš pohodlné ani nijak rychlé.

MZ: A jak dlouho ta cesta do Krumvíře 
na povozu trvala? 

EL: Přesně nevím, to se čas tak nevní-
mal. Prostě jsme vyjeli a až jsme tam 
byli, tak jsme tam byli.  Nebylo to tak jak 
teď, že si každý hlídal hodinky. 

MZ: Jací byli v obci v dobách Vašeho 
mládí řemeslníci?

EL: Byl tady například kovář, kolář, 
sedlář, truhlář, švec, hodně šikovných 
lidí a taky třeba pekárna.
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MZ: Váš děda býval v Těšanech 
starostou obce v nelehkých dobách za 
druhé světové války. Muselo to být pro 
něj strašně složité. Vím, že jste za války 
byl malý kluk, ale vybavujete si něco 
z té doby?

EL: Je to tak, děda byl za války staros-
tou. V této době to měl opravdu hrozně 
těžké. Přes Těšany šla fronta a hodně se 
to tady střídalo. Napřed nás obsadili 
Němci, potom Rusové a pořád dokola. 
Za ním když přišel Rus nebo Němec, tak 
musel o všem hned rozhodnout. Vojáci 
chtěli hlavně koně na převoz nebo 
materiál, ale on neměl čas se na něco 
domlouvat, prostě musel vše rozhod-
nout a řešit ihned. Pro naši rodinu to 
nebylo za války jednoduché. Při jednom 
z náletů  16. dubna 1945 zahynul můj 
otec. Pamětníci říkají, že nízko nad 
Těšany létala letadla a vojáci z nich 
stříleli kulometem do dědiny. Lidi se 
chodili  schovávat do vinohradů. 
Bojovalo se tady hodně a podle knížek 
tady zahynulo 100 Rusů a asi 400 
Němců. Rusové těla jejich vojáků 
posbírali, ale Němci zůstali ležet mrtví 
tam, kde je zabili a jejich těla museli 
pochovat místní. 

MZ: Děda zůstal starostou i po válce?

EL: Děda byl po válce chvíli předseda 
národního výboru, a poté co se vrátili 
vězni z koncentráku, tak se stal předse-
dou  Polda Vahala.



MZ: Řekněte nám, jak to bylo s hospo-
dařením. Myslím tím dřív, než bylo 
založené družstvo. Měla polnosti každá 
rodina? 

EL: Ne, každá rodina pole neměla. To 
bylo tak, že sedláci měli velká pole, ale 
na nich pracovali i ti, co pole neměli. 
Dřív to nebylo tak, že by se za práci na 
poli platilo, řešilo se to tím, že se 
domluvili, že ten, kdo pomůže, tak 
dostane zaplaceno v naturáliích. Tedy 
část výnosů z toho, co obdělával, mu 
zůstalo. Do hospodaření u sedláka byla 
zapojená i celá jeho rodina. Hospodář 
nakrmil, jeho žena musela ráno podojit 
krávy a potom šla i s hospodářem na 
pole. Babička doma navařila oběd i pro 
ty, co na poli pomáhali a děcka do toho 
všeho byla taky zapojená. Pracovalo se 
celý týden, kromě neděle, to se jenom 
krmilo.

MZ: A jak to bylo, když se zakládalo 
družstvo. Byla vůle družstvo založit?

EL: No popravdě vůle moc nebyla, ale 
v té době prostě všude družstva vznika-
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la. To bylo někdy roce 1957. Tak jak 
známe družstvo dnes, tak tam tehdy 
nebylo vůbec nic. Žádné stáje ani 
budovy. Každý měl své pole a potom se 
to dotlačilo k tomu, že vzniklo družstvo. 
První kanceláře byly na vile, kde je dnes 
nekuřácká restaurace. Seděl tam 
agronom, mechanizátor, zootechnik, 
ekonom a všichni byli v té malé kancelá-
ři. 

MZ: Kolik dělávalo lidí v zemědělském 
družstvu?

EL:V některých knihách se uvádí, že 
v roce 1958 po založení bylo v družstvu 
266 členu, ale z toho činných je přibliž-
ně 180. Nejvíc to bylo, když byla 
sloučená družstva s Nesvačilkou 
a Moutnicemi. Vedení družstva bylo 
v Moutnicích. V Těšanech se po spojení 
začala stahovat živočišná výroba, tedy 
kromě prasat. Ta byla  i v Moutnicích. 
V Těchto dobách mohlo být v JZD i 300 
zaměstanců. 

MZ: Rád bych se zeptal na to, co 
v Těšanech bývalo dříve a teď není?

EL: Velkým podnikem bývala dřevový-
roba. Tam bylo společně s družstvem 
nejvíce zaměstnanců. Když se ale 
vrátím hodně do historie, tak v Těša-
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nech býval i pivovar, to už asi někdy 
v 17. století. Bylo to naproti zámku 
a vařilo se tam 800 hektolitrů piva 
ročně. Chmel si pivovar pěstoval sám 
a to v místech,  kde byla později právě 
dřevovýroba. Pivo vozili do Brna. 
Ječmen si taky vypěstovali sami a mohli 
vařit jen ze svých surovin. Vedle 
hospody byl taky menší lihovar. Později 
byl v Těšanech i průmyslový lihovar. 
Tam jak byl statek za starým kravínem 
naproti fotbalového hřiště, ale tam 
nebylo hřiště. Bývalo tam pole, na 
kterém si pamatuji třeba vysázenou 
kukuřici. Těšany  byla taková středisko-
vá vesnice, i když se tak nenazývaly. 
Např. společně s Klobouky, kde byl 
dr. Králik a Sokolnicemi (dr.Stoklasa) 
byl doktor v této oblasti už jen tady. 
Doktor Toman  měl ordinaci naproti 
starého hřbitova. To bylo někdy 
v padesátých letech a tito tři doktoři 
měli na starosti celé okolí. A když si u 
doktora Tomana někdo ponaříkal, co 
mu je, tak někdy v legraci říkával, ať se 
podívá naproti na hřbitov, jak by byli 
rádi, že je ještě něco bolí.

MZ: Jaká byla v obci kultura? Čím se 
lidi bavili?

EL: Tady vedle úřadu, jak je autoservis, 
tak bylo kino. Ve středu, v sobotu 
a někdy i v neděli se promítalo. Tam 
byla kapacita přes 100 lidí. Promítal 
tam Jožka Novotný.

MZ: Taky se tady hrávalo divadlo.

EL: Jo, to jo. Vzpomínám třeba na 
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jednoho učitele ze školy. Jmenoval se 
Šik, tak jednou vystrojil sál, aby to 
vypadalo, jakože padají vločky. Celá 
škola dělala vločky na různě dlouhých 
nitích a opravdu to bylo, jak když padá 
sníh. Tam jak je nyní obchod vedle 
servisu, tak se udělaly kulisy, které 
vypadaly jako stěna od hájenky 
a opravdu to bylo jako skutečná 
zasněžená hájenka.

MZ: A co třeba sportovní kluby nebo 
spolky? 

EL: Sportovci tady vždycky byli. Tam 
jak jsem říkal, že bylo kino, tak tam ještě 
před tím bývala tělocvična. Byla tam 
hrazda, kruhy, bradla a chodívalo se 
tam cvičit. To ale byly starší ročníky než 
já. Byl tady velký sportovec, doktor 
Horák a on tady sport hodně udržoval. 
A určitě fotbal, ten tady býval vždycky. 
A taky koně, to tady má velkou tradici. 
Jirka a Vašek Chaloupkovi, vítězové 
Velké pardubické. Bývali tady také 
Orlové. Sídlili tam, jak je nyní hasička.

MZ: Kde byly v Těšanech hospody? 

Jedna byla tam, kde je teď průmyslové 
zboží u Chalupů. Druhá Rotnáglova na 
místě současné hospody na kovárně 
a třetí tady jak stávají kolotoče. To byla 
Sýkorova hospoda. Byla tam kuželna 
a probíhali tam různé soutěže. Pama-
tuji si, že se dřív točilo pivo desítka 
a sedmička.
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MZ: A obchody?

EL: Obchod byl vedle fary u Suchánků 
a taky si pamatuji, že byl ve Familiích. 
A na rohu jak se vjíždí od Zejdovy uličky 
přes náves do Familií byla pekárna. 
Celá dědina tam nosila plechy, na 
kterých byly naskládané koláče a pekař 
nám to tam upekl. Chleba se taky pekl 
tak, že si to každý nachystal doma do 
takových slaměných forem a doneslo se 
to zase k pekařovi. Pekly se čtyři 
bochníky na týden, ale mnohem větší 
než jsou teď. Ty se musely sníst, 
nemohlo se nic vyhodit. Později to bylo 
s pečením chleba tak, že se nechala 
semlít mouka u mlynáře, mouka se dala 
pekařovi a ten si to označil lístky a my 
potom chodili s lístky pro chleba.

MZ: Co se změnilo na dodržování 
zvyků v obci? 

EL: Tak například bývaly dvoje hody. 
Jedny Barnabašké a jedny Václavské, 
takže před létem a po létě. Myslím, že 
původně chodívaly čtyři páry a protože 
bylo více zábav, tak každý stárek měl na 
starosti jednu zábavu. Se stárky šla 
chasa a sklepník, tak jako dnes. Taky 
bývalo více církevních svátků např. Boží 
tělo, kdy byly v obci postavené čtyři 
oltáře. Jeden byl tam jak bydlel Tonda 
Turků, druhý v kovárně, potom u Gloců 

a u Suchánku vedle fary. Jezdívalo se na 
májky a hledala se mateřídouška, aby to 
krásně vonělo a tudy prošel průvod, 
který vyšel z kostela a celé to obešel. 
Bývalo to ve čtvrtek a vzpomínám si, že 
jsme tehdy vstávali ve čtyři hodiny ráno.

MZ: Jedna z tradičních věcí, která se 
týká hodů je stavění máje. Teď ji 
stavíme před tělocvičnou, ale kde 
stávala mája dřív.

EL: Jo, stavění máje se dochovalo. 
I když jeřábem by to bylo bezpečnější, 
tak je pěkné, že si máju stále stavíme 
rukama za pomocí žebříků a lan. Je to 
tradice, která se udržela. Dřív stávala 
mája v parku za poštou. Poblíž parketu, 
který býval u srubu.

MZ: A jak to v parku u školy vypadalo 
dřív? Byl plný stromů tak jako nyní?

EL: Okolo vily byly stromy vždycky, ale 
před školou bylo pole. I my tam měli 
pole, ale to se vše osázelo až poté, co se 
tam postavila škola. Škola bývala 
napřed tady na úřadě, potom tam jak je 
bytový dům, která byla postavená v roce 
1931 a současná škola byla stavěná 
v letech 1948 až 1950.

MZ: Velmi pěkně se to poslouchá, ale 
dovolte mi prosím poslední otázku. 
Když byste porovnával dobu Vašeho 
mládí a dobu současnou jak by to 
dopadlo? Je teď doba rychlejší?

EL: Určitě je. Lidi nebyli pod takovým 
návalem informací. Nebylo to ideální, 
taky byly problémy, ale myslím, že to 
nebylo tak hektické jako teď. Například 
teď slyšíte každých 10 minut  jaké bude 
počasí, ale dřív to nikdo tak neřešil. 
V médiích slyšíte neustále dokola 
poplašné zprávy.  Ono to právě souvise-
lo i s tím, že nebyla televize. Řekl bych, 
že to bylo takové klidnější a možná, že 
i lidi byli k sobě trochu víc tolerantnější. 

Děkuji za rozhovor
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Advent - původ a historie

Advent byl dobou očekávání pří-
chodu Spasitele na svět. Slovo Advent 
pochází z latinského "adventus", což 
znamená "příchod". Doba adventní 
byla vlastně přípravnou dobou na 
vánoční svátky a už od 11. století se její 
doba trvání ustálila na posledních 
čtyřech týdnech před Štědrým dnem. 
Byla časem půstu, při kterém se měli 
lidé namísto požívání nadměrného jídla 
a pití, věnovat zbožnému rozjímání. 
Zakázány byly veškeré zábavy, tanec 
a zpěv. I tak se o adventu konaly některé 
lidové obřady, které tento zákaz více 
méně porušovaly. 

První adventní nedělí navíc začínal 
(na rozdíl od toho kalendářního) 
liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli 
čas od narození Krista, ke všem událos-
tem tedy docházelo buď ante nebo post 
Christum natum (před nebo po naroze-
ní Krista).

Až do třetí adventní neděle byla 
charakteristickou postní barvou temně 
fialová, po třetí neděli ji nahradila barva 
symbolizující radost, barva růžová. 

Každá z adventních nedělí měla své 
lidové označení (železná, bronzová, 
stříbrná a zlatá).

Doba adventní nebyla svým začát-
kem ani délkou vždy stejná. Například 
z roku 581 pochází nařízení biskupa 
Perpetua, podle něhož byl stanoven 
začátek adventu na svátek sv. Martina, 
tzn. 11. listopadu. Rovněž jsou zmínky 
o 40 denním půstu před Vánocemi. 
Sněm církevní TURONSKÝ roku 
561 n.l. ustanovil začátek adventu na 
počátek prosince. Z roku 1001 pochází 
z opatství Abbo zpráva o adventu 
trvajícím čtyři neděle. 

Zdroj: Česká tradice z dob dávných 
i našich

Téma

Advent
Téma

Advent



Štědrovečerní stůl a zvyky 
okolo něho

Smysl Vánoc spočíval především ve 
vzájemné úctě, lásce a přátelství. Byl 
dobou, kdy se scházela celá rodina 
u svátečně prostřeného stolu. Ještě než 
mohli všichni zasednout společně 
u jednoho stolu, všude se drhlo, 
všechno se čistilo, uklízelo a urovnáva-
lo.

Hospodyně od rána připravovala 
štědrovečerní pokrmy. Vařila hrách, 
čočku, bramborovou a rybí polévku, 
pekla kubu z krup a česneku. Chléb 
a v bohatších domech i vánočku mívali 
upečenou již několik dní předem, 
schovanou v ošatce. Všichni se od rána 
postili, aby viděli zlaté prasátko. Když 
měla hospodyně uvařeno, snažila se 
zabavit děti, zatímco hospodář opatřil 
stromeček a tajně jej ozdobil. K večeru 
vybíhaly děti čím dál častěji ven 
a pozorovali oblohu, zda již nevyšla 
první hvězdička, která měla ukončit 
půst. Právě s první hvězdičkou na 
obloze se symbolicky zapalovala svíčka 
a celá rodina usedala ke slavnostní 
večeři.

Prostírání stolu se věnovala velká 
pozornost. Většinou se symbolicky na 
jeden roh pokládal pecen chleba, aby 
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měla rodina stále co do úst. Na druhý 
roh slaměnka s trochou všeho, co pole 
dalo proto, aby i v následujícím roce 
byla dobrá úroda. Na třetí roh se 
pokládaly peníze, které měly slibovat 
blahobyt. Na čtvrtý roh se někde 
pokládala miska na kousky jídla pro 
dobytek a slepice. Jinde misku dávali 
pod stůl. Samotný stůl se pak obepínal 
řetězem nebo provazem, což mělo 
zaručit ochranu stáda ovcí před vlky, 
ochranu statku před zloději a také 
soudržnost celé rodiny po celý další rok. 
Řetěz nebo provaz potom hospodyně 
stočila do kruhu a do něj se sypalo 
slepicím. Slepice, které zobaly mimo 
kruh, byly tzv. „tulačky“, které zanášely 
mimo hnízdo.

Byl-li  počet stolujících l ichý, 
prostírala hospodyně pro jednoho 
navíc. Podle lidové pověry prý chodila 
smrt těsně před večeří obhlížet prostře-
né stoly a kde by byla napočítala lichý 
počet, tam by se v následujícím roce pro 
někoho vrátila.

Než se zasedlo ke stolu, stoupl si 
každý bosou nohou na zemi ležící 
sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely 
nohy. Před večeří se všichni společně 
pomodlili a vzpomněli na vše dobré 
i špatné, co je v uplynulém roce potkalo.



Někde přišel na talíř nejprve hrách, 
který symbolicky spojoval stolovníky 
v dobrém i zlém, poté se podávala 
polévka, aby všichni měli sílu, čočka zas 
měla přinést rodině peníze a nakonec 
kuba, popř. ryba či jiný masitý pokrm 
pro radost a pohodu. Kosti z ryby se 
dávali vždy na jeden talíř a po večeři je 
hospodář odnesl pod jabloň. Počet 
a rozmanitost chodů byla v každém 
kraji jiná. Někde se po polévce podávaly 
křížaly, někde měly místo kuby kapra, 
jinde třeba jen slanečka. Jediné co bylo 
téměř všude společné byla vánočka, 
kterou hospodyně přinesla na stůl spolu 
s cukrovím, když všichni povečeřeli. 
K tomu se pila káva, čaj, ale i víno, pivo 
nebo dokonce pálenka. Od stolu se 
nesměl nikdo zvednout, dokud všichni 
nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina 
o dalších Vánocích nesešla celá.

Tam, kde měli kapra, schovala 
hospodyně lesklé šupiny, věříce přitom, 
že se budou v domácnosti držet peníze. 
Zbytky večeře se rozdělily mezi doby-
tek, který tuto noc prý mluvil lidskou 
řečí, stromům v sadě kvůli dobré úrodě 
a studni, aby měla čistou vodu.

Poté přinesl hospodář do světnice 
stromeček ozdobený sušenými jablíčky, 
švestkami, cukrovím, ořechy a řetězy. 
Zapálily se svíčky na stromečku 
a všichni kolem zpívali koledy. Koledy 
pak zpívali každý večer až do odstrojení 
stromečku.

Tam, kde stromeček neměli či ho 
neznali, strojili jesličky. Figurky 
přidávali k jesličkám podle biblických 
událostí. Malého Ježíška vkládali do 
jesliček na Štědrý večer. Spolu s ním 
anděla a pastýře. Figurky Tří králů 
přicházeli na řadu až 6.ledna.

  

Zdroj: České tradice, knižní archív 
České tradice
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Stromeček v Čechách

První vánoční stromeček se rozsvítil 
v pražské vile ředitele Stavovského 
divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po 
třiceti letech se v Praze začaly stromky 
prodávat zcela běžně a lidé je nazývali 
Kristovým strůmkem. Stromeček si 
mohly ze začátku dovolit jen zámožnější 
rodiny, teprve později se stromeček 
rozšířil  na Moravu a do většiny 
příbytků. Stromeček k nám pronikl 
z německého území. Až do poloviny 
našeho století byla vánočním stromem 
hlavně jedle, v dnešní době je pro svou 
vzácnost nahrazena smrkem a borovicí. 
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky 
na veřejných prostranstvích se v Evropě 
ujal po první světové válce. Na českém 
území se podle dochovaných zpráv 
poprvé postavil veřejný stromeček 
v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za 
první republiky rychle rozšířila po 
dalších českých i moravských městech 
i vesnicích.

  

Zdroj: České tradice, knižní archív 
České tradice
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Zájezd do Znojma
Plánovaný zájezd do Znojma na tradiční vinobraní byl 
zrušen z důvodu malého zájmu spoluobčanů. Nicméně 
nás to neodradí a v příštím roce naplánujeme výlet spíše 
konkrétnějšího rázu, abychom byli více pospolu.

Divadelní představení
Rádi bychom opět uskutečnili zájezd do divadla. 
Termín a místo budou upřesněny dle vybraného 
představení. Akce je plánovaná na měsíc únor – březen. 

 Za kulturní komisi Mgr. Radka Kučerková

Dobrý den,

Mažoretky Kalimero mají za sebou úspěšnou sezónu 2016, vybojovali na finále 
Mistrovství České republiky mažoretek - 7× zlato, 2× stříbro a 5× bronz. 
Postoupily na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se konalo v září 
v Chorvatské Poreči kde dosáhli velkých úspěchů- 1× zlato, 2× stříbro a 1× bronz.
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Mažoretky Kalimero

Krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok
přejí mažoretky Kalimero.

Tip redakceKulturní komise

Vytrhněte vnitřní list 
zpravodaje, nechte 

doma na očích 
a mějte tak vždy 

přehled o kulturních, 
sportovních 

a společenských 
akcích v Těšanech 
i termínech svozu 

odpadu.



rozmístěny na vybraných místech v obci

Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby
se pla�, jako by byla plná!
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Kulturní, sportovní 
a společenské akce v Těšanech
v prvním pololetí roku 2017

 LEDEN 

7. 1. 2017
Tříkrálová sbírka, Farnost Těšany
info: www.farnosttesany.cz

14. 1. 2017
Maraton 9.00 – 14.00, aerobic, kruhový 
trénink, zumba, relaxační cvičení
Tělocvična Těšany – info: Hanka Fiury

20. 1. 2017
Myslivecký ples, 20.00 hod., hraje skupina 
MODUL, Těšany, společenské centrum, 
pořádá Myslivecké sdružení Těšany

24. 1. 2017
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

28. 1. 2017
Těšanský uzel, Závody v uzlování, SDH 
Těšany

 LEDEN – ČERVEN 2017 

RC Na Myšáku
-  středeční dopolední tvoření a hraní pro  
 nejmenší
-  čtvrteční zpívánky

Orel - pondělní „Lušňáček“

Cvičení pro ženy, út.: 17.30 – 19.00, 
čt.: 18.00 – 19.30, Vlaďka Ferinová

Cvičení – aerobic+kruhový trénink
ne., út., st.: 19.00 – 20.00, Hanka Fiury

 ÚNOR 

Vítání občánků

Zájezd do divadla

4. 2. 2017
Zabijačkové hody, Těšany, u hřiště,
TJ Sokol Těšany

18. 2. 2017
Hasičský ples, Těšany, společenské 
centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

19. 2. 2017
Dětský maškarní ples, Těšany, společenské 
centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek  

25. 2. 2017
Ostatková beseda u cimbálu, Těšany, baby 
z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

25. 2. 2017
Ostatkový průvod maškar, Těšany,
pořádá SDH Těšany

26. 2. 2017
Dětské hudební odpoledne s dudáky, 
RC Na Myšáku

 ÚNOR – KVĚTEN 2017 

Kroužek keramiky pro dospělé 10 lekcí
Kontaktní osoba: Lenka Fialová, Heda 
Stránská 

 BŘEZEN 

1. 3. 2017
Bohoslužba popeleční středy – 17.00 
hodin, Farnost Těšany,
info: www.farnosttesany.cz

pravděpodobně 26. 3. 2017
Rodinné hrátky s komiksem – workshop 
tvorby komiksů pro celou rodinu, pod 
vedením ilustrátorky dětských knih, 
RC Na Myšáku

 DUBEN 

Sběr starého papíru, ZŠ a MŠ Těšany,
 info: zsamstesany.cz

1. 4. 2017
Jarní bazárek, RC Na Myšáku 

4. 4. 2017 
Velikonoční dílny pro děti a rodiče, 
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

8. 4. 2017
Květný pátek – putování do Nesvačilky, 
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

10. 4. 2017 (květná neděle)
Otloukej se píšťaličko, ukázka lidových 
zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil 
z vrbového proutí, atd.
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Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, 
ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým 
muzeem v Brně 

10. 4. 2017
„Vynášení Moreny“ loučení se zimou, 
procházka k přehradě, vítání jara
Místo: sraz u kovárny v Těšanech

13. 4. 2017
v 17.00 hodin Obřady Zeleného čtvrtku

14. 4. 2017
v 17.00 hodin Obřady Velkého pátku

15. 4. 2017
v 18.00 hodin Slavná Velikonoční vigilie

16. 4. 2017
v 9.00 hodin slavná bohoslužba Vzkříšení 
Páně s žehnáním pokrmů

Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

22. 4. 2017

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK, 
SDH Těšany

25. 4. 2017
Zápis dětí do 1. ročníku, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

30. 4. 2017
Pálení čarodějnic, ZŠ Těšany – odpolední 
slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za ško-
lou, hravé odpoledne ve spolupráci s SDH 
Těšany před pálením čarodějnic – RC

 KVĚTEN 

Setkání jubilantů a seniorů, OU Těšany, 
restaurace KOROK

Zápis dětí do MŠ, ZŠ a MŠ Těšany,
info: zsamstesany.cz

21. 5. 2017
Děkovná pouť za šťastný návrat z 
koncentračních táborů s žehnáním polí a 
vinic, Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost 
Těšany, info: www.farnosttesany.cz

29. 5. - 2. 6. 2017
Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

 ČERVEN 

Zahradní slavnost
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

3. 6. 2017
Těšanská stopa, Společná akce RC 
a mladých hasičů

9. – 11. 6. 2017
Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična 
ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost 
Těšany, obec, info: www.outesany.cz

11. 6. 2017
v 9.00 hodin – hodová mše svatá

17. 6. 2017
Sportovní/Dětský den, hřiště Sokol 
Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

18. 6. 2017
v 8.30 hodin, Slavnost Božího Těla, 
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

20. 6. 2017
Den otevřených dveří, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

24. 6. 2017
Ženský turnaj, hřiště Sokol Těšany, areál 
ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

24. - 25. 6. 2017
Fotbalový turnaj – BISON Cup, hřiště 
Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol 
Těšany

25. 6. 2017
Memoriál Jana Hniličky, hřiště Sokol 
Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

25. 6. 2017
Slavnost Prvního svatého přijímání, 
v 9.00hodin, Farnost Těšany
info: www.farnosttesany.cz

29. – 30. 6. 2017 
Slavnostní zakončení školního roku, 
loučení 9. ročníku ZŠ a MŠ Těšany
info: zsamstesany.cz
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Milí třídící občané,
konec prvního MESOH roku je tu a s ním i první 
slevy na poplatcích za uvědomělé nakládání 
s odpady. Rada obce Těšany doporučí zastupitel-
stvu uvolnit na slevu na poplatcích za odpady 
částku 150 000 Kč, která bude rozdělena mezi ty, 
co se do třídění zapojili. Díky evidenci obslouže-
ných nádob bude mít uvědomělý občan slevu 
maximálně až 350,- Kč na osobu a občan netřídící 
odpady 0,- Kč na osobu. Předběžnou výši slevy 
najdete ve svém odpadovém účtu na webu 
www.mojeodpadky.cz.

K 1. 11. 2016 se do systému adresného třídění 
odpadů zapojilo celkem přibližně 90 % domác-
ností.  Velké části domácností byla do odpadové-
ho účtu připsána nějaká odměna.  Proč nezískaly 
slevu všechny zapojené domácnosti?

1 .  Některé  domácnost i  s tá le  nemají 
potvrzenou inventuru stanoviště a vyplněný 
odpadový dotazník.  Pro výpočet slevy jsou tyto 
dva formuláře nezbytné. Jednak je třeba souhlasit 
s podmínkami systému a také je třeba mít ověřené 
vstupní data, neboli přesně vědět, kdo používá 
jaké nádoby. Tímto se předejde zbytečným 
dohadům a nepřesným výpočtům.

2. Některé domácnosti mají příliš velký objem 
obsloužených popelnic. Jednoduše řečeno slevu, 
kterou domácnost získala tříděním odpadů, 
„požralo“ velké množství obsloužených litrů se 
směsným odpadem. Spousta domácností je 
zvyklých popelnici se směsným odpadem 
přistavit ke svozu co každých čtrnáct dní a to je 
velká škoda, protože každý výsyp popelnice se 
platí!

Často slýcháme, že popelnice je cítit a proto se 
musí pravidelně svážet. V drtivé většině jsme v 
popelnicích našli kuchyňský bioodpad (slupky od 
brambor, od banánu atd.), který je původcem 
zápachu. POZOR – kompostéry slouží především 
pro kuchyňské bioodpady, které dle zákona 
nemají v popelnicích co dělat. Kompostér není jen 
na trávu nebo listí, je především na kuchyňský 
bioodpad! Kdo poctivě třídí kuchyňský bioodpad 
do kompostéru, ví, že popelnice nesmrdí 
a popelnici pak sváží třeba i jen jednou za měsíc 
a půl.

Doporučujeme ke svozu přistavovat 
pouze plné popelnice, které jsou naplněné 
odpadem, ze kterého už není možné nic 
vytřídit. 

Doporučujeme navštívit svůj odpadový účet 
na stránkách www.mojeodpadky.cz a zkon-
trolovat:

a) inventuru stanoviště, zda jsou na stanovišti 
evidované správné nádoby a osoby, kterým bude 
přiznána úleva na poplatku,

b) odpadový dotazník, zda jsou vyplněny 
všechny body a především způsoby snižování 
produkce odpadů (nezapomeňte dotazník uložit),

c)hodnocení stanoviště, zda se připisují 
obsloužené nádoby. 

Doporučujeme na Youtube shlédnout 13. Díl 
pořadu MOJEODPADKY. Je tam pěkně popsaný 
způsob výpočtu slevy. Pokud by nebylo cokoli 
jasné, nebojte se zeptat např. prostřednictvím 
webu MOJEODPADKY sekce „Kontaktujte nás“. 
Děkujeme, že třídíte odpad!

S  pozdravem Ing. Radek Staňka

Tento projekt je spolunancován v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2016 prostřednictvím 
fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS)
a Státním fondem Životního prostředí.

www.mojeodpadky.cz

Třídění odpadu v Těšanech
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Děj filmu je zasazen do roku 1805. 
Příběh se odehrává v období bitvy 
u Slavkova, kdy jižní Moravou prošla 
nejprve ustupující armáda rakouská, 
poté ruská a za ní francouzská Velká 
armáda. Moravská metropole Brno se 
tak ocitá v nepřehledné situaci, kdy co 
chvíli městu a širokému okolí vládne 
někdo jiný. V blízkosti Brna nacházíme 
hlavního hrdinu Kajetána – svědo-
mitého správce majetku brněnského 
měšťana Trasslera, který před vojen-
skou hrozbou uprchl do bezpečí 
slezského Krakova a zanechal nebohé-
mu Kajetánovi svou usedlost a grunt na 
starost.

Film si klade za cíl ukázat obyčejné-
ho člověka v soukolí dějinného zvratu 
na území tolikrát již navštíveným 
rozličnými okupanty. Film neromanti-

zujícím způsobem zobrazí příběh 
s evropským přesahem na Moravě roku 
1805 a metaforicky se jím dotkne 
současnosti.

Film by měl oslovit diváky aktuál-
ním tématem - různých národností na 
malém území Evropy, na mezinárod-
ních festivalech upoutat pozornost 
fenoménem s názvem Austerlitz a v ne-
poslední řadě zaujmout návštěvníky 
pro malebný moravský region. Snímek 
bude výjimečně historicky autentický 
za použití přesných replik uniforem, 
kostýmů a zbraní členů vojenských 
spolků.

Dokončení a premiéra filmu jsou 
plánovány na podzim roku 2017.

Natáčení filmu na kovárně v Těšanech

Vážení čtenáři, 
od 14.11.2016 probíhaly na naší kovárně přípravy na natáčení filnu Austerlitz 
Advent. Samotné natáčení proběhlo od 19.11. do 30.11.2016. Natáčení se zúčastnilo 
30-40 osob včetně herců. Výjimkou byl víkend 25.-27.11.,kdy k tomuto osazenstvu 
přibylo ještě 30-40 vojáků z dobrovolných spolků. Kovárna v Těšanech byla filmaři 
vybrána z důvodu historické věrnosti. Posloužila  jako venkovská usedlost, kde se 
příběh filmu z větší části odehrává. 

Austerlitz Advent je projektem krátko-
metrážního filmu, který se bude natáčet 
v listopadu a prosinci 2016. Film vzniká 
v koprodukci společnosti Biokovofilm 
a České televize za podpory Státního 
Fondu kinematografie, Ministerstva 
obrany, Jihomoravského kraje a společ-
nosti Roučka slévárna a.s.. Režisérem je 
Josef Abrhám mladší a v hlavních rolích 
se představí Radek Holub, Jiří Lábus, 
Petra Šimberová a Karel Dobrý.



Knihovny navštěvujeme, abychom 
se inspirovali úspěchy či omyly druhých 
lidí, dozvěděli se více o moudrosti 
a chybách lidského ducha, uhasili 
své potřeby pro vzdělání a poznání. 
Knihovny jsou kulturními institucemi, 
které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, 
nabízející možnosti kvalitně využít 
volný čas, inspirující ke kultivaci zájmů 
a poskytující rozsáhlé spektrum jinde 
nedostupných informací. 

Obecní knihovna Těšany je umístě-
na v prostorách ZŠ ve velice příjemném 
prostředí, v centru obce, je plně 
automatizovaná a používá program 
Clavius Reks. Čtenáři mají k dispozici 
katalog knihovního fondu, webovou 
stránku a vybrané knihovnické služby. 
Výhodou tohoto katalogu je, že si v klidu 
doma můžete hledat knižní tituly. 

Imobilním a zdravotně znevýhodně-
ným seniorům roznáším knihy domů. 
Knihovna čtenářům půjčuje knihy, 
které nemá ve svém vlastním fondu 
pomocí meziknihovní výpůjční služby. 
Knihovna se rozkládá na celkové ploše 

250 m . Je zde veřejně dostupný internet. 
Knihovní fond je doplňován vlastním 

nákupem knih a bylo využito i možnosti 
nákupu přes Městskou knihovnu 
Kuřim, Pravidelně vybírám knihy 
z výměnného souboru v Židlochovicích.

Knihovna odebírá periodika – 
(časopisy): Creative Amos, Čtenář: 
měsíčník  pro  knihovny,  Dekor, 
Gurmet: s chutí a stylem, Instinkt, 
Praktická žena Kreativ. Můžete si zde 
vypůjčit hry a audioknihy.

V letošním roce proběhla revize 
knihovního fondu. Během revize bylo 
z důvodu opotřebování vyřazeno 
a odepsáno 362 knih. Aktuálně je 
v knihovně 5 345 knihovních jednotek. 
Již několikrát proběhla v knihovně 
autorská čtení s významnými českými 
spisovatelkami: Alicí Kopřivovou, 
Blankou Hoškovou a Danou Eminge-
rovou Pravdovou novinářkou, spisova-
telkou, která pracuje v nakladatelství 
National Geographic; píše do MF Dnes, 
Idnes.cz a čte fejetony v rozhlasovém 
pořadu ČRo Apetýt. Je žákyní slavného 
spisovatele Arnošta Lustiga, podle 
něhož vede kurzy tvůrčího psaní 
dodnes. Celý leden probíhala v knihov-
ně výstava Josefa Čapka – malíře, 
básníka a spisovatele. Výstava byla 
zapůjčena od Památníku Karla Čapka. 
Akce pořádané knihovnou přispívají ke 
kulturnímu dění v obci. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém 
roce 2017 Vám přeje Martin Fiury 

Martin Fiury 
Vedoucí Obecní knihovny Těšany 
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 Obecní knihovna Těšany 

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokla-
dem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje 
jednotlivců i společenských skupin.”

(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994) 



  Mladí hasiči v roce 2016

 Těšanský uzel, kurz první pomoci, 
Dopravní den pro malé i  velké, 
Těšanská stopa, BrainFAQ, letní 
soustředění Zlobice, O pohár starosty 
obce, opékání špekáčků, sběr kovového 
odpadu, Svatomartinské putování, 
Mikulášské závody,  Mikulášské 
čertohrátky, výlet do kina a nespočet 
tréninků a závodů. To je jen stručný 
výčet toho, čeho se naši mladí hasiči 
účastnili a ještě zúčastní v roce 2016. 
A že je to baví je vidět i na jejich stále 
rostoucím počtu. Také naše přípravka 
se patřičně rozrostla a naši nejstarší jim 
ochotně předávají své zkušenosti. Baví 
nás naše vítězství, učíme se z neúspě-
chů.

 Je toho jistě mnoho, co by se dalo o 
mladých hasičích napsat, ale myslím, že 
nejjednodušší je navštívit náš trénink, 
který probíhá pravidelně každou středu 
– přípravka 3-6 let – a pátek od 17 
hodin. O našich akcích se vždy dozvíte 
s dostatečným předstihem na našich 
www stránkách www.sdhtesany.cz, 
případně v kulturním kalendáři obce.

  2. místo v anketě Dobrovolní 
hasiči roku

 Cílem ankety Dobrovolní hasiči 
roku (ADHR) je pozvednout veřejné 
povědomí a prestiž dobrovolných 
hasičů. SDH Těšany se do ankety 
přihlásil s dopravním dnem pro malé 
i velké, který asi není potřeba přestavo-
vat. Jen pro připomenutí uvedu, že se 
v rámci dopravního dne snažíme 
seznámit děti (a dospělé) s prací celého 
Integrovaného záchranného systému, 
tedy nejen s pravidly silničního provo-
zu, což jej činí jistě výjimečným. Velkou 
odměnou nám byl už jen postup mezi 
5 nejlepších SDH z oblasti jižní Moravy 
a kraje Vysočina v úvodním kole ankety. 
O to větším překvapením byl pak zisk 
2. místa na slavnostním vyhlášení 
16. listopadu. Za toto umístění již 
vděčíme všem, kdo se nás rozhodli 
podpořit svým hlasem. Děkujeme! 
Protože prvé místo nám uniklo 
o pouhých 6 hlasů, věříme, že v příštím 
ročníku zvítězíme! SDH tímto jistě 
zaslouženě vyhrál finanční podporu ve 
výši 55 tisíc a věcné ceny v hodnotě 
25 tisíc, které využije výjezdová 
jednotka obce. Část finanční odměny 
bude užita k obnově sochy svatého 
Floriana, který bude mít své čestné 
místo v nové hasičské zbrojnici. 

SDH Těšany
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Okrskovém kole 
minifotbalu SLŽŠ

V září se naši žáci zúčastnili okrsko-
vého kola minifotbalu ve Šlapanicích 
a obsadili krásné 2. místo. Přihlášené 
byly školy z okresu Brno-venkov, a to ZŠ 
Těšany, ZŠ Měnín, ZŠ Újezd a vítěz 
soutěže ZŠ Šlapanice.
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okres Brno-venkov, příspěvková organizace
664 54 Těšany 305, IČO: 75 02 32 96
tel. 544  248  238, mobil:724 324 475, e-mail: zs.tesany@email.cz
www.zsamstesany.cz

Základní škola a mateřská škola Těšany

Vážení rodiče,
ráda bych Vás informovala o nových systémech, které jsme zavedli ve škole od září 
tohoto roku. Pro zvýšení bezpečnosti byl instalován přístupový systém pro vstup 
do budovy. V loňském roce se osvědčil provoz v mateřské škole, proto jsme jej 
zavedli i do školy. Žáci mají přístup omezen na dobu, kdy v šatně je dohled. Pro 
rodiče dětí ze třídy Žirafek se usnadnil vstup do budovy taktéž v době příchodu 
a odchodu dětí. Zaměstnanci i žáci dále mohou čipy používat pro výdej obědů ve 
školní jídelně. Tento systém je napojen na www.strava.cz, přes který se objednáva-
jí i odhlašují obědy. Rodiče tak mají okamžitý přehled o stavu konta, odebrané 
stravě apod. Do budoucna se systém může rozšířit o docházkový systém, který by 
evidoval příchody a odchody našich žáků s propojením na třídní knihu, případně 
elektronickou žákovskou knížku. Věříme, že si na „novinky“ rychle zvykneme 
a budou přínosem pro naši práci.
 Za všechny zaměstnance základní a mateřské školy bych ráda popřála 
poklidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a pohody při společných 
chvílích s Vašimi dětmi v nadcházejícím roce 2017.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

Naši základní školu reprezentovali 
žáci: Sebastián Buček, Jan Král, 
Martina Skřičková, Mouhamadou 
Koné, Lukáš Dostál, Jan Přibyl, Filip 
Kusý Lukáš Kopřiva, Martin Skočovský 
a Milan Skočovský.

Všem zúčastněným gratulujeme!
         Alena Chaloupková

 Základní škola 



Žákovský parlament
V tomto školním roce Žákovský 

parlament opět pořádal sběr papíru, 
který měl velký úspěch. Žáci se svými 
rodiči nasbírali téměř 8 tun papíru. 
V tomto roce nás ještě čeká jedna akce. 
Žáci dostanou za úkol vyzdobit si svou 
třídu na téma „Vánoce a zima“. Výzdoba 
poté bude vyhodnocena porotou, která 
bude sestavena ze zástupců parlamentu 
a vítězná třída bude odměněna. 
Žákovský parlament děkuje všem, kteří 
se účastnili sběru papíru.

Mgr. Ewa Mencner

Beseda „Právní odpovědnost – 
tajemství paragrafů“

Žáci 8. a 9. ročníku se 19. 10. 2016 
zúčastnili velice zajímavé besedy 
s právníkem na téma: „Právní odpověd-
nost – tajemství paragrafů“. Vtipnou 
a působivou formou byli na ní seznáme-
ni s trestní odpovědností, která pro děti 
dovršením 15. roku začíná. 

Beseda byla rozdělena na 2 části. 
První byla pojata jako přednáška 
o problematice odpovědnosti za své 
činy. Na základě pravdivých a skuteč-
ných případů mohli žáci nahlédnout do 
problematiky zákonů a paragrafů. 

Ve druhé části pak byla dětem 
nabídnuta možnost jakýchkoliv otázek 
na téma právní odpovědnosti. Této 
nabídky využila většina žáků, kteří se 
tak dozvěděli mnoho zajímavého a jistě 
užitečného pro svůj další život. Beseda 
se setkala s velkým ohlasem.

         Mgr. Lucie Vévarová
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Návštěva 9. ročníku na Úřadu 
práce Brno - venkov

Dne 13. 10. 2016 navštívili žáci 
9. ročníku Úřad práce Brno – venkov 
v Brně, kde se mohli seznámit s nabíd-
kou dalšího vzdělávání po ukončení 
školní docházky v naší základní škole. 

Byli seznámení se službami, které 
úřad práce poskytuje a besedovali na 
téma volba povolání. Žáci si pomocí 
různých forem dotazníků měli možnost 
uvědomit, jaké povolání by pro ně bylo 
vhodné a jakým směrem se dál ubírat. 
Pracovnice úřadu práce poskytla žákům 
informace, která povolání jsou na trhu 
práce žádaná a kteří lidé hledají práci 
velmi obtížně.

Pro mnohé z nich byla tato návštěva 
velice přínosná, jelikož jim pomohla při 
rozhodování pro další studium. 

Mgr. Lucie Vévarová Hasík
Začátkem listopadu navštívili žáky 

2. a 6. ročníku profesionální hasiči 
s dráčkem Hasíkem. S dětmi besedovali 
o požární ochraně v rámci programu 
nazvaného „Výchova dětí v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatel-
stva“.

Ve dvou tematických blocích se 
formou her a praktických ukázek 
zaměřili na výstroj a výzbroj hasičů, 
používání telefonní linky tísňového 
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volání, jak správně nahlásit požár, jak 
může být oheň nebezpečný, co dělat, 
když na kamarádovi hoří oblečení, jaké 
jsou zásady první pomoci a další 
potřebné informace. Beseda se dětem 
velmi líbila. 

 Mgr. Marta Skočovská

I v tomto roce jsme měli pro první 
stupeň pěkné zpestření od dodavatelů 
z projektu „Ovoce do škol“ divadelní 
ztvárnění o vitamínech, ovoci a zeleni-
ně.

Výuka v netradičním duchu velmi 
rychle utekla a byla příjemná jak pro 
žáky, tak i pro učitele.

      Mgr. Radka Kučerková

Vánoční vystoupení a jarmark
V době uzávěrky zpravodaje žáci 

i učitelé připravují vystoupení k roz-
svěcování vánočního stromu, které je 
letos plánováno na 25. 11. 2016. 
Vystoupení se nese v duchu „ROK“ 
a vrcholí právě samotným rozsvícením 
svíček na vánočním stromu. Po vystou-
pení bude tradiční prodejní jarmark.

          Mgr. Radka Kučerková
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Den zdraví
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se ve škole 

konal projektový den „Den zdraví“. Děti 
si v tento den ponechaly aktovky doma 
a vzaly si do školy jen nejnutnější 
pomůcky a řádnou svačinku.

Každá třída měla složený svůj 
individuální program věkově odpovída-
jící žákům. Klasické hodiny a tradiční 
vyučování nahradily hodiny poskytnutí 
první pomoci, prevenci alkoholismu, 
péči o zoubky, prevenci poruchy příjmu 
potravy, hodiny PC hygieny, masáží, 
kosmetiky, povídání o Africe, povídání 
o včelách, sportovního vyžití a zdravého 
vaření.

 Mateřská škola 

„Indiánská cesta“                                     
V letošním školním roce budou děti 

putovat cestou indiánů. Pohádky nás 
neopustí, naopak se rozšíří a obohatí 
o neznámé a nepoznané.  

V minulém školním roce jsme dětem 
přiblížily dobro a zlo, které v pohádkách 
vystupuje. Letos budeme děti více 
seznamovat s přírodou a s filosofií 
indiánů. Formou pěti barevných cest 
budeme dětem ukazovat, jak my všichni 
můžeme žít v harmonii s okolním 
prostředím, které zahrnuje Zemi, 
rostliny, zvířata, naše rodiny i naše 
domovy. V minulosti žili indiáni 
v harmonii s Matkou Zemí, Otcem 
Nebem a všemi živými bytostmi, tak 
i my malí indiáni se o to pokusíme. Na 
pouti barevnými cestami budeme sbírat 
barevné kostičky, ze kterých postavíme 
náš třídní totem, který je symbolem 
našich cest. 
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Zahájili jsme „Měsícem symbolů“, kdy 
se děti začínají orientovat a seznamovat 
se symboly, které nás obklopují. 
Vyráběli jsme indiánské symboly - 
mandaly, plašiče snů a seznamovali 
jsme se s jejich významem.

Nyní jsme v „Měsíci zhasínajícího 
slunce a barev“. Tvoříme a čerpáme 
z krásné barevné přírody a jejich darů. 
Seznamujeme se  s  řadou změn 
v přírodě a snažíme se jí porozumět. 
Nezapomínáme ani na tradice „Svátek 
všech svatých a Dušičky“ a vysvětluje-
me si s dětmi význam těchto dnů.

Před námi je „Měsíc šťastného 
setkávání a tradic“, který bude bohatý 
na pohádky, příběhy a tradice. Indiáni 
měli také spoustu tradic, které všechny 
ctili. Přejme si všichni, abychom našli 
co nejvíce času na uctívání tradic 
a šťastného setkávání plného pohody 
a lásky. 

„Malý indián byl od narození 
součástí veliké komunity. Její pravidla 
mu byla vštěpována od té doby, co 
začal vnímat svět kolem sebe. Učil se 
vztahu ke starším, dobročinnosti, úctě 
k přírodě i slušnému chování. Pokud 
malý indián něco nevěděl a chtěl znát, 
vždy se našel někdo, kdo mu vše 
trpělivě vysvětlil, dokud to nepochopil. 
Za každý sebemenší úspěch bylo dítě 
chváleno.“

  Iveta  Neugebauerová

Dýňohrátky
 „Indiáni, ti se mají, celý den nic 

nedělají. Po prérii skotačí, jsou to malí 
Apači!“

Asi tak se dá přiblížit atmosféra 
letošních hrátek s dýněmi, které se 
konaly 13. 10. 2016 na zahradě mateř-
ské školy. Malí indiáni si přinesli 
bohatou úrodu ze svých polí - krásné 
baculaté a barevné dýně a za pomoci 
svých starších členů kmene z nich 
vyřezávali, dlabali a zdobili je přírodni-
nami. Vznikly originální masky přímo 
pro šamana, různí duchové, kteří svým 
strašlivým vzezřením zahání všechno 
zlé, ale i veselé hlavy indiánů, které nás 
překvapily svými roztodivnými účesy 
a vlídně na nás koukaly kaštanovýma 
očima. Do života indiánů patří i oheň, 
a proto na závěr zaplály malé ohýnky 
svíček v každé dýni - a zlé duchy od 
školky zahání některé dýně ještě dnes!

 Helena Petláková

27

Příprava  předškoláků na 1.třídu
Edukativně stimulační skupinky 

(příprava předškolních dětí na vstup do 
1. třídy za přítomnosti rodičů) budou 
v letošním školním roce probíhat 
v jiném časovém režimu než předcháze-
jící léta.

Zahájili jsme již začátkem měsíce 
listopadu a končit budeme v měsíci 
březnu. Změna časového rozvrhu je 
z důvodů posunutí termínů zápisu dětí 
do 1. třídy, který bude v měsíci dubnu, 
a do té doby mají rodiče prostor k řešení 
školní zralosti. 

             Iveta Neugebauerová
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Třetí Myšák cup – říjnový turnaj 
v pingpongu pro děti i dospělé už má 
velmi zvučné jméno. Ale kdo přišel, ten 
si zahrál. Od dětí, které pálku držely 
v ruce poprvé a pravidla se přizpůsobo-
vala jejich dovednostem, pro dospělé, 
kteří naopak trvali na pravidlech, jak 
mají být (alespoň někteří). Děti si 
odnesly medaile v sedmi kategoriích 
a už se těší na další ročník. Putovní 
pohár pro dospělé skončil tradičně 
u Krakovičů a bude další rok čekat na 
vyzyvatele. Turnaj je ale od začátku 
naplánovaný hlavně pro ty, kdo pálku 
nikdy nedrželi v ruce. Takže se nebojte 
přijít na příští ročník a zahrát si jen tak 
pro zábavu.

S přibývající zimou a houstnoucí 
tmou jsme se vypravili na listopadový 
svatomartinský lampionový průvod. 
Letos se průvodu zúčastnilo rekordních 
šedesát čtyři dětí v doprovodu dospě-
lých. Všichni si prověřili znalosti 
legendy o svatém Martinovi, snad se 
i dozvěděli něco nového. Třeba že hned 
za kopcem máme vísku Martinice a co 
se v ní kdysi dávno stalo za zázrak. 
Zúčastnili se místní i přespolní a všem 
se putování líbilo.

Společně s mladými hasiči jsme 
uspořádali i Mikulášské čertohrátky. 

Zprávičky z Myšáku
Podzimní bazárek dětského oblečení byl úspěšnější než všechny předchozí, prodala 
se celá třetina vystaveného oblečení. Velké poděkování za celou organizaci patří 
Petře Vymazalové a týmu děvčat, která kolem bazárku běhají, aby všechno šlo jako 
na drátkách. A protože je to perfektně promyšlená akce, ani výtěžek z bazárku 
nikdy nezůstává ležet ladem. Z minulých bazárků jsme podpořili různé charitativní 
účely, výtěžek z toho letošního putoval do ZŠ a MŠ Těšany na dovybavení relaxač-
ního koutku.
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Rodinné centrum Na Myšáku

Zvážili jsme se na pekelných vahách 
a byla v nás malá dušička, ale nikdo nás 
neodnesl pryč. O čertohrátkách i našich 
dalších akcích se dozvíte víc a prohléd-
nete si spoustu fotek na stránkách 
www.rcnamysaku.cz, na webových 
stránkách obce i na stránkách mladých 
hasičů www.sdhtesany.cz, se kterými 
spolupracujeme na většině akcí.

Rok uzavřeme pohlazením na 
dušičce – pohádkou Betlém, kterou 
nám zahraje divadlo Koráb v neděli 
11. prosince v 17:00 ve výstavní míst-
nosti. Všechny srdečně zveme na 
kousek vánoční nálady a odpočinku od 
každodenních starostí.

Na příští rok jsme naplánovali 
tradiční i nové aktivity, všechny je 
najdete v kulturním kalendáři obce. 
Pravidelně se schází rodiče s malými 
dětmi na Zpívánkách každý druhý 
čtvrtek v 16:00 a maminky každý týden 
využívají myšáckou herničku. Schůzky 
turistického oddílu Robinson se konají 
každou druhou středu na Orlovně. 
A dospělí se každé úterý v 19:30 schází 
na Myšáku nad zjednodušenými 
anglickými knihami.

Pokojný konec roku a radostný 
vstup do toho dalšího přeje

kolektiv rodinného centra



Lampionový průvod

Mikulášské čertohrátky
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Těšany
Orel jednota Těšany

Koncem října jsme se zapojili již 
podeváté do Orelské florbalové ligy. 
Tento ročník máme své zástupce 
v kategoriích mladších žáků a mužů. 
Mladší žáci mají za sebou dva turnaje, 
na kterých plně bodovali a vedou tak 
tabulku ve své divizi. Muži odehráli 
jeden turnaj, ze kterého si odvezli tři 
body a jsou na čtvrtém místě. Jak jste 
někteří jistě zaregistrovali, v měsíci 
říjnu a začátkem listopadu naše jedno-
ta organizovala nábor florbalistů 
a florbalistek ve věku od osmi do 
dvanácti let. Pokud jste tyto náborové 
tréninky nestihli, ale přesto byste měli 
zájem, je možné přijít každou středu od 
17:00 do tělocvičny ZŠ Těšany. Hokejky 
a florbalové vybavení je k dispozici 
k zapůjčení.

Dovolte nám, pozvat Vás také na 
naše další turnaje, zejména ty, které 
budeme pořádat u nás v Těšanech. 
O termínech a o všem dalším podstat-
ném Vás budeme informovat na 

nástěnce před orlovnou, webových 
stránkách a facebooku.

V tomto roce se nám podařilo uspět 
s dotačním projektem JMK na nákup 
sady dresů a sportovního vybavení pro 
naši nejmenší sportovní přípravku – 
„Sporťáček“.  Tento projekt nám 
pomohla spolufinancovat také Obec 
Těšany, tímto jí děkujeme.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podílí na naší činnosti 
nebo nás jinak podporují. Především 
trenérům za jejich práci, mnohdy velmi 
náročnou, dále pak rodičům, že svoje 
děti vedou ke sportu a podporují je 
v něm, což dnes bohužel není samozřej-
mostí. 

Za Orel jednotu Těšany bychom 
Vám všem chtěli popřát krásné prožití 
adventního času, požehnané Vánoce 
a úspěšné vykročení do roku 2017.

        
Za Orel jednotu Těšany                   

Adam Turek, Mgr. Martin Turek

Od minulého vydání těšanského zpravodaje uběhlo již několik týdnů. V měsíci září 
se na Orlovně uskutečnil již druhý ročník turnaje ve Stiga hokeji. Turnaje se kromě 
domácích zúčastnili hráči z řady orelských jednot. Za zmínku stojí celkové druhé 
místo Lucie Turkové v kategorii žen. Tímto děkujeme všem účastníkům a pořadate-
lům.
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TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní fanoušci, 
podzimní část sezóny skončila a my si můžeme odpočinout a vyhodnotit 2. pololetí 
roku 2016.

Pokračujeme v práci s mládeží, což 
je pro nás nadále prioritou. Dojíždějí 
k nám děti ze Šitbořic, Borkovan, 
Moutnic, Nesvačilky a Telnice. V létě 
jsme odjeli na pětidenní soustředění do 
Karlovic, kde nám vytvořil skvělé 
podmínky pan Zdeněk Zábrž z Těšan, 
kterému tímto moc děkujeme. Největší 
radost nám dělají ti nejmenší, kteří 
neúnavně trénují v hojném počtu 
v tělocvičně až do Vánoc. Díky odcho-
vancům z dorostu se také podařilo 
stabilizovat mužstvo mužů, které po 
minulé nevydařené sezóně přezimuje 
na 6. místě. Děkujeme všem trenérům, 
jejichž práce si velice vážíme.

Ve spolupráci se starostou obce jsme 
požádali Jihomoravský kraj o dotaci 
v rámci dotačního programu „Podpora 
sportovní činnosti dětí a mládeže v JMK 
2016“. Tato podpora byla schválena 
a tak se děti můžou těšit na nové dresy, 

balóny a další tréninkové pomůcky. 
Dotace nám také výrazně pomůže 
s financováním rozhodčích a  dopravy 
na zápasy,kterou nám zajišťuje Autodo-
prava Čech.

Výbor TJ usilovně pracuje na 
vyřešení největšího problému posled-
ních let, kterým je nevyhovující stav 
současných kabin. V listopadu budeme 
opět žádat MŠMT o dotaci na výstavbu 
nového zázemí. Děkujeme starostovi 
obce, který s námi na celém projektu 
úzce spolupracuje.
Na závěr přejeme všem sportovního 
ducha a klidné prožití Vánoc!

Za výbor TJ Sokol Těšany 
Jaroslav Nádeníček

Občerstvení zajištěno: pivo, limo, 
svařák, grog…
Degustace slivovice v 9 hodin začátek 
( Váš vzorek bude vítán)
vařené masíčko z kotliny,
v prodeji od rána gulášek 
od p. Jarušky
jitrnice, tlačenka… 

Pořádá TJ Sokol Těšany

FOTBALOVÉ
ZABIJAČKOVÉ
HODY

4. 2. 2017



Úvodem je třeba podotknout, že 
zemědělství v různých podobách 
provázelo obec Těšany, i další přilehlé 
obce, po celá stáletí. Organizace 
i struktura zemědělství se změnila zcela 
zásadním způsobem. 

 Pozemky, vedené v katastru obce, 
jsou uceleny do rozsáhlých bloků, které 
vyžadují využití moderní zemědělské 
techniky, šetrné k půdě a schopné 
konkurence v prostředí výroby potra-
vin.

 Pro tuto oblast, trpící nadměrným 
suchem, je hospodaření s vodou velmi 
důležitým faktorem. Využívání organic-
kých hnojiv, vyprodukovaných živočiš-
nou výrobou, kupříkladu hnůj, močův-
ka nebo kejda, je metodou hnojení, na 
kterou jsme léta zvyklí. Ovšem novodo-
bé způsoby hnojení, nejsou mezi lidmi 
kladně přijímány. Jedním z nich je 
aplikace digestátu z produkce bioplyno-
vých stanic. 

Bioplynové  stanice  využívaj í 
biologicky rozložitelé materiály – 
vstupní surovina, za pomocí nichž 
vzniká bioplyn, s vedlejší produkcí 
digestátu. Rozborem digestátu i půdy 
po jeho aplikaci, bylo zjištěno, že se 
jedná o kvalitní organické hnojivo, 
které obsahuje dusík v amoniakální 
formě, fosfor, draslík, hořčík a lignoce-
lulózový zbytek.
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Aplikace digestátu

Bioplynová stanice Velká Bíteš

Vinobraní v Těšanech 

Zemědělské družstvo – Agro MONET, a.s.

Milí občané Těšan
Jistě jste si v poslední době všimli zvýšeného výskytu těžké zemědělské techniky 
v naší obci. Toto je způsobeno uzavírkou pozemní komunikace na Velké Němčice 
a také současnou ekonomickou situací, která nutí zemědělské podniky efektivně 
využívat zemědělskou dopravní techniku. 

Novodobý způsob hnojení digestátem
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Nejkvalitnější zahradní kompost

Pálit na podzim listí je neuvěřitel-
ným plýtváním. Kompostováním z něj 
můžete vytvořit doslova poklad pro své 
záhony. Jen se trochu liší způsoby, jak 
dobrou listovku získat. A na zahradě to 
působí stejně. Jen na rozdíl od lesa 
nechceme mít listí všude, proto ho na 
podzim shrabáváme. Je plýtváním, 
pokud toto listí nevyužijeme zpět pro 
zahradu, mnozí ho dokonce pálí.

Přitom postup, jak listí nechat zetlít, 
je velmi jednoduchý. Pokud nemáte na 
zahradě přímo místo na kompost, 
můžete sbírat listí do pytlů, které pak 
propícháte a zalijete vodou, aby se 
udrželo ve vlhku. Pytle uložte na stinné 
místo. Kdo najde jen trochu místa 
někde ve stínu, může zatlouct čtyři kůly 
a kolem nich natáhnout pletivo a svou 
sklizeň listí ze zahrady snášet přímo 
tam.

Celá fáze rozkladu obvykle trvá dva 
roky. Po roce jsou listy už téměř 
rozpadlé a lze je použít například jako 
mulč. Protibakteriální a fungicidní 
(protihoubové) látky obsažené v listí 

ořešáků se samozřejmě uplatňují i při 
kompostovém tlení,  které proto 
probíhá pomaleji.

Vyplatí se využít i moderní techniku. 
Na zahradu vyjeďte například se 
sekačkou a sbírejte listí do koše, tím se 
rozemele na drobnější kousky. Podobně 
se rozklad urychlí, když využijete 
zahradního vysavače. Nejdříve nafou-
káte listí na hromadu a pak vysajete. 
Rozbitím se zmenší jeho objem a je 
dobře připravené pro kompostování. 
Takže neškodí ho občas pokropit 
vodou, pokud není dost přírodních 
srážek. 

         Zdroj: idnes

Pokojné vánoční svátky přeje za 
“zelenou komisi“  Petr Rychlík

 Aplikace digestátu do půdy je 
důležitá především díky vysokému 
podílu vody, který je v digestátu 
obsažen. Jeho aplikací dojde ke zvýšení 
pH a ke zředění substrátu. 

 Hodnota digestátu, jakožto kom-
plexního hnojiva, důležitého pro výživu 
rostlin a udržení úrodnosti půdy, není 
zdaleka doceněna a tento nový způsob 
hnojení, není mezi lidmi přijímán, 
především díky laickému pohledu na 
věc. Současná ekonomická situace 
celého agrárního sektoru nutí všechny 
zemědělské podniky, nejen Agro 
MONET, k co nejefektivnějšímu 
využívání zemědělské techniky. To 

s sebou přináší negativní vlivy, které se 
snaží firma co nejvíce eliminovat, ve 
spolupráci s místní samosprávou. 

 Společnost Agro MONET, a. s., 
významný zemědělský subjekt regionu 
Morava, producent obilí, masa, mléka 
a vína, navazující na dlouholetou tradici 
hospodaření v katastru Těšan a okolí, 
bude větší informovaností veřejnosti 
a především svými ohleduplnými 
metodami při aplikaci digestátu, 
příspívat ke změně veřejného mínění, 
na tento vedlejší produkt bioplynových 
stanic, jakožto užitečného a kvalitního 
organického hnojiva. 

Agro MONET, a. s.
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Robinson

Výlet na Tři Studně

Po vydařeném táboře, jsme se jeden 
říjnový víkend vypravili s dětmi z tábora 
a turistického oddílu Robinson, na 
třídenní výpravu na Tři studně. Celkem 
jelo 25 dětí, včetně našich instruktorů 
Kačky Gratclové, Honzi Fiali a Vojty 
Komárka. Po příjezdu jsme se ubytovali 
v penzionu a šli prozkoumat okolí. Došli 
jsme ke studánkám Barborka a Vitulka 
a zkoušeli jsme, ze kterého pramene je 
voda chutnější. Po večeři, jsme si 
zahráli pár her a šli spát, abychom si 
pořádně odpočinuli před výpravou, 
která nás druhý den čekala. Po snídani 
jsme hledali plán naší cesty, mapy nám 
vydala obří socha Hejkala, který hlídal 
náš penzion. Mapa nám ukázala směr 
na Paseckou skálu, kam jsme po pár 
přestávkách a jedné velké svačině 
dorazili. A výhled stál za tu námahu 
a pár bolavých nožek. Po návratu, jsme 
si zahráli bingo a pantomimu a všichni 
unaveně padli do postelí. Před odjez-
dem, protože nám počasí celý víkend 
přálo, jsme mohli celé dopoledne hrát 
venku a v lese různé hry. Na závěr jsme 
se šli podívat k velké soše káněte, kde 
jsme si zahráli poslední hru – „trhání 
peří z Kačky a Honzíka“. Odpoledne 
jsme se vrátili domů nadšení a připra-
veni na nějakou další výpravu. Na závěr 
bychom chtěli poděkovat obci za 
příspěvek na cestu autobusem a p. 
Čechovi, že nás dopravil tam i zpět. 
Řidiči Jarkovi Čechovi děkujeme nejen 
za „kormidlování“, ale i za jeho bezedný 
batoh plný zásob.

Lenka Husáková 
Monika Kružíková



S uplynulým rokem může být 
v Těšanech spokojen každý hospodář. 
Úroda ovoce byla znamenitá. Ovocné 
stromoví se ukázalo vděčným za 
svědomitou péči, kterou mu těšanští  
lidé věnovali. Těšany vyhlásily mobili-
zaci celé obce proti nejhorším škůdcům 
– housenkám. I školní děti obou 

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

Tabulka počasí rok 1936

Leden Teplo, vlhko - příroda pučí

Únor Silné mrazy, sucho - tepleji

Březen Velmi teplo a sucho

Duben Stále chladno a vlhko

Květen Teplo, časté deště (tiché i bouře)

Červen Mírné chladno - deště

Červenec Žňová vedra - bouře (deště)

Srpen Deště - ochlazení - teplo - sucho

Září Teplo a sucho

Říjen Deště - mrazy (-5°C) - tepleji

Listopad Mírné teplo - sucho

Prosinec Vlhko - mlhy - mrazy - jinovatka

místních škol závodily v ničení zámotků 
a zvláště prstenců. Na tělocviku obraly 
housenky i s křoví u cesty. Přesto měli 
lidé ještě hodně práce s mačkáním 
housenek. Ovocné stromy jim tu práci 
štědře zaplatily. Třešní bylo tolik, že je 
lidé ani nestačili trhat. Již v době květu 
byly všecky stromy jako obrovské kytice 
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dní. Většina těšanských rolníků měla již 
všecku úrodu pod střechou, jen ti 
největší rolníci měli mnoho obilí buď 
v mandelích nebo na stozích připravené 
k mlácení. Tyto tiché a teplé deště 
způsobily značné škody. Nejvíce 
porostla pšenice a částečně i ječmen. 
Naštěstí potom zase nastalo horko 
a sucho. Škoda činila u postižené 
pšenice asi 20%, ale byla vyvážena 
velkou úrodou. Také úroda kukuřice 
překročila letos obvyklé meze. Těšany 
jsou jí plné. Ať vkročíte do kteréhokoliv 
domu, všude bije do očí její zlatá 
barva.To budou v zimě zabíjačky! 
(Zvlášť, když se z nich od 1.1.1937 
nebude platiti) Brambory letos nepři-
nesly zvláštního překvapení, ale 
s mizérií let minulých to není k srovná-
ní. Chorobné vadnutí se ještě vyskytlo, 
ale v míře mnohem menší než v minu-
lém roce. Úroda řepky byla rovněž 
pěkná. Cukrovka měla proti minulým 
rokům větší obsah cukru. Také první 
vinobraní v Těšanech mile překvapilo, 
jak pěknou úrodou, tak zvláště velmi 
dobrou kvalitou vína. Dobrá letošní 
úroda nezůstala bez vlivu na chov a ceny 
dobytka všeho druhu. Kdo nutně 
nemusel, neprodával. Ceny proto 
značně stouply.

samý květ, samá vůně, že se tomu 
podivovali i starší zkušení lidé. Méně se 
urodilo meruněk, které částečně 
pomrzly ještě v pupenech únorovými 
mrazy, poněvadž v lednu předčasně 
vegetovaly.  Velmi mnoho bylo hrušek, 
jablek, ořechů a místy i modré ovoce. 
Zelenina dělala pravé divy. Od prvního 
špenátu do poslední hlávky zelí bylo 
všeho taková spousta, že třeba okurky 
byly skoro zadarmo. Příznivé počasí 
mělo stejně blahodárný vliv i na obilí a 
okopaniny. Jen vlhký a chladný červen 
způsobil pomalejší zrání, takže žně byly 
proti minulým rokům asi o 10 dní 
zpožděny (10.červenec). Obilí bylo 
krásné, místy značně polehlé a práce s 
ním proto těžká. Poněvadž se nedalo 
plně využít žacích strojů, potrvaly žně, 
zvláště větším rolníkům, déle než 
obyčejně. Hodně je zdržely také deště, 
které žně dvakrát nemile přerušily. 
Poprvé to bylo v sobotu 12.července, 
přihnala se strašná bouřka, která však 
brzy přešla v tichý déšť trvající celou noc 
a druhý den. V pondělí bylo zase krásně 
a ve žních se pokračovalo plným 
tempem dále. Horší bylo to druhé 
přerušení žní na začátku srpna. Dalo se 
do deště a nepřestalo pršet po několik 
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Turnaje se zúčastnili hráči ze zastupi-
telstev obcí Otmarov, Otnice, Telnice, 
Měnín, Žatčany a samozřejmě také 
zastupitelé Těšan. Sportovního ducha a 
fyzickou kondici v těšanských barvách 
prokázali Vlaďka Vaněčková, Bronislav 
Hnilička, Pavel Dosoudil, Jaroslav 
Nádeníček, Roman Viktorin, Petr 
Rychlík a Miroslav Zborovský. Po 
loňském druhém místě jsme se dokázali 

posunout ještě o stupínek výše a ve 
finále jsme porazili výběr zastupitelstva 
Otnic. Rádi bychom vyjádřili respekt 
všem, kteří se akce zúčastnili. Díky patří 
starostovi Otmarova Honzovi Floria-
novi a paní Radce Raflové za organizaci 
celé akce. Výhrou jsme si zasloužili 
výsadu toho, že celý rok budeme mít 
v budově obecního úřadu vystavený 
krásný putovní pohár.

MZ

Fotbalový turnaj zastupitelstev – CEZAVA CUP 2016
V letošním roce uspořádalo DSO Cezava již druhý ročník fotbalového turnaje 
Cezava Cup. 





Krásné prožití vánočních svátků

a úspěšný nový rok

přeje

redakční rada Zpravodaje

a Zastupitelstvo obce Těšany


