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Na základě žádosti o individuální 
dotaci na stavbu hasičské zbrojnice ob-
držela obec letos další dotaci a to ve výši 
2,580.000,- Kč od JMK. Prozatím se 
nám podařilo získat celkem 6,9 mil. Kč  
dotací na tuto stavbu. Předpokládaný 
start výstavby hasičky je duben–květen 
2017. 

Na jednání zastupitelstva obce jsme 
se mimo jiné věnovali financování 
spolků. U sportovních organizací, 
stejně jako v předešlých letech, při 
návrhu příspěvků vycházíme z počtu 
členů do 18 let, bydlících v Těšanech 
a žáků navštěvujících ZŠ a MŠ Těšany. 
Také zohledňujeme to, jak často jed-
notlivé spolky využívají tělocvičnu ZŠ, 
kde neplatí žádné nájemné ani poplat-
ky za energie. Dotaci určenou na běžný 
provoz obdrželi 

 TJ Sokol Těšany ve výši 71.800,- Kč
 Orel jednota Těšany ve výši 45.600,- 

Kč 
 SDH Těšany ve výši 25.200,- Kč
 Kalimero ve výši 13.200,- Kč
 Těšánek, z.s. ve výši 15.000,- Kč
 RC NA MYŠÁKU ve výši 20.000,- Kč 
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Vážení spoluobčané,

v čase probouzení se přírody po dlouhé zimě dostáváte do rukou 

první zpravodaj obce Těšany vydaný roku 2017. Dovolte mi, 

abych Vám popřál krásné velikonoční svátky a mnoho pěkných 

jarních dnů.

Slovo starosty obce

Zpravodaj obce Těšany
Vydal Obecní úřad Těšany, náklad 550 ks, datum vydání 5. 4. 2017
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Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení, úpravy, případně i nezařazení příspěvku.

Příjem příspěvků: Danuše Horáková,  horakova@outesany.cz
Grafická úprava a sazba: Radim Marada, www.okolo-grafiky.cz

Upozorňuji, že mimo dotace na 
běžný chod obec poskytuje dotace na 
konkrétní akce či projekty jako jsou 
Dopravní den, Pálení čarodějnic, Bison 
Cup, Region Cup, Hudební festival na 
kapličce atd. Také dovolte, abych se 
ještě vrátil k tomu, že v roce 2016 bylo 
spolkům a organizacím poskytnuto 
v dotacích cca 310.000,- Kč. Mimo to 
obec pořídila bezplatně také automobil, 
který využívá SDH a dále podporovala 
spolky propagací atd. Chci zdůraznit, 
že hodnota, kterou všechny spolky 
a organizace obci přinášejí, je však 
mnohem vyšší. Většina spolků se 
věnuje mládeži a společenský život 
v obci je velmi pestrý. Tímto bych jim 
chtěl za jejich aktivity poděkovat.

V roce 2016 byla doplacena půjčka 
od SFŽP za kanalizaci 14.780.460,- Kč.

Obec Těšany obdržela vyrozumění 
Policie ČR vztahující se k trestnímu 
oznámení, které bylo podáno na spo-
lečnosti Energie pod kontrolou. Dle 
vyjádření policie nebyly zjištěny 
skutečnosti důvodně nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin. 
Podání bylo uskutečněno z důvodu



nevrácených přeplatků na zálohách za 
energie pro ZŠ a MŠ Těšany a obec 
Těšany. V současné době byla vyhláše-
ná insolvence na EPK, a obec Těšany se 
připojí k těm subjektům, které budou 
žádat úhradu dlužné částky.

Směrem na Šaratice byl společností 
Lesy České republiky vykácený třetí 
hájek. Dotazoval jsem se Lesů ČR, proč 
se kácelo a také na to, proč nebyli 
zástupci obce o kácení informovaní. 
Bylo mi sděleno, že LČR,s.p. jsou 
certifikovaný subjekt, který hospodaří 
dle schváleného hospodářského plánu 
na deset let a je povinen dodržovat 
zákon o lese, ve kterém však rozhodně 
není povinnost upozorňovat příslušné 
obce o těžbě, ev. jiných svých činnos-
tech. Dle informací, které jsem obdržel, 
by měl být do dvou let hájek ze zákona 
vysázen a do sedmi let by měl být 
prostor znovu zalesněný.

Někteří z vás možná zaznamenali 
vykácení akátů v prostoru vedle „oran-
žového“ hřiště. Právě v těchto místech 
plánuje Sokol Těšany výstavbu nových 
kabin. O tomto projektu se více dozvíte 
v dalším zpravodaji, ale považuji za 
důležité seznámit Vás s důvodem ká-
cení uvedených dřevin.

Obec Těšany obdržela kolaudační 
souhlas stavby nazvané Těšany, 
střed, rekonstrukce veřejného osvětlení 
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a místního rozhlasu a také ke stavbě 
chodníků směr Šaratice. 

Obec Těšany obdržela stavební 
povolení na stavbu „Komunikace za 
konírnou“. Stavební povolení jsme 
obdrželi až po termínu k podání žádostí 
o dotace na výstavbu místních komuni-
kací, proto chceme se stavbou počkat na 
vypsání další dotační výzvy.

Bylo prodlouženo stavební povolení 
na stavbu "Dům s pečovatelskou 
službou". Stavební povolení je platné do 
ledna 2019. Stále však přetrvává 
problém s financováním této stavby, 
neboť dotace by nám pokryly náklady 
pohybující se okolo 8 mil. Kč, což při 
předpokládaném rozpočtu mezi 30 a 40 
mil. Kč je velmi malé procento.  

Byla opravena vodovodní přípojka 
do školy, která vede směrem od hřiště 
ke keramické dílně v suterénu školy.

Obcí Těšany byly podány žádosti 
o dotace na dotační tituly vypsané 
Jihomoravským krajem na projekty: 
 Oprava elektroinstalace, podlah 

a další související práce v ZŠ Těšany 
– žádost na částku 200.000,- Kč

 Nákup obleků pro jednotku SDH 
Těšany - žádost na částku 84.000,- 
Kč

 19. Ročník národopisných slavnosti 
– žádost na částku 72.000,- Kč

Máte zájem prodat pozemky 
v katastru obce Těšany?

Jestliže vlastníte pozemek v katastru 
obce Těšany a přemýšlíte o prodeji, 
kontaktujte obecní úřad v Těšanech. 
Rádi s Vámi probereme možnost 
odkupu za tržní cenu. Budete tak mít 
jistotu jednání s parterem, který nemá 
zájem dál nějak s pozemky spekulovat. 



V měsíci lednu a únoru zaměstnanci 
obce, mimo standardní zimní práce, 
vymalovali chodby, šatny a záchody 
v tělocvičně ZŠ. Také byly renovovány 
lavičky a další vybavení tělocvičny.

Pokračují práce na opravách chod-
níků v ulici Famílie a poté budou 
pokračovat také práce na výstavbě 
chodníků v Zejdově uličce.

Zastupitelstvo a rada obce schválily:
 čerpání investičního fondů na 

pokrytí nákladů spojených s po-
řízením nového konvektomatu 
a termoskříně do kuchyně ZŠ a MŠ. 

 účetní závěrku ZŠ Těšany za rok 
2016 a převedení hospodářského 
výsledku ve výši 189.426,88,- Kč 
z hlavní činnosti a 11.930,72,- Kč

 Máte chuť si zahrát tenis, fotbálek nebo 
třeba volejbal na našem oranžovém 
hřišti v Těšanech? Tak neváhejte 
a zařiďte si přístup do rezervačního 
systému. Není to až tak složité. Zajděte 
si na obecní úřad pro čip (vratná 
záloha 200 Kč), čip nabijte a můžete si 
přes webové stránky www.hristetesa-
ny.cz hned sportoviště rezervovat. Síť 
Vám po domluvě zapůjčí správce 
hřiště. Na zmíněném webu, a také 

Neseďte doma a pojďte si zasportovat!

www.hristetesany.cz

v provozním řádu, najdete i další 
informace, jako třeba kolik stojí vstup, 
kdy mají školáci vstup zdarma atd.

A pokud nejsou míčové hry přesně to, 
co hledáte, tak využijte sousedícího 
hřiště s fitness a workout prvky, kde 
můžete procvičit celé tělo. Vstup na toto 
sportoviště je zcela zdarma. 
Provozní doba hřiště je od 8:00 hod. 
do 20.00 hod.

 z vedlejší činnosti do rezervního 
 fondu.
 Individuální dotaci pro Diakonii 

ČCE - středisko Betlém, Klobouky 
u Brna. Částka 2.000,- Kč.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
všem organizátorům kulturních akcí, 
plesů, masopustu a dalších, které 
proběhly, v zimním období. K tradič-
ním akcím se letos poprvé připojila 
také ostatková zábava organizovaná 
Lušňáčkem a tuto akci považuji za 
mimořádně povedenou.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce
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Téměř patnáct set starých nepotřeb-
ných mobilních telefonů odevzdali 
v uplynulých měsících obyvatelé 10 obcí 
na Brněnsku, které tvoří dobrovolný 
svazek Region Cezava. Akci, díky níž 
získal domov pro postižené děti LILA 
Otnice finanční podporu ve výši 15 tisíc 
korun, zorganizovaly vesnice ve spolu-
práci s neziskovou společností ASEKOL 
a Jihomoravským krajem.

„Když uvážíme, že mají obce v na-
šem svazku dohromady okolo 13 tisíc 
obyvatel, považujeme výsledek za 
vynikající. Poděkování patří všem 
občanům, kteří se do této prospěšné 
akce zapojili,“ uvedl za organizátory 
místopředseda svazku a starosta 
Telnice František Kroutil, který celou 
akci s názvem „Dobrý skutek za starý 
mobil“ inicioval. Vlastní sběr podle jeho 
slov probíhal na jednotlivých obecních 
úřadech, připojily se také školy. Občané 
se mohli při odevzdání telefonu 
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zaregistrovat a mít pak kromě dobrého 
pocitu také šanci vyhrát například 
baterie, powerbanky, flash paměti 
a další drobné upomínkové předměty, 
které věnoval ASEKOL nebo samotné 
zúčastněné obce.

Symbolický šek na částku 15 tisíc 
korun od neziskové společnosti 
ASEKOL převzala ředitelka domova 
Ludmila Pšenáková. „Podpory si velmi 
vážíme. Je vidět, že když lidé naše 
zařízení znají, neboť sídlí v jedné z obcí 
svazku, zapojí se ve větším počtu,“ 
uvedla ředitelka. Získané prostředky 
použije příspěvková organizace, 
zřizovaná Jihomoravským krajem, 
podle jejích slov na úhradu týdenního 
ozdravného pobytu s hipoterapií 
v Lednici. V domově pečují o třicet dětí 
s tělesným, duševním, smyslovým nebo  
sociálním postižením ve věku od 1 do 10 
let.

Region Cezava

Dobrý skutek za starý mobil

Lidé v regionu Cezava sesbírali 1453 starých mobilů, akce podpoří postižené děti.



Akce má kromě charitativního 
i nezanedbatelný ekologický význam. 
„Všechny vybrané telefony budou 
recyklovány a díky tomu se ušetří cenné 
suroviny. Navíc se příroda uchrání i od 
toxických látek, které by se mohly 
uvolnit v případě neodborné manipula-
ce nebo nesprávné likvidace, např. do 
běžné popelnice na komunální odpad,“ 
popsal regionální manažer společnosti 
ASEKOL pro Jihomoravský kraj Daniel 
Hladilín.

Velké procento drobných elektroza-
řízení podle organizátorů akce stále 
končí bez užitku ve směsném komunál-
ním odpadu. „Nadále proto budeme 
rozšiřovat síť stacionárních červených 
kontejnerů, díky nimž se zvyšuje 
množství drobného elektra, které 
putuje k recyklaci,“ doplnil Hladilín. 
V celém Jihomoravském kraji se 
aktuálně nachází téměř 300 červených 
kontejnerů a jejich počet se neustále 
zvyšuje. Z obcí mikroregionu Cezava 
mají červené kontejnery k dispozici 
Telnice a Moutnice, další obce o nich 
vážně uvažují. Vysloužilých elektrozaří-
zení se obyvatelé mohou po celý rok 
zbavit také ve sběrných dvorech a u pro-
dejců elektra.

Dlouhodobě podporuje osvětu 
v oblasti zpětného odběru elektrozaří-
zení také Jihomoravský kraj, za který se 
slavnostního vyhodnocení a předání 
šeku v Telnici zúčastnili Vlastimil 
Šunka a Václav Šicha z odboru životní-
ho prostředí krajského úřadu. Kromě 
soutěže obcí, ve které se každoročně 
vyhodnocují nejlepší obce a města 
s nejlepšími výsledky sběru vyslouži-
lých elektrozařízení, kraj spolupracuje 
i na akcích a kampaních pro samosprá-
vy, školy i širokou veřejnost.

Záměr k pronájmu prostorů 
pošty

RO schválila záměr č. 1/2017 
k pronájmu nebytového prostoru v ne-
movitosti č.p. 248, v 1. N.P., jedná se 
o prostor současné pošty. Podmínkou 
nájmu je provozování Pošty Partner po 
celou dobu nájmu. Využití prostoru je 
možné nejen pro provoz Pošty Partner, 
ale také pro další možné podnikání 
vhodné pro uvedené prostory. U speci-
fikované části nemovitosti budou před 
předáním vybranému uchazeči oprave-
ny omítky a prostory budou vymalová-
ny. Nejnižší možná nabídka byla Radou 
obce Těšany stanovena na 800 Kč/mě-
síc. Tato nejnižší možná cena nebyla 
zvolena záměrně nijak vysoká a to 
především proto, abychom podpořili 
projekt, kdy bude pošta zachovaná na 
současném místě. Uvítáme to, aby 
provozovatel Pošty Partner provozoval 
k tomuto takovou činnost, která zajistí 
stabilní provoz Pošty Partner na roky 
dopředu. Nabídky je možné podávat do 
31.5.2017
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Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby se platí,

jako by byla plná!

Přistavujte popelnice až jsou 
plné nebo téměř plné. Je zbytečné 
platit za svoz vzduchu. 

 Za každou popelnici platíme, jako by 
byla plná, proto přistavujte pouze 
naplněné nádoby a potom budou 
náklady na svoz odpadu Vaší domác-
nosti nižší, než pokud budete mít 
neustále popelnici přistavenou k vý-
vozu.

 Vytřiďte ze směsného odpadu 
plast, papír, sklo a bioodpad. 

 Potom je směsného odpadu mno-
hem méně a poměr mezi směsným 
a dalšími odpady, který má vliv na 
velikost slevy, je optimálnější. Díky 
čárovým kódům na každé nádobě 
známe poměr mezi jednotlivými druhy i 
množství svážené odpadu od Vašeho 
domu.
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Předcházejte vzniku odpadu 
(např. používáním jedné nákupní 
tašky, nenechte plnit schránky 
zbytečnými letáky apod.).

Maximální úleva je možná cca 
v rozmezí 900–1500 litrů celkového 
množství odpadu na jednoho člena 
domácnosti, kde podíl tříděného 
odpadu na celkovém odpadu je v roz-
mezí 60–80 %.

Je nutné mít vyplněný odpado-
vý dotazník, kde uvedete, co jak 
třídíte a jak předcházíte vzniku 
odpadu 

 Potom máte možnost získání bo-
nusu za předcházení vzniku odpadu.

Třídění odpadu v Těšanech

Jak správně třídit

Je tomu už více než rok, co jsme do domácností v Těšanech zavedli systém 
třídění odpadu. Několikrát jsme informovali o všem, co je u třídění důležité, přesto 
si dovolíme znovu shrnout vše, co má vliv na třídění a také na výši slevy na 
poplatku za odpady. Je důležité říct, že výše slevy na poplatcích jistě není to 
nejdůležitější. Třídění má velký ekologický rozměr a také vliv na další generace, 
jak se budou chovat k přírodě v příštích letech. Výše slevy však může být jedním 
z motivačních prvků systému.

K dosažení slevy na poplatku za odvoz odpadů
stačí dodržovat jednoduchá pravidla:



Výpočet slevy je prováděný firmou ISNO IT s.r.o. spravující databázi 
dostupnou na www.mojeodpadky.cz. Pokud chcete k výpočtu právě Vaší slevy 
obdržet více informací, obraťte se na tuto společnost.

Otázky k třídění odpadu

Musím kelímky od jogurtu omývat?
Ne, stačí kelímky prostě vyškrábnout lžičkou.

Kam dát krabice od mléka a džusu?
Tyto krabice patří do žluté popelnice na plast.

Co když si pořídím novou popelnici?
Nahlaste to na obecním úřadě a nechte si 
přiřadit nový čárový kód.

www.mojeodpadky.cz

Anketa

Na www.outesany.cz je zve-
řejněná anketa týkající se spo-
kojenosti občanů se slevou na 
poplatku za odpady. Vyjádřete 
se, Vaše názory nás zajímají.

www.outesany.cz

Počet domácností1 až 100 Kč 101 až 200 Kč 201 až 300 Kč 301 až 350 Kč
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Výše slevy na poplatku za odpady u domácností v Těšanech
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„Každý kdo se v minulém roce do třídění odpadů v Těšanech zapojil, 
také slevu na poplatku za odpady obdržel. Výše slevy se mezi 
domácnostmi může lišit, dle toho jak kdo třídil a jak se držel doporu-
čení a pravidel. Sleva je všem počítána dle stejného vzorce, tím pádem 
jsou stejná pravidla pro všechny.”

Miroslav Zborovský, starosta obce 



Miroslav Zborovský: Kde se vzal ná-
pad točit film s napoleonskou témati-
kou?
Josef Abrhám: Myšlenka natočit Aus-
terlitz Advent vznikla jednou nad 
ránem, když jsem měl živý sen, ve 
kterém se přede mnou postupně třikrát 
otevřely dveře, pokaždé do nich vstou-
pila jiná postava s jiným chocholem za 
kloboukem, mluvila pokaždé jiným 
jazykem, ale s jinou vehemencí říkali 
vlastně stále totéž. Pod vlivem této 
inspirace jsme se spoluscénáristou 
Mikim Kirschnerem začali v kronikách

hledat hrdinu, současníka  asi nejzná-
mější bitvy na našem území. Nechali 
jsme se inspirovat místními kronikami, 
zápisy farářů o lidech, v jejichž příbyt-
cích si tehdy dveře během několika dnů 
postupně otevírali příslušníci tří armád 
a kultur.

MZ: To musel být tedy silný impuls, 
když se člověk vrhne na základě snu do 
studia kronik. Asi to v období bitvy tří 
císařů nebylo pro obyčejné lidi jedno-
duché?

Pro dnešní rozhovor jsem oslovil pana režiséra Josefa Abrháma mladšího, který 
koncem loňského roku natáčel na kovárně v Těšanech krátkometrážní film 
Austerlitz Advent. Jak již bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, děj filmu je 
zasazen do období bitvy u Slavkova, kdy jižní Moravou prošla nejprve ustupující 
armáda rakouská, poté ruská a za ní francouzská Velká armáda. Příběh se odehrá-
vá v blízkosti Brna a hlavním hrdinou je správce majetku brněnského měšťana 
Kajetán v podání Radka Holuba.  Měšťan Trassler, v podání Jiřího Lábuse, který 
před vojenskou hrozbou uprchl do bezpečí slezského Krakova, zanechal nebohému 
Kajetánovi svou usedlost a grunt na starost a tento měl za úkol majetek svému 
pánovi spravovat tak, aby nešlo k žádné újmě.

Rozhovor 
s Josefem
Abrhámem ml.

Rozhovor 
s Josefem
Abrhámem ml.
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JA: Musím zmínit, že s historickými 
prameny nám velmi pomohl Michael 
Richter, s kronikami bývalý starosta 
Tvarožné pan František Kopecký, a ta-
ké pan Ing. Jiří Deml, velký znalec 
napoleoniky a shodou okolností taky 
bývalý starosta Kunovic a v neposlední 
řadě knihy pana Jiřího Kovaříka. Dle 
všech pramenů to tehdejší obyvatel měl 
nepředstavitelně těžké a velmi záleželo 
na veliteli příchozích vojsk, zda se 
rabovalo nebo zda byla nějaká úcta 
k lidem. Představte si situaci, že žijete 
na vesnici sužované neúrodou, nemáte 
informace, tedy pokud vám něco neřekl 
místní farář, vlastní armáda zmizí 
a najednou se k vám valí cizí vojsko a za 
ním další cizí armáda, strach těch lidí si 
dnes těžko umíme představit.

MZ: A poté jste dál tu vizi s vojáky roz-
víjel. Jak se od jednoho obrazu člověk 
dostane až k točení filmu? 
JA: Na dvě stě let starém příběhu je 
jedna důležitá výhoda, že i nepěkná 
situace může vypadat jako barokní 
obraz. Obrazivost nabízí divákovi 
mnohem víc než konkrétní dialog, 
protože otevírá jeho fantazii a není tak 
otravně popisně doslovná jako seriál 
obecný. Obraznost Adventu pro nás je 
zásadní, proto jsme rok před natáčením 
prováděli testy s technikou, která 
umožnuje snímat pouze v přirozeném 
světle při světle svíček či loučí. Když
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tento druh snímání chtěl v polovině 
70. let režisér Stanley Kubrick pro film 
Barry Lyndon, musel si vypůjčit ob-
jektivy z NASA. V našem případě osvět-
lovači obsluhovali uzávěry plynových 
bomb nebo svítili loučemi.
V přípravách jsem procházel v Klemen-
tinu soudobý denní tisk, kde se zhruba 
s týdenním opožděním informuje 
o blahovůlích z boží vůle císaře pána 
nebo ve zprávách ze světa o Bitvě u Tra-
falgar.  Procházel  jsem prameny 
o počasí, pročítal zápisky Fjodora 
Glinky, přečetl v ruštině husarskou 
poezii dvou talentovaných ruských 
básníků účastnících se Bitvy u Slavkova 
a objevoval lehký šarm francouzských 
písní, které si na každodenních pocho-
dech zpívali francouzští vojáci, kteří 
sem přimašírovali od La Manche. Krása 
ruských kozáckých písní je kapitolou 
sama pro sebe, vzpomínám, jak jsme 
reprodukovatelnost jejich polyfonií 
řešili s kozáckými zpěváky v mnoha 
mailech.

MZ: Přibližte nám trochu základní 
myšlenku filmu.
JA: Hledali jsme českého hrdinu a  našli 
ho v historicky reálné postavě Kajetána 
Unterweegera,  ubytovatele průchozích 
vojsk. Nechtěli jsme popisně zpracová-
vat Unterweegerův příběh podle his-
torických faktů, ale snažíme za pomoci 
reálných pramenů vybudovat příběh,



který se mohl stát na okraji bojiště, a jak 
jsme se v průběhu hledání lokací 
přesvědčovali, skutečně jsme rozezní-
vali minulost. 
Když jsme poprvé přijeli k Vám na 
kovárnu, žasli jsme nad obrázkem, 
který nám ukázal pan Dudek, je na něm 
vlastně situace z našeho filmu namalo-
vaná v reálném prostředí kovárny. 
V Krumvíři nám zase majitel sklepa 
vyprávěl, jak v jeho 350 let starém 
sklepě schovávali ženy před příchozími 
armádami, naposledy před ruskou ve 
čtyřicátém pátém…
Jde nám o to, ukázat obyčejného 
člověka v soukolí dějinného zvratu, na 
území tolikrát již navštíveným rozličný-
mi okupanty. Advent rámuje vznikající 
sled koncentrujících se situací, ze 
kterých musí našinec, chce-li v malém 
národu v centru Evropy přežít, vycházet 
svou "diplomacií". Nekonfliktní Kaje-
tán i jeho žena Ruška jsou lidé, kteří 
nedokáží chránit majetek silou, ale 
v kritických momentech přesto jeden za 
druhého nasazují své životy. 
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MZ: Vybrali jste si kovárnu v Těša-
nech, ale kde se příběh odehrával 
reálně.
JA: Předloha se reálně odehrála 
u Zelňáku v Brně. Pro film jsme to 
museli přenést na venkov, protože 
natáčení ve městě mělo pro náš krátký 
film příliš krátké peníze.

MZ: Jak se vám v Těšanech pracovalo?
JA: Bylo pro nás mimořádně příjemné, 
že jsme mohli natáčet v Těšanech na 
kovárně. Mám osobní vztah k Jižní 
Moravě. Je tady prostě víc slunce a vína 
a jsou tu ještě dobří lidé, funguje tu 
takový zdravý úsudek. Já jsem nedaleko 
ve Šlapanicích vyrůstal, často jsem byl 
u dědy a babičky. Ty vazby, které tu 
mám, mi doposud umožňují udělat si 
odstup od hektičnosti města.

MZ: Nemůžu nezmínit, že Váš tatínek 
je Josef Abrhám a Vaše maminka je 
Libuše Šafránková, která je rodačka ze 
Šlapanic, a proto zde máte ty zmiňova-
né vazby. Vaše maminka se díky svému
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talentu prosadila jako herečka již 
velmi mladá.  
JA: Takový talent z něčeho vzniká, 
vychází z nějakých podmínek. Mamin-
čin tatínek vedl amatérskou kapelu, ale 
věnoval se tomu, jako by to byli profesi-
onálové. A dokázal to amatérské těleso 
vést, že jim to ladilo a hrálo až vyhrávali 
ceny na soutěžích dechových hudeb. 
V tomto je to v hudbě podobné jako ve 
filmu. Když se to podaří, tak je to 
zásluha všech, celého souboru. Není 
možné říct, že je to zásluha jednoho. 
Když se to nepodaří, může za to režisér. 
Vtipné je, že jsem měl rozhovor s panem 
Dudkem z kovárny, který dědečka znal 
a vyprávěl mi nějaké příběhy o naší 
rodině ještě před tím, než jsem mu řekl 
jméno. Bylo úžasné slyšet z úst pana 
Dudka podrobnosti, které si mlhavě 
pamatuju z raného dětství, najednou 
vystoupily jako film. 

MZ: Jak na vás zapůsobily prostory 
kovárny?
JA: Velmi. Kdyby se podařilo, tak bych 
chtěl natočit Maryšu a rád bych se na 
kovárnu se štábem vrátil. Vlastně 
částečně už v tomto filmu jsme využili 
původního textu Maryše.

MZ: No to mě zajímá. Jak to myslíte?
JA: S naším dramaturgem Vladimírem 
Strniskem, který nám s příběhem velmi 
pomohl, jsme narazili na původní text 
Maryši a vzhledem k tomu, že ten zápis 
Mrštíků v hovorovém jazyce je jeden 
z nejlepších zdrojů toho, jak se tady 
kdysi mluvilo, tak jsem, před upravová-
ním dialogů Austerlitz Adventu četl 
tento původní text.

MZ: Před tím, než jste tady začali 
natáčet, tak jste věděli, že Těšany jsou 
dějištěm dramatu Maryša?
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JA: Ano, my o tom věděli právě kvůli 
tomu jazyku na doporučení dramatur-
ga, ale předtím jsem kovárnu nenavští-
vil. Expozice pečlivě spravovaná paní 
Dudkovou nás ovšem nadchla.

MZ: Pojďte blíže k filmu jako takové-
mu. Zkuste nám, jako laikům, popsat 
jakou má roli dramaturg u filmu.
JA: Dramaturg pomáhá k tomu, aby 
film rostl v kvalitě. Ono to jsou už 
známá schémata, kdy, co a jak funguje a 
publikum na ně bude reagovat. Prob-
lém dramaturgie je to, aby nevzniklo 
další klišé, aby v tom nebyla faleš. Když 
už se pustíte na tenký led historického 
dramatu, tak se musíte pokusit o to, 
abyste se na minulost nedíval dnešníma 
očima, nýbrž se dostal do myšlení 
člověka žijícího na počátku 19. století, 
zároveň je nutné udržet ten oblouk 
dramatický, s těmi notami, které si 
přejete rozehrát. Nic nevzniká jinak než 
praxí a podrobnou prací.
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MZ: Tohle jistě platí i obecně.
JA: Ano. Když jsme s Miki Kirschnerem 
psali scénář pro Austerlitz Advent, byl 
to radostný typ spolupráce, kdy máte 
tvůrčí svobodu, to je velmi důležité, 
protože přichází-li inspirace, je to dar 
shůry, ale přichází s ní taky spousta 
svůdných odboček ze žánru. Ten druhý 
má vždy právo veta, stejně tak jako vy 
a nakonec se musíte shodnout na tom, 
co je skutečně podstatné a obhájit to.  
Takové debaty člověka vnitřně posunují 
o krok dál stejně jako scénář.

MZ: Jak to chodí při natáčení? Je 
režisér tím, kdo bezvýhradně řídí 
každý pohyb všech spolupracovníků. 
Jak je to např. s kamerou? Má kamera-
man volné ruce nebo se musí striktně 
řídit tím, co mu řekne režisér?
JA: Natáčení filmu je nutné chápat jako 
kolektivní práci. Je nějaká vize, se 
kterou jsou všichni seznámení a pracují 
na tom, aby společný výsledek byl co 
nejlepší. Mým úkolem je, abych před-
stavil o čem záběr je, a dbal na to, aby se 
všichni snažili přenést ten obraz, tu 
myšlenku se všemi mizanscénami na 
konkrétní záběr. Film je kolektivní dílo 
a při natáčení takových filmů jako je 
Austerlitz Advent to platí dvojnásob, 
natáčíte bojové scény se zvířaty, s dětmi
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v ohromném časovém presu, ve kterém 
nemůžete ovlivnit všechno, takže když 
to filmařský Bůh chce, díváte se přes 
monitor na zázrak, jak se vaše předsta-
va zhmotňuje.

MZ: Které herce jste do filmu Austerlitz 
Advent obsadil?
JA: Radek Holub hraje Kajetána, správ-
ce usedlosti, člověka náležejícího 
svému feudálovi – Trasslerovi, kterého 
zhmotnil Jiří Lábus, který přijede Kaje-
tánovu utrpení po tom, co mu barákem 
projdou tři armády, nasadit korunu 
jako navrátivší se pán domu, symboli-
zující staré pořádky. 
Kajetán měl u sebe ubytované vojáky 
a musel s nimi vyjít. Majitel statku 
Trassler utekl do Krakova a nechal mu 
grunt k opatrování, aby se po bitvě,  až 
všechno opadne, mohl vrátit a říct: „Kde 
to je“? „Jak jsi to tu spravoval můj 
majetek“?  Ten příběh vypráví, jak se 
o sebe musíme umět “postarat“ a připo-
míná slova Oldřicha Černíka z roku 
1968, že malé národy se musí bránit 
intelektem.
Radek, Jirka, Karel Dobrý jsou herecké 
diamanty a je radost s nimi být 
a sledovat jej při práci, velké potěšení 
mi dělalo vedle nich postavit mladičkou 
Petru Šimberovou, která je novým

Petra ŠimberováKarel Dobrý
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talentem. Do filmu jsme ji chtěli, ale 
nebylo to vůbec jednoduché. Bojovali 
jsme s tím, že Jirka a Radek se mohli 
během půl roku sejít jenom ve dvou 
dnech a Petra do toho hrála v Brně 
Limonádníka. Takže, aby se nám tito tři 
potkali, museli  jsme scény, které jsem 
celou dobu viděl jako noční, nakonec 
natočit ve dne. Někdy prostě musíte 
dělat kompromisy.

MZ: Tak je to bohužel v každé práci, že 
by chtěl člověk dosáhnout špičkového 
výsledku, ale někdy se prostě kompro-
misy musí dělat. Snad se podaří co nej-
lepší výsledek.
JA: Snažíme se, aby výsledek byl na 
maximum všech našich možností.

MZ: Film není vždycky jen práce 
s herci. Jaké to je natáčet třeba se 
zvířaty?
JA: Třeba jsme měli scénu, kdy herec, 
který nikdy neseděl na koni, na sobě 
nesmí nechat znát nervozitu, aby 
neznervózněl taky přešlapující kůň, na 
kterém s hlavou na stropě sedí v míst-
nosti hned vedle strašně syčících 
plynových hořáků. Naštěstí jsme měli 
i vynikající jezdce, jako Marka On-
dráčka nebo Zdenka Ševčíka, který tak 
dlouho střílel koňovi u ucha, že máme 
natočeno několik nefalšovaných pádů 
z koně i koně na Zdeňka. Ten ale jako
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správný hulán vydrží všechno. Hodně 
toho musí vydržet i štáb, protože když si 
vymyslíte scénu, kdy má kůň projet 
ohněm kolem herců, za kterými hoří 
dům s dvaceti hučícími hořáky a dý-
movnicemi, vpředu jich syčí dalších šest 
a majitelka, která na koňa usazuje trup 
ustřeleného husara, radí, že kdyby se 
náhodou splašil, tak všichni rozpřáh-
něte ruce a dělejte: „Hou, hou, hou...“ 
(smích)

MZ: V jaké fázi je proces výroby filmu 
AUSTERLITZ ADVENT nyní?
JA: Natočené máme, stříháme a teď se 
připravuje materiál pro triky a postsyn-
chrony. 

MZ: Jak je to s financováním takového 
filmu?
JA: Ten film spíš vzniká z nadšení. 
Grant Státního fondu kinematografie 
určený na krátké filmy je 3 mil. pro 
všechny krátké filmy v republice na rok, 
takže to závisí na tom, zda jste schopný 
sehnat peníze od soukromých zdrojů. 

MZ: Jaký máte názor na české filmy, 
které v novém tisíciletí vznikají?
JA: No, ono je to obtížné hodnotit, ale 
dá se říct, že většina českých filmů 
v distribuci je mainstreamových. Dost 
často komedie, které pobaví a ne-
urazí, ale v Evropě se tyto filmy nijak
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neprosazují. Většina českých filmů, 
které hodnotím jako dobré, jsou spíše 
na okraji zájmu a vidí je třeba 800 lidí, 
například Cesta ven Petra Václava, 
který se ale už odstěhoval do Francie.  
Z těch, co v distribuci udělali větší čísla, 
se mi líbil třeba Anthropoid, který je ale 
vlastně britský film. Moc rádi bychom 
se pokusili vzkřísit českou komedii, to je 
ten nejtěžší žánr a moc tu chybí. 

MZ: V čem by měl být film AUS-
TERLITZ ADVENT odlišný od ostat-
ních českých filmů, které se v součas-
nosti točí?
JA: Naší ambicí je, aby Austerlitz 
Advent byl o nás, obyvatelích tohoto 
území, o chlapovi a jeho mladé ženě, 
která je sama dost silná, aby se v mezní 
situaci, když muži selhávají pro jejich 
záchranu sama obětovala a následně 
inspirovala k  získané svobodě. 
Dnešní doba v mnohém připomíná 
dobu Rušky a Kajetána, dobu, která 
přinášela předzvěst přeměny společ-
nosti z feudalistického myšlení a obav 
z nastávajícího republikánského zří-
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zení. Stejně tak naše doba přináší 
otázky o zřízení v budoucí Evropě.
V čem se liší, to bych rád slyšel od 
diváků.
MZ: Pro koho je AUSTERLITZ AD-
VENT určený? Pro festivaly nebo 
televizi, případně kina? 
JA: Film je primárně určený pro 
festivaly v zahraničí, ale protože se na 
něm podílí tvůrčí producentská sku-
pina Lukáše Franty televizního studia 
Brno České televize spolu s dramatur-
gem Ivem Cicvárkem, budete ho moci 
vidět i v programu ČT.

MZ: Kdy bychom mohli AUSTERLITZ 
ADVENT vidět? 
JA: Na podzim letošního roku.

Děkuji za rozhovor.

© BIOKOVOFILM, Česká televize



Co by Vás mohlo zajímat...

Připomeňme si jednu z mnoha 
významných osobností, která v Těša-
nech žila.  Byla  to paní Bohumila Skřič-
ková, roz. Dudková, nar. 14. 7. 1862 
v Těšanech. Dcera Františka Dudka, 
koláře v Těšanech a Josefy Kasalovské, 
dcery Alexandra Kasalovského, mly-
náře ve Vicomělicích. Oddána byla 
2. 4. 1883 v Těšanech za Jana Skřičku, 
který však 13. 4. 1984 zemřel. Vdovou  
byla 39 roků. Žila v rodinném domě 
č.p. 209. V roce 1892 absolvovala 
C.k. babičskou školu na zemském 
ústavu porodním v Brně. 

Na základě získaného osvědčení 
z porodnictví byla způsobilou porodní 
bábou a mohla vykonávat porodnickou 
praxi ve všech korunních zemích 
Rakouského státu. 60 let stála u kolébky 
většiny narozených v Těšanech, Nesva-
čilce, Borkovanech. Poslední dítě při-
vedla na svět 22. 11. 1945 v Těšanech. 
Zemřela dne 22. 12. 1945, pohřeb měla 
na Štědrý den.

Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

PRANOSTIKY

Březen

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě 
úrodný rok jest.

Suchý březen, studený duben, mokrý 
máj - bude v stodole ráj.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců 
v roce.

Březen - za kamna vlezem.

Duben

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Jaký duben - takový říjen.

Co duben našetří, to květen spálí.

V dubnu hrom - nebojí se mrazu 
strom.

Květen

Studený máj - v stodole ráj.

V máji aby ani hůl pastýřova 
neoschla.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.

Ilustrační foto
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Kulturní komise

Vítání občánků

V neděli 5. 3. 2017 jsme na 
Obecním úřadě v Těšanech 
přivítali hned šest dětí a to šest 
chlapců. Jmenovitě to byli Kru-
pár Jan, Hrdý Adam, Spurný 
Daniel, Čech Matěj, Kořenek 
Radim, Fiala Christian. Všem 
dětem přejeme mnoho zdraví, 
štěstí a šťastného vykročení do 
života.

Setkání seniorů

Setkání seniorů se v letošním 
roce uskuteční 13. 5. 2017

Mgr. Radka Kučerková
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Vzkříšení boží muky 
ve vinohradech

Tato sakrální stavba se nachází 
u bývalé cesty na Bošovice nazývané 
pamětníky „Těšanka“. Boží muka dlou-
há leta chátrala, její stav byl velmi 
zanedbaný a až v loňském roce byla 
na popud pana Ing. Zdeňka Miklíka 
opravena. Předseda představenstva 
společnosti Agro MONET, a.s. pan 
Slaviša Zarič, v jejichž vinicích boží 
muka stojí, uvolnil finanční prostředky 
a pracovníky potřebné na tuto opravu. 
Stavba je opravena v tradičním duchu 
lidové architektury typické pro náš kraj 
s vápnitým nátěrem a modrou podrov-
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návkou. Výklenek stavby bude opatřen 
křížem, který zhotovil lidový řezbář pan 
Václav Nečas ze Šitbořic. Tato renovace 
významného krajinného prvku zaslouží 
velké poděkování. Na krásných sním-
cích poskytnutých panem Ing. Pavlem 
Šenkýřem si můžete tuto proměnu 
prohlédnout.

Ludmila a Petr Rychlíkovi

Komise pro životní prostředí

Současný stav boží muky

Původní stav boží muky



Portál RegionŽidlochovicko.cz 
už 6 let informuje o aktuálním 
dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho 
bydliště? Chcete si přečíst aktu-
ální zprávy anebo naplánovat akci 
na víkend? Na webovém portálu 
www.RegionZidlochovicko.cz naj-
dete vše, co o dění v regionu chcete 
vědět.

Portál RegionŽidlochovicko.cz je 
v provozu od roku 2011 a postupně se 
z něj stal největší informační web 
v regionu. Denně přináší informace 
o všem, co se v regionu děje. Portál není 
zaměřený na specifické téma, a proto si 
na něm každý najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně 
aktualizované nabídky zaměstnání 
a brigád na Židlochovicku. Firmy 
a personální agentury zde zadávají vol-
né pracovní nabídky. Nejnovější nabíd-
ku míst  ve vašem okolí  najdete 
na www.regionzidlochovicko.cz/
prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte 
směle kalendáře regionálních akcí. Poz-
vánku můžete publikovat v přehledném 
seznamu událostí z celého regionu 
na www.regionzidlochovicko.cz/
kalendar-akci. Nejzajímavější a 
nejčtenější  akce se automaticky 
zveřejní na regionální facebookové 
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.

Portál RegionŽidlochovicko.cz 
podporuje regionální dění a spolupra-
cuje s řadou institucí v regionu, např. 
Knihovnou Rajhrad či Infocentrem 
Židlochovice. Píšeme o Židlochovic-
ku pro Židlochovicko.

Zájezd pro seniory

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

Výlet je plánovaný do Jaroměřic nad 
Rokytnou, zde navštívíme barokní 
zámek – "Hraběcí apartmán".
Dále se zúčastníme exkurze v pivovaru  
Dalešice, kde se točil film Postřižiny. 
Zde je plánovaná i přestávka na oběd.

Obec uhradí účastníkům dopravu 
a poplatky za vstupné. Občerstvení si 
hradí každý sám.

Termín zájezdu 27. 4. 2017

Odjezd: v 8:00 hod. od Kovárny
Návrat do Těšan přibližně kolem 
16:00 hod.

Chceme tímto oslovit všechny občany 
uvedené věkové skupiny, kteří mají 
zájem se zájezdu účastnit , aby se 
do 17. 4. 2017 nahlásili na obec-
ním úřadě. Kapacita zájezdu je 
omezená.

www.regionzidlochovicko.cz
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Lidové zvyky tvoří na jihomorav-
ském venkově stále součást života. 
V mnoha obcích patří k Velikonocím 
i koštování vína. V některých domác-
nostech se před svátky zdobí kraslice, 
od Zeleného čtvrtka procházejí obcemi 
děti s řehtačkami, jejich zvuk podle 
tradice nahrazuje zvony. V pondělí pak 
obchází venkovská stavení chasa 
s pomlázkou. Obchůzkami krojovaných 
šohajů prosluly například obce Lanžhot  
a Tvrdonice v Podluží i některé vesnice 
v okolí Brna. 

Ve většině moravských obcí je 
v neděli velikonoční zábava a o půlnoci, 
s prvními minutami Velikonočního 
pondělí, hoši sahají po žilách a vyprašu-
jí kožich svých dívek, kamarádek 
a známých. Pomlázce se na Slovácku 
říká "žila" nebo „tatar“. Chloubou je 
vždy velká - společná. Mívá dva i tři 
metry. Hoši si ji zpravidla pletou sami. 
Zvlášť nosí ještě malé pomlázky, které 
ukrývají ve vysokých botách. Někdo v ní 
má i namašlenou vařečku.

Na "šlahačce" čekají na koledníky 
v každé domácnosti dívek a žen doslova 
hody. Stoly se prohýbají pod talíři 
s chlebíčky, jednohubkami, koláči, 
zákusky a dalšími dobrotami. Pro 
koledníky mají připravené i dobré víno 
a slivovici. 

Menší koledníci – děti dostávají od 
dívek kraslice – batikované, vyškrabá-
vané, zdobené voskem, u nás jsou to 
většinou borkovanské kraslice, ale  také 
uvařená vejce barvená v cibulových 
slupkách s obtiskem jarních lístků, 
čokoládová a barvená. Nechybí pro 
koledníky ani mašle, které dívky uvazují 
na pomlázky koledníkům. Na ty obří i se 
jmény a rokem. Čím je jich víc, tím líp. 

K pomlázce patří i muzika. Někde 
jsou to housle a basa, jinde harmonika. 

Velikonoce jsou především nejvý-
znamnější křesťanské svátky, spojené 
s ukřižováním a zmrtvýchvstáním 
Ježíše Krista.

Stručná historie Velikonoc

Velikonoce jsou svým původem 
svátky jara. Před cca 3500 lety dali 
kananejskému svátku jara zcela nový 
význam Židé svým svátkem Paschy: 
oslavou vyvedení a osvobození židov-
ského národa z egyptského otroctví. 
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce 
dostaly současný význam Kristovou 
smrtí a zmrtvýchvstáním.

Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

Téma

Velikonoce
na jihomoravském
venkově



Při této příležitosti se sešli bývalí 
zaměstnanci v sobotu 4. 3. 2017 v res-
tauraci "U Anděla", aby zavzpomínali 
na začátky podniku, kde nebyly vůbec 
lehké pracovní podmínky a na zaklada-
tele pana Josefa Cupáka, který měl pod-
nikatelského ducha a za podpory vedení 
Státního statku Židlochovice, dokázal 
z jedné dílny vybudovat firmu, která 
během prvních 30ti let, dala práci cca 
250 lidem z Těšan a blízkého okolí.

Sešli se lidé, kteří ve firmě pracovali 
od začátku, tak zaměstnanci, kteří na-
stoupili v průběhu let i ti, kteří tam byli 
v poslední fázi, po privatizaci. 

Vzpomněli jsme na spolupracovní-
ky, kteří už nejsou mezi námi a slíbili si, 
že se budeme scházet i nadále.
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Sdělení policie Jihomoravského kraje:

V období od 1. 1. 2016 do 30. 12. 2016 
byla v obci Těšany provedena 50× 
kontrola dodržování stanovených 
limitů rychlosti (pravidel silničního 
provozu). Při provedených kontrolách 
bylo zjištěno 157 přestupků – porušení 
§ 125c, odst. 1, písm. f, bod 2, 3, 4 zákona 
číslo 361/2000 Sb. v platném znění. 

 Dále jsme obdrželi zprávu o bezpeč-
nostní situaci v obci Těšany od obvodní-
ho oddělení v Židlochovicích a to:

Celkem bylo šetřeno 16 trestných činů, 
přičemž u 15 trestných činů byl zjištěn 
pachatel.

A protože bylo před svátkem MDŽ, 
přišla nám zarecitovat Adélka Petlá-
ková pěknou básničku a bývalý předse-
da ROH předal ženám kytičku.

Ludmila Petláková

Víte, že Dřevovýroba Těšany zahájila provoz před 50ti lety?

Kriminalita v obci Těšany

Skladba trestných činů:
1×odcizení motorového vozidla, 3× za-
nedbání povinné výživy (alimenty), 
1× ohrožení pod vlivem návykové látky, 
7× výtržnictví, 2× týrání osoby žijící ve 
společné domácnosti, 2× ostatní trest-
ná činnost. Co se týká přestupků, tak za 
rok 2016 bylo šetřeno 240 a z toho bylo 
u 239 zjištěn pachatel (přestupky 
v dopravě, řízení vozidla pod vlivem ná-
vykové látky, přestupky proti občanské-
mu soužití, zneužití tísňové linky, 
přestupky proti majetku).

Setkání bývalých zaměstnanců Dřevovýroby
Těšany, 4. 3. 2017



 I o letošních Vánocích zazněl v na-
šem kostele sv. Barnabáše zpěv místní-
ho sboru. Tentokrát to byla 1. koledová 
mše od profesora Josefa Martínka. 
Zpívali jsme ji na půlnoční mši na 
Štědrý večer a také druhý den při 
Slavnosti Narození.

 Protože skladby byly velice náročné, 
museli jsme nácviku věnovat spoustu 
času. Proto se první zkoušky uskutečni-
ly již v září. Velmi oceňuji neustávající 
úsilí, vytrvalost a obětavost všech zú-
častněných.

 Chtěla bych tímto všem zpěvačkám 
i zpěvákům za vše poděkovat. Nejen za 
vynikající výkon, ale i za přátelskou 
a dobrou náladu, která ve sboru vládla. 
Proto také doufám, že se i v dalších 

letech budeme scházet, třeba i ve větším 
počtu, a pokračovat ve společném díle.

Jana Langášková

Ohlédnutí za uplynulými Vánocemi

Společná fotografie sboru v kostele 
v Boleradicích, 8.1.2017
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Stálá výstava kol, žehliček a dalších zajímavostí
Witolda Lugowského

Dne 22. 4. bude v 11.00 hod. 
slavnostně otevřena stálá výstava pana Witolda Lugowského.

Jestliže si chcete prohlédnout historické bicykly, žehličky, tradiční řemeslné 
nástroje a to vše s výkladem člověka, pro kterého je sbírání zajímavých 

předmětů celoživotním koníčkem, přijďte se podívat do domu 
manželů Lugowských č.p. 25. 

Výstava bude v uvedeném dni otevřená od 10:00 hod. do 15:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni. 
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Základní škola a mateřská škola Těšany

ZŠ A MŠ

Základní škola a mateřská škola Těšany,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
664 54 Těšany 305, IČO: 75023296

tel. 544  248  238, mobil: 724 324 475
e-mail: lada.hrabcova@zsamstesany.cz
www.zsamstesany.cz

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM

Vážení rodiče,
ráda bych Vás seznámila s novým logem naší školy. O změně jsem uvažovala již 
delší dobu. Vedla mě k tomu snaha o zjednodušení a modernizaci znaku. Vše jsem 
projednala s panem starostou, který mi doporučil spolupráci s panem Maradou. 
Po obdržení prvních návrhů jsem věděla, že to byla správná volba. Dokázal 
propojit dětskou hravost a symboliku našich školních vzdělávacích programů 
a zároveň ponechat barevnost v duchu znaku obce. 

ZŠ A MŠ

ZŠ A MŠ

TĚŠ se
TĚŠit někoho

poTĚŠ se...

V mateřské škole vzděláváme podle programu KOSTIČKY a v základní škole 
učíme podle programu MOZAIKA. Každý si v dětství hrál, skládal obrázky, proto 
jednotlivé čtverečky symbolizují dětskou hru....

Zároveň jsme zvažovali, jak rozmístit jednotlivé slabiky slova Těšany. První část 
slova TĚŠ v nás může asociovat slova TĚŠ se, TĚŠit někoho, poTĚŠ se.



DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM

...jako motto jsme proto zvolili:

Plánujeme nadále logo modifikovat i pro družinu a jídelnu...

...a sjednotit vizuální stránku tiskopisů používaných v organizaci, případně 
v tomto duchu vytvořit orientační tabule uvnitř budovy. Uvidíme, jak se nám vše 
bude dařit.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
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a mohou udržovat kontakt i prostřed-
nictvím webových stránek, které 
Hope4kids, z. s., jenž Etické dílny 
zaštiťuje, provozuje. Myslím, že Etické 
dílny patří do portfolia efektivních 
preventivních aktivit, které naše škola 
může dětem nabídnout, a že v nich bu-
deme pokračovat i v budoucnu.

Mgr. Milan Ziaťko

Veselé zoubky
První třída se zapojila do preventiv-

ního programu „Veselé zoubky“, který 
připravila společnost dm drogerie 
markt na měsíce únor a březen. 
Obdrželi jsme výukové materiály pro 
prevenci zubního kazu a zúčastněné 
děti obdržely taštičku se zubním 
kartáčkem, pastou, nálepkami správné-
ho postupu čištění zubů, k tomu 
přesýpací hodiny – odměřující interval 
čištění, žvýkačky bez cukru a informač-
ní brožuru pro rodiče, díky které si 
budou moci rodiče spolu s dětmi zásady 
prevence opakovat. Zároveň jsme se 
zapojili do soutěže o zájezd na divadelní 
představení Divadla Spejbla a Hur-
vínka do Prahy. Podmínkou přihlášení 
do soutěže bylo vytvořit s dětmi projekt 
k prevenci zubního kazu. Jak dopadne-
me, to se dovíme až na konci dubna.

Mgr. Radka Kučerková

Nejen studiem živ je žák…

Přijelo k nám divadlo
Také v letošním školním roce jsme 

ve škole rádi přivítali Divadélko pro 
školy z Hradce Králové. Přijelo k nám ve 
středu 25. 1. 2017 s představeními 
„Nová dobrodružství Veverky Zrzečky“ 
pro žáky 1.–5. třídy a „Divadelní 
cestopis“ pro žáky 6.–9. třídy. 

Při obou představeních se žáci dobře 
bavili a zároveň se zábavnou formou 
dozvěděli o zajímavých událostech ze 
světa literatury a divadla. 

 Mgr. Lucie Vévarová

Etické dílny
Po dvouleté pauze jsme opět zařadili 

do výuky Etické dílny pod vedením 
lektorky Ing. Elišky Krmelové. Tento 
školní rok jimi prošli žáci čtvrtého 
a šestého ročníku. Žáky čekala vždy tři 
setkání, při kterých probírali témata 
s etickým a morálním obsahem a roz-
měrem. 

Je třeba říci, že tento program se 
nám v minulých letech velmi osvědčil, 
a proto jsme jej do výuky opět zařadili. 
Pomáhá nám především v prevenci 
různých forem rizikového chování 
a obohacuje děti právě o již zmíněný 
mravní rozměr.

Žáci čtvrtého ročníku se v rámci 
dílen zabývali těmito tématy: Jak 
správně využívat IT a média; Jak se stát 
dobrým kamarádem a Jak překonat 
starosti ve škole. Šesťáci prošli tématy: 
Pohoda a klídek bez tabáčku; Moc slova 
a nakonec tématem Přátelé.

Z reakcí dětí lze usuzovat, že se jim 
činnost a diskuse v dílnách líbila, a také 
paní lektorka byla s prací našich žáků 
spokojená. Navázali spolu pěkný vztah
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Rozmarýnek
V pondělí 6. 3. se žáci 3.–5. ročníku 

rozjeli do Brna na ekologický výukový 
program ve školském zařízení Lipka, 
pracoviště Rozmarýnek. 

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili 
programu Případ doktor Sacharin, 
kde pátrali po tajných ingrediencích, 
které zákeřný doktor Sacharin použí-
vá k oslabení dětí i dospělých. Žáci 
prozkoumali složení běžných sladkostí, 
seznámili se s důsledky nadměrné 
konzumace cukru na lidský organis-
mus. Měli možnost ochutnat různé 
zdravě upravené tvarohy, formou hry 
podstoupili testování účinků energetic-
kých nápojů a nakonec si vlastnoručně 
připravili zdravé palačinky.

Žáci 5. ročníku se zúčastnili progra-
mu 3D brouci, kam se podíváš, během 
něhož se formou týmové práce sezná-
mili s početnou skupinou hmyzu, 
zjišťovali, jaký mají význam brouci 
v přírodě, pomocí 3D brýlí pozorovali 
brouky v přírodě, a dokonce se setkali 
s živými brouky. Mohli si vzít do dlaně 
larvy i dospělého brouka potemníka 
moučného, pakobylky, a kdo měl 
odvahu, mohl si pohladit sklípkana. 

Oba dva programy byly moc zajíma-
vé, poučné a byli jsme velmi spokojeni. 
Dokonce jsme naživo viděli, jak chame-
leon mění svou barvu podle nálady 
a mohli jsme si ho pohladit. Už teď se 
těšíme na další budoucí programy.

Mgr. Adéla Petulová

Poetické odpoledne s recitační 
soutěží

V úterý 21. 2. 2017 se konalo školní 
kolo recitační soutěže. 

O postup do okresního kola sou-
těžilo 29 žáků od 1. do 9. třídy, a to v 5 
kategoriích:

0. kategorie – žáci 1. ročníku
1. kategorie – žáci 2. + 3. ročníku
2. kategorie – žáci 4. + 5. ročníku
3. kategorie – žáci 6. + 7. ročníku
4. kategorie – žáci 8. + 9. ročníku

V kategorii 1. třídy zvítězila Adéla 
Stejskalová, druhé místo patří Tiboru 
Hrdličkovi a třetí Patriku Bžoňkovi. 
Celkem recitovalo 5 žáků.

V kategorii 2. + 3. třídy pomyslnou 
zlatou medaili obdržela Tereza Petu-
lová, druhé místo získal Daniel Vymazal 
a třetí Julie Čechová. V této kategorii 
soutěžilo celkem 7 recitátorů.

Kategorie 4. + 5. třídy byla zastoupe-
na 6 žáky, z nichž si první místo 
zasloužil Vítek Šnajdr, druhé Natálie
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Taborschi a třetí Helena Čechová.
V kategorii 6. + 7. třídy soutěžilo 6 

žáků. V této kategorii bylo pro porotu 
nejnáročnější určit konečné pořadí 
vyrovnaných výkonů, ale po dlouhé 
debatě se shodla na následujícím 
umístění: první místo získal Vojtěch 
Soviš, druhé Mariola Nádeníčková 
a třetí Libor Procházka.

V kategorii 8. + 9. třídy zvítězil 
Matyáš Bulín, druhé místo obsadila 
Martina Springinsfeldová a třetí místo 
Iveta Ondrůjová. Celkem v této katego-
rii soutěžilo 5 žáků.

Okresního kola v Ivančicích, které se 
pro I. stupeň konalo 7. 3. 2017 a pro 
II. stupeň pak 8. 3. 2017, se zúčastnili 
první dva zástupci každé kategorie 
(vždy 1. a 2. místo). Naši žáci se sice 
neumístili na žádné z předních příček, 
ale Matyáš Bulín z 8. třídy získal cenu 
poroty, a i všichni ostatní naši školu 
velice dobře a úspěšně reprezentovali.

Všem soutěžícím děkujeme a gratu-
lujeme a těšíme se na další ročník.

Mgr. Lucie Vévarová

Sportem ku zdraví...

Bruslení v Dambořicích
V rámci 7. ročníku tělesněvýchovné-

ho projektu „Bruslím, bruslíš, bruslí-
me“ se uskutečnily dva bruslařské 
výcviky, směřované zvlášť k žákům 
prvního a následně druhého stupně. 

Žáci prvního stupně navštívili 
kluziště v Dambořicích 1. února. Mladší 
děti byly na ledu zpočátku nejisté 
a držely se poblíž krajů, avšak po 
krátkém rozbruslení se již odvážily 
opustit jistotu mantinelů a začaly 
využívat s dopomocí učitelů, kamarádů 
či opěrných pomůcek celé plochy 
kluziště. Zkušenější bruslaři pracovali 
na zdokonalování techniky své jízdy.

Vzájemně si poté poměřili síly při 
kolektivních hrách.

Žáci 6.–9. ročníku absolvovali vý-
uku na ledu v rozsahu 4 hodin, rozlože-
ných do dvou termínů, 2. a 8. února. 
Výuka byla zaměřena na bezpečnost při 
bruslení, získání základů bruslení 
a jejich případné rozšíření. Forma 
výuky zahrnovala bruslení v družstvech 
a ve dvojicích, lektoři pamatovali také 
na individuální přístup k začínajícím 
žákům. Většina bruslařů se zúčastnila 
kontrolních úkolů i slalomu na čas. 

Volné bruslení a získání základů 
bruslení rozvíjí zdokonalení motoriky, 
pohyblivosti a správného držení těla.

Mgr. Radka Tumová,
Alena Chaloupková
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Lyžařský výcvik 2017
V pořadí už pátý ročník lyžařského 

výcviku pro děti 1. stupně ZŠ a mateřské 
školy jsme letos zahájili 6. února opět 
v areálu lyžařské školy TJ Sokol 
v Němčičkách. Od pondělí do pátku se 
děti těšily na odpolední výuku lyžování, 
kdy si většina již zdokonalovala lyžař-
ské dovednosti natrénované v minulých 
letech a začátečníci se s tímto sportem 
odhodlaně seznamovali. 

Téměř všechny děti se nadšeně 
zúčastnily závěrečného závodu ve slalo-
mu, který na našem lyžařském výcvi-
ku představuje zavedenou tradici. Za 
snahu, úsilí, sportovní nadšení a dob-
rou náladu si zlatou fidorkovou medaili 
a diplom odnesli všichni zúčastnění 
lyžaři a lyžařky.

Tak jako v minulých letech, i letos 
nám pracovníci tohoto střediska 
poskytli skvělé zázemí, servis a úschovu 
lyžařských potřeb. Za bezpečnou 
dopravu do Němčiček a zpět domů 
děkujeme autodopravě pana Čecha.

Mgr. Marta Skočovská

Úspěchy florbalistů ZŠ Těšany 
ve šk. roce 2016/2017

I v letošním roce se pokoušíme 
navázat na již více než 15letou úspěšnou 
tradici na poli florbalu, kde jsme si za tu 
dobu vydobyli vysoké renomé a respekt 
týmů nejen na okrese Brno-venkov, ale 
i v Jihomoravském kraji. Sice ubývá 
dětí, které jsou této volnočasové 
aktivitě ochotny obětovat jak čas, tak 
i kus své fyzické energie, ale přesto se 
daří držet laťku poměrně vysoko.

V letošním roce jsme se zúčastnili 
celkem sedmi turnajů. Starší dívky se 
v říjnu probojovaly okrskovým turna-
jem, který proběhl v Těšanech, do 
okresního finále, kde v listopadu 
obsadily třetí místo. Výborně se vedlo 
také starším hochům – okrskový turnaj 
se jim podařilo vyhrát, a na následují-
cím okresním finále v Pohořelicích 
podlehli konkurentům a odvezli si „jen“ 
pomyslnou bramborovou medaili. 
Okresní finále mladších dívek proběhlo 
v listopadu v Těšanech, holkám se 
podařilo porazit všechny soupeře 
a obsadit první místo. Postoupily do 
krajského kola, které se odehrálo letos 
v lednu ve Slavkově, a dívky zde 
skončily na 4. místě. Žáci a žákyně 
prvního stupně se v prosinci zúčastnili 
okresního kola Školského poháru 
ČFbU, kde dívky obsadily bronzovou 
pozici a hoši brali 3. místo v 6členné 
skupině. Za účast jsme od pořadatelů 
obdrželi florbalové vybavení v hodnotě 
6000 Kč.

O florbalové úspěchy se zasloužili:

V kategorii hochů – Martin a Milan 
Skočovští, Honza Přibyl, Ondra Špaček, 
Honza Fiala, Filip Kusý, Mouhamadou 
Koné, Libor Procházka, Sebastián Bu-
ček, Jan Krakovič, Dan Malík, Martin
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Sigmund, Vašek Krakovič, Ondra 
Sovadina, Ondra Mátl.

V kategorii dívek – Martina Skřič-
ková, Julka Nožková, Peťa Burianová, 
Áďa Husáková, Květa Rossi, Marťa 
Springinsfeldová, Eliška Jochmanová, 
Anička Sigmundová, Áďa Čermáková, 
Natálka Vymazalová, Helča Čechová, 
Julka Čechová, Lucka Schleiferová, 
Natálka Taborschi, Rozálka Petláková, 
Adélka Petláková, Terka Petulová.

Všem patří můj velký dík za repre-
zentaci školy.

Na závěr bych rád poděkoval Orlu 
Těšany a florbalovému oddílu FbC 
Aligators za výchovu dalších florbalo-
vých nadějí a samozřejmě za možnost 
půjčování mantinelů. A také bych chtěl 
vyjádřit svoje poděkování paní ředitelce 
Hrabcové i paní zástupkyni Stránské za 
podporu sportu a možnost se soutěží 
zúčastnit.

Mgr. Drahomír Hochman, vedoucí 
školních florbalových družstev

Čekání na sluníčko
Z mateřské školy je slyšet zpěv dětí 

„…vyjdi, vyjdi sluníčko…“. Nejen my 
dospělí vyhlížíme sluníčko, abychom 
načerpali novou energii a radost ze 
života, ale i dětem již chybí, a přivolává-
me ho alespoň písničkami a básnička-
mi.

Naši malí indiáni ale ani v zimě 
nezaháleli a svou kondici a zábavu si 
našli v různých aktivitách. Například 
v měsíci únoru se zúčastnili lyžařského 
výcviku v Němčičkách. Koncem února 
zahájili plavecký výcvik v Hustopečích, 
který bude pokračovat až do května.

Předškoláci pracovali celou zimu 
v Edukativně stimulačních skupinkách, 
kde jsme si hráli na školu a poctivě se za

přítomnosti rodičů připravovali na 
vstup do ZŠ. V domácích školičkách si 
pak s maminkou zvykali spolupracovat 
na domácí přípravě do školy.

Velkou zábavou pro krácení zimního 
času pro všechny děti byl maškarní ples. 
Děti se připravovaly týden dopředu 
v mateřské škole (co se na plese dělá, jak 
se tančí, jak se veselit) a pak nastal 
samotný ples v celé parádě. Děti se 
našly v různých pohádkových posta-
vách. U děvčátek vyhrála patrně prin-
cezna Elsa z populárního Ledového 
království. Ples se vydařil ke spokoje-
nosti velkých i malých. Radost udělaly 
krásné výhry, bříška plná dobrot 
a super strávený čas se svými nejbliž-
šími.

V prvním březnovém týdnu nás 
sluníčko vyslyšelo a doslova nás vytáhlo 
pracovat na školní zahradu. Děti byly 
opravdu nadšené z rozdaných hrabiček 
a lopat. Chlapci jezdili s plnými kolečky 
a děvčátka poctivě hrabala a dělala 
hromádky pro chlapce. Některé děti 
vydržely „pracovat“ dost dlouho, 
některé to vzdaly po chvilce a pak tu 
byly děti, které alespoň radily a z hou-
pačky upozorňovaly, kde je potřeba 
ještě hrabat, kde jsme vynechali. 

Dnes se rozloučíme básničkou, 
kterou si děti krátí čas: 

Sluníčko se probudilo,
paprsky zasvítilo,
pohladilo kytičky,
zvířátka i dětičky.
To vše udělalo, jen
aby měly hezký den.

Spolu s dětmi přejeme co nejvíce 
sluníčkových, krásných dnů a KRÁSNÉ 
JARO.

I.Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ
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Představujeme týmy přípravek 
– Mladší přípravka

Nová sezóna pro nás začala v 2. po-
lovině srpna prvním tréninkem. Na 
přípravu jsme neměli moc času, protože 
od září začala oficiální soutěž. I když 
jsme se s každým odehraným zápasem 
zlepšovali, na konci podzimní části 
sezóny jsme skončili bez bodu. Nejvíce 
nás však může těšit počet dětí, které 
dochází na trénink (průměrně trénuje 
kolem 25 hráčů - včetně děvčat). Takový 
počet dětí nám závidí všechny okolní 
obce i malá města. Nyní máme 4 týmy 
přípravek (mini přípravka, mladší 
přípravka A, starší přípravka a mladší 
přípravka B, která bude od jara nově 
přihlášena k soutěžním utkáním)
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Zimní příprava a turnaje

V zimní přípravě jsme odehráli 
zhruba 20 turnajů, a to ve všech 
kategoriích. Začali jsme porážet týmy, 
se kterými jsme na podzim prohrávali  
i o 20 gólů.

TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní fanoušci, 
po zimním odpočinku jsme se znovu pustili do práce. Všechna mládežnická muž-
stva naplno trénují v tělocvičně a děti už se těší, až budou moci poprvé vyběhnout 
na přírodní trávník. Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, žádali jsme na 
MŠMT o dotaci na výstavbu nových kabin – bohužel jsme s žádostí neuspěli. 
Vyvineme maximální úsilí, abychom nové zázemí vybudovali i bez této dotace.

Úspěchy mladší přípravky

Turnaj Dambořice:
2× 1. místo, 1× 2. místo 
     Turnaj Pohořelice:  2× 3. místo

Úspěchy starší přípravky

Turnaj Bošovice:  1× 3. místo

Jarní sezóna nám začíná 16. 4.
budeme rádi, když přijdete podpořit 
naše mladé reprezentanty obce!

Co plánujeme?

V červnu se zúčastníme malých tur-
najů včetně Memoriálu MVDr. Jana 
Hniličky.

V polovině letních prázdnin plánu-
jeme třídenní fotbalový stanový kemp 
v Nesvačilce, kde děti zažijí spoustu 
nejen fotbalových zážitků a zábavy. 

Přejeme hezké Velikonoce a těšíme se 
na Vaši přízeň.

Za trenéry přípravek Pavel Lízal, 
za výbor TJ Sokol Těšany 

Jaroslav Nádeníček

Aktuality můžete sledovat na FB ve skupině Přípravka Těšany-Nesvačilka



Zima je za námi, už se těšíme, až 
s dětmi zase vyrazíme ven. Ale než tu 
Morenu ze vsi vyprovodíme, ještě se 
chvíli budeme scházet v teple.

 Každou středu dopoledne  se v rodin-
ném centru vedle kadeřnictví setkávají 
maminky s předškolkovými dětmi na 
společné  – Radovánky na Myšáku
tvoření, říkanky, pohybové hry a vůbec 
společnou zábavu. Vítají všechny nově 
příchozí. Jestli nevíte, co se středečním 
dopolednem, přijďte. Dětí v Těšanech 
přibývá a my jsme rádi, že chtějí být 
spolu.

 Ve čtvrtek odpoledne  se zase scházejí 
děti o malinko starší (a zase i s mamin-
kami) na . Spousta z nich Zpívánky
chodí taky tančit do orelského Lušňáč-
ku, takže se s nimi určitě potkáte, 
až budou  v neděli vynášet Morenu  
 9. dubna odpoledne .
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Od zimy už jsme toho stihli hodně:

 Krásnou hudební pohádku s dudáky 
ve výstavní místnosti. Děti i dospělí si 
prohlédli tolik různých druhů dud, 
kolik jsme asi nikdy neviděli pohroma-
dě. Prošli jsme s nimi prstem po mapě 
celou Evropu a poslechli si, jak se dudy 
různých národností liší zvukem i na 
pohled. 

Tradiční a velmi úspěšný  bazárek
1. dubna od rána do večera v tělocvičně 
základní školy. Ať už jste prodávali nebo 
nakupovali, každý si přišel na své. Rok  
od roku se díky vám všem – prodávají-
cím i kupujícím – sejde víc a víc krás-
ných kousků. Jsme za to vděční 
a vynasnažíme se, aby i v příštích 
ročnících byl bazárek čím dál tím lepší.

Rodinnou komiksovou dílnu v ne-
děli 2. dubna ve výstavní místnosti. 
Ilustrátorka Markéta Vydrová a scé-
nárista Daniel Vydra nás provedli 
tvorbou komiksu. Komiksovou dílnu si

Rodinné centrum Na Myšáku

Zprávičky z Myšáku



užily děti i dospělí, něžné poetické 
obrázky se prostřídaly s akčnějšími. 
A děj komiksů vypovídá o tom, že 
dětská fantazie se nenechá spoutat.

A než přijdou Velikonoce, stihneme 
toho ještě víc:

Přijede za námi vypravěč Mar-
tin Hak s pohádkou Sedm synů. 
Vypravěč není herec v divadle a názor-
ných pomůcek má po ruce o něco méně, 
takže pohádka je vhodná pro děti, které 
vydrží poslouchat. A zároveň pro 
dospělé, klidně i bez dětí. Taková 
pohádka, to je věc. Příběh o tolika 
vrstvách, že se v něm každý posluchač 
najde, ať je mu šest nebo šedesát šest. 
Jak vypadá práce potulného vypravěče 
si můžete na vlastní uši zažít v pondělí 
 10. dubna od 17:00  ve výstavní míst-
nosti ZŠ.

Jako každý rok, i letos budeme spo-
lupracovat s SDH Těšany na přípravě 
dětského programu pro pálení čaro-
dějnic. A s SDH i ostatními spolky 
uspořádáme už třetí ročník Těšanské 
stopy, jarně-letní procházky plné 
zábavných úkolů ve vesnici a přilehlém 
okolí, kterou zakončíme divadelním 
programem. Účastníkům za odměnu,

ostatním pro radost. Letos se Stopa 
bude konat až v sobotu , jen  3. června 
co se děti vrátí ze školy v přírodě.

Pravidelnou keramiku pro dos-
pělé teď dočasně narušily problémy 
s vodovodním potrubím u školy. Ale 
jakmile bude učebna v pořádku, 
keramika bude zase pokračovat. 
Sledujte stránky obce, Myšáku, nástěn-
ky. 

A zatímco keramika se potýká s tech-
nickými problémy, úterní setkávání na 
Myšáku nad čtením zjednoduše-
ných anglických knih má dost pros-
toru, ale málo lidí. 
Pokud o angličtině aspoň uvažujete 
a v  máte hodi- úterý o půl osmé večer 
nu času, nebojte se, nestyďte, a přijďte 
se alespoň jednou podívat.

Myšák má před sebou nabitý prog-
ram. Děkujeme všem, kdo se na něm 
podílejí a kdo se přijdou zúčastnit. 
Protože rodinné centrum bez rodin, 
které se chtějí setkávat, by nemělo 
žádný smysl. 

Proto vám i nám přejeme mnoho 
radosti z vydařených akcí.

kolektiv rodinného centra
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Dále pokračujeme v pravidelných 
pátečních schůzkách sportovní příprav-
ky ,,Sporťáček“, kde zábavnou formou 
rozvíjíme sportovní všestrannost dětí 
předškolního věku. 

Další informace o naší činnosti 
můžete sledovat na Facebooku, inter-
netových stránkách, na nástěnce před 
obchodem nebo před orlovnou.

Na závěr nám dovelte popřát Vám 
všem krásné a požehnané Velikonoce.  

 
        Za Orel jednotu Těšany        

Adam Turek
Mgr. Martin Turek
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Těšany
Orel jednota Těšany

Od vydání posledního čísla obecního zpravodaje pokračujeme v putování Orelskou 
florbalovou ligou, která se nám přehoupla již do své druhé poloviny a pomaličku se 
blíží ke svému vrcholu.

Naši mladší žáci bojují o postup do 
celorepublikového finále, které se 
uskuteční 1. 5. 2017 v Adamově. O tom, 
zda se střetnou s nejlepšími orelskými 
týmy z celé ČR, se rozhodne již na 
příštím turnaji. Našim stačí k postupu 
jedna výhra. Více než výhry, o které v 
této kategorii až tak nejde, nás ale těší, 
že se nám mezi žáky objevila řada 
nových florbalistů a florbalistek, kteří 
dělají velké pokroky. Naši muži letos 
prochází obměnou týmu. Zapracovávají 
se naši dorostenci a některé nové tváře. 
Po dvou sezónách, kdy muži postoupili 
do finále, již můžeme říct, že to letos 
nedopadne. Troufáme si ale tvrdit, že 
naše mladá krev je dobrým příslibem do 
budoucna.



Těšanský hudební festival nabízí 
mimořádné kulturní občerstvení pro 
široké publikum z Těšan i okolí. 
Věříme, že se stal již zavedenou tradicí, 
pravidelně se jej totiž zúčastňuje 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. Letos potěší zejména milovní-
ky historie vinařství a také děti, které si 
budou moci vyzkoušet některé aktivity 
spojené s pěstováním révy – pokud se 
ovšem nezaleknou zavalitého jezevce, 
jenž se právě rozhodl vylézt ze své 
hluboké nory, vyhloubené v jedné ze 
zdejších mezí.

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. 
Tentokrát se můžeme těšit na dynamic-
ký dívčí sbor z Uherského Hradiště, 
jehož repertoár možná překvapí 
i leckterého znalce. Nechme se překva-
pit. Vedle toho se také pořadatelé 
festivalu snaží objevovat mladé začí-

nající talenty. Ti dovedou oslovovat 
nadšením pro věc, poctivým odhodlá-
ním i výrazným nadáním. Některé 
z nich známe již z minulých ročníků. 
Objeví se ovšem i nové tváře. Žánrově je 
festival vždy připravován tak, aby 
dovedl zaujmout rozmanité spektrum 
posluchačů. Na své si tak 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. Tato část programu je 
naprosto klíčová. Pokud se totiž dětem 
nepodaří splnit všechny potřebné 
úkoly, nebude možné pokračovat 
v 18:00 koncertem v kapli, kde s výše 
uvedenými hosty vystoupí kmenový 
soubor Těšanského hudebního festiva-
lu Husak Quartet. Na závěr se můžete 
těšit i na tradiční muzicírování ve vinici 
od 19:30. Zajištěno bude opět bohaté 
občerstvení: domácí chléb, debrecínka 
a především dobré víno.

K přátelskému setkání zve
Orel jednota Těšany ve spolupráci 
s Charitním centrem manželů Dostálo-
vých, Spolkem Harmony Quality pro 
propagaci  mult ižánrové hudby 
a Rodinným vinařstvím Pavel Husák

IV. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Letos s podtitulem
„Tajemství révy na hoře s kaplí“

Sobota 29. července od 17:00
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SDH Těšany
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V roce 2016 Sbor dobrovolných hasičů Těšany v naší obci uspořádal 5 svozů 
vyřazeného elektroodpadu, za tento odpad získal 15 890 Kč. K této částce přidal 
sbor 10 000 Kč a zakoupil pro výjezdovou jednotku 3 radiostanic značky HYTERA, 
touto technikou se zkvalitní komunikace mezi naší jednotkou a zasahujícími 
jednotkami HZS. Šetříme nejenom pro Těšany ale i obci, která za likvidaci elektro-
odpadu ve sběrném dvoru platila každoročně více jak 10 000 Kč a doklad o ekolo-
gické likvidaci musí předkládat.
Poděkování patří všem, kdo nám přispívají.

Plán činnosti 2017
 Pravidelné schůzky kolektivu 
 Pátek od 17.00 hod.
 Středa od 17.00 hod. – přípravka
  Plnění odznaků odborností
  Příprava soutěží pro děti a mladé 

hasiče
  Rozšiřování vědomostí dětí, výlety, 

besedy
  Zapojení starších dětí do výuky 

menších dětí
  Vytvoření interaktivních učebních 

materiálů
Účast na soutěžích
  Požární ochrana očima dětí
  Hra Plamen
  Vybrané soutěže okresní ligy 

mládeže
  Ostatní soutěže
Přehled činnosti v roce 2017
 11. 2. Těšanský uzel 2017, soutěž 
v uzlování
22. 4. Dopravně bezpečnostní akce 
pro děti na dopravním hřišti u MŠ

  30. 4. Pálení čarodějnic
  8. 5. Přísnostice, okres. liga mládeže
  27. 5. Hra Plamen, okres. kolo, Sivice
  3. 6. Těšanská stopa, RC Na Myšáku + 
SDH Těšany      
červen – Šitbořice, O pohár starosty 
obce
 Tip na výlet
  únor – výlet s přípravkou do mlýna
  květen – Výlet s SDH
Prosím o návhry a nápady na adresu 
info@sdhtesany.cz
 srpen – Soustředění SDH, termín 
a místo upřesníme
 2. 9. Národopisné slavnosti, závody, 
příprava soutěží pro děti  
2. 9. Těšany, O pohár starosty obce
 říjen
– Hra Plamen, okresní kolo, závod 
požární všestrannosti
– Tvarožná, Branný závod mládeže
2. 12. Mikulášské závody, Těšany
3. 12. Mikuláš u Kovárny
prosinec – Kino



Anketa Dobrovolný Hasič Roku 2016 
– 2. místo SDH Těšany

Protože prvé místo nám uniklo o pouhých 6 hlasů, věříme, že 
v příštím ročníku zvítězíme! SDH tímto jistě zaslouženě vyhrálo 
finanční podporu ve výši 55 tisíc a věcné ceny v hodnotě 25 tisíc, 
které využije výjezdová jednotka obce. Finanční odměna  bude 
použita k vytvoření kopie sochy svatého Floriana, která bude mít 
své čestné místo na štítové zdi nové hasičské zbrojnice.
Poděkování všem, kdo nás podpořili v této anketě a vytvořená 
socha nám bude tuto vaši podporu připomínat.

Jana Štelclová
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V Těšanech se najde málo pamětníků, kteří by prožili druhou světovou válku, 
proto jsme se rozhodli vám ji přiblížit očima Aloisie Rychlíkové, nar. 31.12.1896 
z č.p. 105, která psala rodinnou kroniku a v ní poslední dny války popsala 
detailně.  Obsah se netýká  jen její rodiny, ale všech těšanských. 

Doslovný opis:

ROK 1945

Hned po novém roce byli poslaní chlapci z naší obce hloubit zákopy. 

9. 1. odešel Bohuš Vahala z č. 46, František Dostál z č. 54, František Boháček z č. 70, 
Mirek Dostál z č. 238, Josef Horák, Laďa Suchánek z č. 173, Jožka Komínek z č. 315, 
Karel Turek z č. 281, Alois Přibyl z č. 4 a Martin Josefík – chlapec, který pomáhal 
Boženě Turkové z č. 45. 

Kolem Brna byly vykopávané zákopy, které procházely kolem řeky Cézavy mezi 
Žatčany, Telnicí do Měnína. Ty ale byly hloubeny chlapci z Čech.

10.1. přestal fungovat autobus, protože neměl palivo. Pracující museli do práce 
pěšky. Ti, co měli kola, jezdili na nich dokud to šlo, nové duše nebyly k sehnání. Děti 
přestaly chodit do školy, protože nebylo uhlí na vytopení tříd. Učitelé si je svolávali 
alespoň jednou týdně, aby jim rozdali domácí úkoly a aby nebyly úplně zanedbané. 
Ty ale zanedbané byly. Trávily několik hodin denně učením se němčiny a obcházely 
domy a sbíraly staré železo, kovy, měď, papír, staré oblečení, a to braly do školy. 
V druhé polovině ledna byly sněhové bouře a z každého domu musel jít někdo 
odmetat sníh. Muselo se šetřit elektřinou a od 6:30 ráno do 9:30 večer byla 
vypnutá. Kino otevíralo až po 10 hodině a bylo vždycky obsazeno. Hráli 
4× týdně, v sobotu, v neděli, ve středu a ve čtvrtek. Německý doktor Revera 
z Hodonína  prodloužil bratru Jarovi rekonvalescenci do 15. 2. Potom dostal příkaz 
nastoupit do koncentračního tábora v Německu. Neudělal tak, protože fronta se 
blížila. Často jsme viděli anglické bombardéry a slyšeli, jak  útočí na Bratislavu 
a Vídeň. Proto jsme si mysleli, že už není potřeba, aby Jara do vězení chodil. Němci 
ho nehledali, měli jiné starosti. 

8. 3. zabavovali koně. Z Těšan byli koně odebráni Matoušovi Horákovi z č. 16, 
Josefovi Vahalovi  z č. 240 a Jaroslavovi Vahalovi z č. 223. 

15. 3. začaly práce na poli. 

20. 3. zabavovali krávy. Všichni vlastníci krav je museli dovést před Rotnáglovu 
hospodu, č. 151. Potom je vybírali až do konečného počtu 100 kusů. Někteří lidé 
vlastnili pouze jednu krávu, i ti ji museli odevzdat. Ti, co vlastnili méně než 2 ha 
půdy, neměli povoleno krávu vlastnit. Pro Němce toto neplatilo. 

1. - 15. dubna

Velikonoce připadly na 1. a 2. 4. Fronta se blížila a my jsme slyšeli hřmění 
a zvuk jako vzdálený hrom. Večer byly vidět záblesky na obloze. Týden po Velikono-
cích se začali trousit na silnici z Klobouk němečtí vojáci. Byli tam také němečtí 
civilní uprchlíci s rodinami na vozech. Těšanští Němci se začali chystat na cestu.

22. 4. 1945
Osvobození Těšan
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Přišli s ničím, ale odejít chtěli se vším, co pobrali. Rodiny těšanských vězňů 
nedostali od svých příbuzných od ledna žádné zprávy. Stále více vojáků procházelo 
a lidé se začali bát a dělali si skrýše, kam si mohli schovat obilí, sádlo, oblečení 
a ostatní věci. 

7. 4. se vojáci zastavili na konci obce a brali koně těm, kteří šli pracovat na pole. 
Vzali i prasata z hlavního statku. Další den statkář Růžička, když viděl nenažranost 
Němců, prodal všechna prasata místním lidem, ti je okamžitě zabili a nikdo se 
nezajímal o oficiální povolení.

8. 4. bylo bombardováno Brno. Lidé začali sázet řepu a brambory, a to dokonce 
i místní Němci připravení na odchod, protože stále věřili ve vítězství svého vůdce. 

9. 4. odpoledne přijelo 3000 vojáků a byli ubytováni přes noc v naší vesnici. Na 
silnici z Klobouk do Brna bylo nepřerušené procesí vojáků a pomocných vozů 
a s sebou měli velké stádo krav. 

10. 4. byl krásný teplý den. Na celé naší ulici každý kdo neměl sklep, budoval si 
úkryt.

11. 4. přijelo velké množství vojáků s kuchyní a dalšímu vozy. Byli ubytovaní ve 
všech domech a v chalupách, ve škole a tělocvičně. U nás bydleli 2 muži.

12. 4. vojáci na hlavním statku a v domech místních Němců vzali krávy. 

14. 4. vojáci, kteří bydleli i ti na silnici brali lidem, kteří jeli na kole do práce jejich 
kola. Jeden z vojáků, který bydlel u nás, přišel z Magneburgu. Můj muž Franta uměl 
německy a pohovořil si s ním. Řekl, že byl 2× zraněný, což bylo jasné z toho, že 
kulhal. O válce jsme moc nemluvili, protože jsme mu nevěřili. Ale on sám řekl, že 
Ivan už brzy přijde. Němci říkali Rusům Ivan, Rusové říkali Němcům Fritz.

15. 4. ráno jsme slyšeli střelbu. Ptali jsme se, co se děje. Rusové tady ještě nemohli 
být. Potom jsme se doslechli, že německá SS nechala zastřelit 5 svých vojáků. Ti 
utekli do Šaratského dvora, kde si mysleli, že bydlí Češi a poprosili o civilní oděv. 
Měli už dost války a chtěli uprchnout. Tam ale bydlel Němec Jílek, který jim slíbil, 
že jim oblečení půjčí, sedl na motorku a odjel do Těšan. Tam je nahlásil SS polici, 
kteří pro ně přijeli ve dvou autech. Odzbrojili je, zatkli a okamžitě odsoudili. Byli

Zničené tanky u Těšan
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zastřeleni blízko Bučkovy křižovatky (tam, kde se cesta k Hastrmánku odděluje od 
hlavní silnice přes Šaratský dvůr). Potom vykopali díru blízko pole, které patřilo 
Josefu Ryšánkovi z č. 129 a tam je zakopali. Tuto neděli vojáci a pomocné vozy, 
které byly v Těšanech od 11. 4. odjeli. S nimi odcestovali i těšanští Němci, včetně 
mlynáře Götzla a kominíka Veinarta. Ze Šaratského dvora odešel Jílek. 

15. - 23. 4.

15. 4. během odpoledne ruské letectvo kroužilo nad Těšany, ale žádnou bombu 
neshodili. Potom se otočili na východ a začala palba na Šinkvice. Hřmot dělostře-
lectva byl nepřetržitý. Tu noc z neděle na pondělí 16. 4. jsme spali v úkrytu. 
V 8 hodin jsme uslyšeli hluk blížících se bomb a okam-žitě skočili zpátky do krytu. 
Uslyšeli jsme explozi. Všude se rozšířila zpráva, že Eduard Langášek z č. 33, 35 letý 
s dvěma dětmi, Bohumila Charvátová, zámečníkova žena, 40- letá matka dvou dětí 
a Antonín Nádeníček, krejčí z č. 283, 24 letý otec dvou dětí a třetího očekávaného 
byli zabiti šrapnelem z granátu. Letadla se brzy vrátila, byl zničen dům Josefa Krále 
č. 303. Josef Král, Marie Turková z č. 282 a Anna Menšíková z čísla 301 byli zraněni 
šrapnelem. Další útok byl na základní školu, která byla vážně poškozena bombou. 
Ve vesnici byl zničen dům Josefa Ryšánka č. 49 a kravín a stáje Stanislava Ledby 
z č. 124. Kolem poledne přiběhl bratr Franta do krytu a řekl, že je zázrak, že se jeho 
rodině nic nestalo. Schovali se v posledním okamžiku, když letadla kroužila nad 
nimi. Asi uviděli nějaký pohyb na zemi a začali s útokem. Jejich kryt nebyl moc 
bezpečný a měli štěstí, že nebyli zasaženi. Lidé v hrůze utíkali do vinohradů, 
rozhodl se tak i Franta s rodinou. Stejně tak se rozhodl můj muž, Dóba a jeho žena. 
Tak jsem vzala kufr, který jsem měla připravený s jídlem a oblečením a společně 
s námi šla i kamarádka Alžběta Vahalová z č. 46. Pod naším vinohradem a pod 
vinohradem souseda Ledby  z č. 109 byly vyhloubeny 2 úkryty, a tam jsme našli 
bezpečí. V těch nejhorších chvílích nás bylo 22 v každém úkrytu. Byli jsme tak 
namačkaní, že ani všichni nemohli sedět, tak jsme se střídali. Tak proběhl 
16. duben. 

17. 4. z krytu jsme vylezli až za svítání. Vylezli jsme na nejvyšší mez a odtud jsme 
viděli tanky, které se blížily k Těšanům po cestě od Hustopečí a přes pole od Nových 
Dvorů. Strhla se asi hodinová bitva, po které se Němci dali na ústup. Viděli jsme, 
jak se zakopávali na polích a loukách směrem na sever. V 7 hodin už ruští kozáci byli 
v Těšanech. Někteří ruští vojáci byli dobří. Přivítali se s místními lidmi a ti je vítali 
jako pravé slovanské bratry. Jiní se ale chovali jako barbaři. Začali rabovat, krást, 
znásilňovat ženy a kromě toho ještě měli slabost pro hodinky a zlato. Chalupy byly 
prázdné, lidé byli ve sklepech a v krytech nebo ve vinohradech. Vojáci přišli ke 
sklepu nebo úkrytu a zeptali se: Jsi Němec? A když vyděšení lidé řekli, že ne, zeptali 
se: Máš hodinky? Lidé jim ukázali čas na hodinkách. Oni namířili na majitele 
zbraní a lidé jim hodinky odevzdali. Jiní chtěli peníze nebo ženy. Po okupaci Těšan 
zatkli několik Němců  a podrobili je výslechu. Zjistili, že jeden z nich Vlasovec je 
Rus, který se vzdal německé armádě a bojoval proti Rusku pod vedením generála 
Vlasova. To je velmi rozčílilo, byli ho pažbou pušky tak dlouho, než se skácel. Potom 
ho donutili, aby si stoupnul, otevřel pusu a tam ho střelili. Potom zavolali civilní 
obyvatele z úkrytu a donutili je, aby mu vykopali hrob a tam ho zakopali obličejem 
dolů. To proto, že byl zrádce jejich národa. Událost se stala před Veronikou 
Vrbovou z č. 114. Po ruské okupaci Těšany přišel do vinohradu německý telefonista 
a dělostřelecký pozorovatel, který se usadil na nejvyšší terase zrovna nad naším 
krytem. My jsme slyšeli příkazy, jakým směrem se má útočit, odkud se střílí. 
Nevěděli jsme ale, kde střelci jsou. Co já vím, byla jedna zbraň v příkopu v našem 
sadu, druhá naproti Valentýna Hnilici č. 130 a za zdí Františka Vahaly č. 198.
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3. byla v zahradě za domem č. 24 paní Chalupové. O tom, jestli jich bylo víc, nevím. 
Německý pozorovatel nemohl vidět zbraň za zdí č. 198, ale viděl, že někde odsud 
vychází palba. Proto německé dělostřelectvo nepřetržitě útočilo na tuto část obce. 
Útok šel o pár metrů blíž na byty v čísle 132, kde byli ubytovaní pracovníci ze statku. 
Ty byly zničeni úplně společně s přilehlým domem Josefa  Juřičky č. 126. Další 
bytový dům pro pracovníky na statku č. 122, který byl přes silnici, byl také zničený. 
Potom německé letectvo kroužilo nad Těšany a shazovalo zápalné bomby, které 
zničily dům č. 32 Františka Křepely, dům č. 166 Josefa Vahaly a také Rotnáglovu 
hospodu č. 151. Ta byla přestavěna od základů jen před 10 lety. Lidé byli rádi, že 
bitva o svobodu netrvala dlouho a nedopadla tak špatně, jako na jiných místech. 
Jaroslav Dostál z č. 67 vyvěsil prapor. 

Rusů, kteří okupovali Těšany bylo málo. Jejich velitel neustále volal o další posily. 
V té době fronta postupovala od Nových Dvorů na Nikolčice, odtud Rusové napadli 
Šitbořice. Posila ale nedorazila (důvodem byly sudy plné vína ve sklepech 
v Nikolčicích). Němci to brzy zaregistrovali. Ještě pořád drželi Martinice na západ 
od nás, na východ Borkovany, dokonce i Šitbořice na jih. Začali útočit a pozorovatel 
nad námi řekl, že do dvou hodin nás dostanou zpět. Opravdu se tak stalo. 

Ten večer jsme viděli náš domeček naposledy. Po návratu se Němci zakopali na 
Strážkách, obec prošli dům od domu a brali vše, co se mohlo hodit. Zabíjeli prasata 
a slepice. Ženy, které objevili ve sklepech, jim pak musely vařit. 

18. 4. nemohl nikdo do vesnice. Všude létaly a svištěly střely. Němci se 
s automatickými zbraněmi zakopali na kopci naproti "Rotnáglova kopce". Na 
statku shořel velký stoh slámy. Ruská letadla nad námi přelétala a i když viděli 
zástupy lidí, nevyšla jediná střela. Havla Mandelíka z č. 101 a Jana Tichého z č. 106 
zasáhl šrapnel, když spolu byli v kravíně, oba podlehli svým zraněním do 2 hodin.

 19. 4. neutuchající střelba se ozývala ze všech možných zbraní. Nad hlavami nám 
hučela letadla, padaly bomby, a to až hluboko do noci. Lidé nemohli opustit skrýše. 
Automatické pušky střílely bez přestávky. Nebylo možné vidět, kdy jim byly dodány 
zásoby, ani během noci.

Po frontě v Těšanech

41Zpravodaj obce Těšany · březen 2017 · Osvobození Těšan



20. 4. všechno čím dál horší. Došla zásoba vody a nikdo nemohl odejít do vesnice. 
Byl to osudný den pro Těšany. Jeden útok následoval druhý, kanonáda nekončila. 
Byla zima a pršelo. Ve vinohradě k nám přišel německý voják, v ruce nesl protitan-
kovou minu, kterou položil hned vedle našeho úkrytu. Neměl teplý kabát  a celý se 
třásl zimou. Mluvil s námi česky. Chtěl od nás nějaké civilní šaty, aby mohl utéct 
z fronty. Všichni však měli  jen to, co měli na sobě. Řekl, že to nevadí, že si ve vesnici 
něco najde. Potom nám řekl, že rusové jsou blízko. 

Odpoledne Těšany hořely ze všech stran. Němci, když viděli, že nemají dost sil na 
obranu, všechno evakuovali a zapálili. I tak jsme měli štěstí, že neměli víc střeliva. 
Poslali sice 2× pro zásoby do Křenovic, ale vždycky se vrátili s prázdnou. Vlak, který 
měl dojet do Křenovic, nedorazil, o to se postarali partyzáni. 

Lidé, kteří  byli schovaní ve sklepech, vybíhali z hořících budov a běželi vysvobodit 
zvířata. Vyhořel i náš dům.

20. 4. zabil šrapnel Josefa Dosoudila z č. 296 bylo mu 41 let.

Hlavní silnice byla odstřelovaná rudou armádou. Vyděšená zvířata utíkala z hoří-
cích stájí na ulice a zahrady, někteří lidé situace využili a brali si je. Někteří rabovali 
opuštění domy.

21. 4. Rusové už byli na začátku obce. My ve vinohradě jsme už byli úplně vysílení. 
Všichni jsme měli velkou žízeň. To, že Němci ustupují, bylo jasné všem. Objevovali 
se ve vinohradě a vyháněli lidi z jejich úkrytů, kam se pak sami schovávali. To se 
stalo našemu Jarovi s rodinou, Anežce Vahalové a jejím 3 dětem r č. 98, Janu 
Horákovi, manželce a 2 dětem z č. 150. Ti všichni byli v jednom úkrytu. Stále více 
lidé muselo opustit úkryt. Někteří odešli do Šinvic, jiní do Šaratského Dvora 
a ostatní jako Jara, rodina Vahalova a Horákova se vraceli do Těšan. Přešli přes 
pole ke strouze a pak pokračovali až k železnému mostu, pokračovali korytem 
potoka asi 100 kroků před zatáčkou v potoce vedle hlavní silnice, kde museli 
počkat, a potom se plazit ve strouze, kde čekali až do večera, kdy střelba ustala. 
Večer se jim podařilo dostat do mlýna, kde zůstali do rána. 

Mezitím jsme my, co jsme zůstali ve vinohradě, neměli problémy jen s vodou, ale 
také s jídlem. Každý večer jsme se modlili společně k Bohu, aby byl konec tomuto 
utrpení. 

22. 4. nic se nezměnilo. Střelba pokračovala. Před polednem začalo z vinohradů 
odcházet procesí lidí. Němci všechny vyhnali z úkrytů. Němci stříleli za nimi 
a Rusové před nimi. Těšany tou dobou byly v rukou Rusů, naši obyvatelé, když 
viděli, jak se celé procesí vrací do Těšan, poprosili ruského velitele, aby na chvíli 
přestali se střílením, protože se vrací velké množství civilních obyvatel. Ten jim 
uvěřil a na okamžik střelba ustala. My jsme s Frantou zůstaly v úkrytu. Neměli jsme 
kam jít, dům vyhořel a válka už musí brzy skončit. Tak se nám podařilo po 7 
dlouhých dnech a nocích na chvíli usnout!!! Nebylo to ale na dlouho. Střelba 
pokračovala celou noc a nad ránem přišli Rusové. 

Podívali jsme se dírou z našeho úkrytu a v šeru uviděli mnoho mužů v dlouhých 
kabátech pod Rotnáglovým kopcem a pod námi. Byli také roztaženi přes pole 
směrem na západ. Potom jsme slyšeli ruštinu. 

Když se rozednilo, začala střelba všeho druhu z Těšan. Kolik bylo hodin jsme 
nevěděli. Střelba se zintenzivňovala, až přešla v kanonádu, přidalo se i letectvo, 
Franta na mě zařval, ať si zacpu uši. Země se pod námi zachvěla. Střelba spadla 
někam pod nás do zadního vinohradu a blízká pole. Horor trval 1,5–2 hodiny.
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Němci začali z vinohradů ustupovat směrem na Bošovice a z Rotnáglova kopce 
a polí západně směrem na Šinkvice. Vinohradem Jaroslava Dostála č. 67 projel 
německý tank, aby zaútočil na Těšany. A teď po střelbě se tudy vracel ruský, ale 
opačným směrem. Cesta pod námi byla plná vojáků a k vinohradu se blížily 2 tanky. 
Potom nás z cesty uviděli vojáci, Franta začal mávat bílým kapesníkem a asi 3 z nich 
přišli k nám. Byli to mladí chlapci a ptali se, jestli nejsme Němci. Odpověděli jsme, 
že jsme Čechoslováci. Říkali, že mezi nimi jsou taky a jeden z nich udal, že je taky 
z Moravy, z Podvorova. Stal se partyzánem a teď už 2 roky slouží u ruské armády. 

Po 8 dnech jsme vzali kufr a opustili úkryt. Jen jsme se dostali na cestu, uviděli jsme 
mrtvého ruského vojáka. O kousek dál ležel další, než jsme došli do Těšan, 
napočítali jsme jich 6. Všichni to byli mladí chlapci. Nemohla jsem se ubránit 
slzám. Šli tak daleko, aby nás zachránili a nakonec zde budou snít svůj nekonečný 
sen. 

O kousek dál jsme potkali vozy s vojáky, kteří jeli tryskem směrem k vinohradům. 

U potoka stálo dělo, kousek dál u statkových bytů automatické zbraně, odkud se 
střílelo na vinohrady. U příkopu naproti domu 300 ležel německý voják s hlavou ve 
vodě. Musel tam být už několik dnů, protože jeho tělo bylo oteklé. 

Přišli jsme na naši ulici, byla plná vojáků, tanků, aut, nákladních vozů a pak tam 
stálo auto gigantické velikosti. Zeptali jsme se, co to je, a řekli nám, že je to legen-
dární ruská kaťuša. Němci se kaťuší báli a říkali jim Stalinovy varhany. Naše ulice se 
změnila k nepoznání. Z vyhořelých domků čněly komíny jako výstražné prsty 
a naproti našeho ze shořelých stodol se zase tyčily k nebi trojúhelníky ohořelých 
štítů. Tak jsme přišli domů, ale ne domů, nýbrž do spáleniště, to bylo v pondělí 
23. dubna. Z naší chalupy zůstaly jeho holé očazené zdi a nad nimi komíny. 

Odpoledne přiletěla opět německá letadla. Rusové na ně stříleli ze všech sil, takže 
přišli jenom k Těšanům. Shodili svůj ohnivý náklad na okraj vesnice a zničili dům 
pošťáka Jarolíma Kolaříka č. 260 a Leopolda Ledby č. 268. To byly poslední boje, 
které se v Těšanech staly. Poprvé během osmi nocí jsme spali doma. I když to bylo 
v chlévě, kde jsme si navrstvili hromádku ze slámy v rohu. 

24. 4. odpoledne přivezli mrtvého Aloise Sedláčka z č. 123 a Aloise Rychlíka, syna 
mého bratra Dóby, měl zraněnou nohu. Jako mnoho dalších je Němci vyhodili 
z úkrytu ve vinohradě. Šli hledat úkryt do sklepa v Šaratském Dvoře, zrovna když se 
tam objevili, padl kousek od nich granát. Šrapnel zabil Sedláčka, druhý zranil 
Aloise. Sedláčkovi bylo 32 let, měl 2 děti.

25. 4. vojáci pořád přicházeli a procházeli. Zeptali jsme se, jestli v Rusku ještě 
někdo zbyl. Odpověděli, že je jich hodně. Téměř každý dům v naší ulici se proměnil 
ve vojenskou nemocnici. U Jeřábků v č. 99, náš Jara č. 100, u Martina Dosoudila 
č. 102, náš soused Josef Kostrhon z č. 108 a mnoho dalších. Dům našeho Franty 
č. 119 byl skladištěm pro zdravotnický materiál, naproti v č. 203 byl operační sál 
a ve vedlejší stodole v č. 270 byla márnice. Dům našeho Dóby se používal jako 
vojenská nemocnice. Vojáci a sestra Červeného kříže byli rozmístěni v domech, 
které nesloužily k účelům nemocnice. Mezi ruskými vojáky bylo hodně žen. 
Nepůsobily jenom jako sestry Červeného kříže, ale jako telefonistky, doktorky, 
řidičky, pradleny i jako běžní vojáci,  bojovaly na frontě vedle mužů. Některé byly 
i pilotky. Mnoho z nich mělo medaile za statečnost na hrudnících. Některé byly 
seržantky a v jednom případě byla i major. Naše ženy a dívky se ale ruských vojáků 
bály a nebylo to bezdůvodně. Všechno to bylo způsobeno alkoholem. Vojáci, kteří 
byli mírní jako beránci, se po požití alkoholu změnili v surová zvířata. 
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22. 4. v den osvobození ruskou armádou v Moutnicích řekli vojáci 21 leté Františce 
Šulcové, aby vyšla ze sklepa a šla s nimi. Domů se už nikdy nevrátila, ráno ji našli 
mrtvou. Měla modřiny po celém těle, její oblečení bylo roztrhané a byla střelena 
několika ranami. Nešťastné děvče bylo znásilněné a rozdivočení vojáci ji potom 
zastřelili. Vojáci takové věci ale dělat nesměli, když si někdo stěžoval veliteli, vojáci 
byli tvrdě trestáni. 

26. 4. bylo vybubnováno, že všichni, kdo mají krávu, musí pomoct s převážením 
zásob blíž k frontě. Na vesnici už nebyli žádní koně, kromě hříbat. Některé si vzala 
ustupující armáda, a zbytek vítězící armáda. Dále bylo vyhlášeno, že všichni muži 
nad 15 let mají jít s lopatami a rýči zakopávat těla německých vojáků. Byli zakopaní 
na polích, kde leželi, takže potom, co budou pole pooraná tam nezůstane žádná 
značka, kde německý grenadýr sní svůj poslední sen. Ten, kdo až do posledního 
dechu věřil, že Němci zvítězí nad celým světem. 

27. 4. se konal pohřeb Jana Tichého z čísla 106 a Havla Mandelíka z č. 101, kteří 
byli zabiti 18.4.. Kvůli střelbě bylo nemožné je dopravit na hřbitov dřív, proto je lidé 
předčasně pohřbili v zahradách. Dalšími zabitými byli: František Král z č. 92 
a Stanislav Drtil, kterého našli mrtvého ve vinohradě. Drtilovi bylo 21 roků, Královi 
68. Bylo vybubnováno, že všichni muži a ženy nad 15 let musí jít k obecnímu úřadu, 
kde je rozdělili do skupin. Někteří z mužů museli jít na hřbitov kopat hroby 
a k památníku padlých vojáků Rudé armády. Zbytek mužů a některé dívky poslali 
do Nových Dvorů připravovat letiště a zbylé ženy a dívky byly poslány do polní 
kuchyně loupat brambory. V Těšanech bylo také záložní letiště. Letci byli ubytovaní 
v obci. Pořád jsme spávali v chlévě na slámě, byl nedostatek jídla a protože nebyly 
krávy, nebylo ani mléko. Lidé pořád přespávali ve sklepech, protože všechny 
obyvatelné budovy zabrali vojáci. Hřmot z frontové linie se vzdaloval, my jsme ale 
nevěděli nic o tom, co se děje na angloamerické a francouzské frontě. Nemohli jsme 
poslouchat rádio, protože nešla elektřina. Dráty byly potrhané, některé sloupy 
popadané, jiné ležely na kousky rozbité na zemi. Věděli jsme jenom to, co nám řekli 
vojáci. Měli svoje vojenské noviny a noviny pro ruské vojáky se tiskly v domě 
Františka Káni č. 98. Na polích se nepracovalo, všude byla nevybuchlá munice, na 
polích byly zákopy a lidé pohřbívali zvířata zabitá v bojích.

28. 4. ubývalo zásobovacích vlaků a vojáci z vesnice pomalu mizeli. 

30. 4. polní nemocnice se přestěhovaly blíž k frontě a zůstali jen lehce zranění.

1. - 9. 5. 1945

Bylyvolby do obecního zastupitelstva. Zvolen byl Eduard Langášek, dosavadní 
starosta, předsedou. 

3. 5. nová rada nařídila sčítání krav, potom co přešla fronta.

4. 5. obecní rada byla ustanovena jako neplatná. Volila se nová ze 3 politických 
stran. Předsedou opět zvolen Eduard Langášek. 

Stejný den mluvili lidé s ruským velitelem o doktoru Eduardu Mikuláškovi a jeho 
kolaboraci s Němci během okupace. Ruský velitel si pro něj poslal, vyslýchal ho a na 
přímluvu Dr. Tomana ho zase propustil. Potom se ukázaly další důkazy o Mikuláš-
kově zradě a poslali pro něho znovu. Ten už ale i se svojí ženou utekl. Velitel místo 
něho zatkl Dr. Tomana  a toho po týdenním vyšetřování propustil. 

7. 5. nová obecní rada nařídila sčítání stavebního materiálu, hlavně tašek 
a ty byly přiděleny těm, kteří měli domy nejvíce zničeny.
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Dnes jsme se odstěhovali z našeho dočasného obydlí v kravíně do domu bratra 
Franty v čísle 119, odkud se vojáci přestěhovali do jeho dílny. Dva dny předtím se 
sousedovi Kostrhonovi vrátila kráva, která převážela zásoby na frontu a onemocně-
la slintavkou a kulhavkou. Smrad z chléva byl nesnesitelný, tak jsme byli rádi, že se 
můžeme přestěhovat. Neměli jsme toho mnoho. Nějaké oblečení, které jsme měli 
zahrabané v kůlně, hrnec sádla, který byl zakopaný na zahradě a několik kilo 
mouky. Byli jsme skoro žebráci. Byli tady ale lidé, kteří ve válce zbohatli. Nehleděli 
na kulky a využili nepřítomnosti obyvatel v jejich domě, kde kradli, co mohli. 
Dokonce i alkohol. A teď pálenku vyměňovali s vojáky za oblečení, boty 
a jiný materiál. Jara nám půjčil skříň a postel, Alžběta Vahalová z čísla 46 talíř 
a hrnek, Františka Novotná z čísla 134 talíř a lžičku, Julie Lišková z č. 41 hrnec 
a pánev a tak díky bohu a těmto dobrým lidem jsme si mohli sami něco uvařit.

9. 5. ve 3 hodiny ráno nás probudila střelba. Co se děje, fronta se zase vrací? 
Probudila jsem manžela a ten vyběhl  na ulici. Ta byla plná vojáků, kteří stříleli do 
vzduchu a křičeli: "Válka skončila, Hitler kaput." Všichni jsme se oblékli, ulice byla 
najednou plná lidí a ve 4 hodiny ráno Ledba vybubnoval, že je mír a bude velká 
oslava. Měli jsme vytáhnout vlajky a v 10 hodin být u pomníku padlých. Nikdo už 
neusnul, stáli jsme v hloučcích a s radostí mluvili o konci Němců. Šla jsem rovnou 
k šicímu stroji a začala jsem šít vlajky (šicí stroj jsem měla schovaný v prasečím 
chlívku). Ti co neměli žádnou látku, udělali si vlajku s papíru. V 10 hodin jsme šli 
všichni k památníku padlých před zámek, kde lidé vytvořili procesí, prošli vesnicí 
s hudbou. Lidé provolávali: Sláva Československé republice, Stalinovi a Rudé 
armádě. Když se procesí vrátilo k válečnému památníku, pronesl učitel Fojt několik 
slov. Řekl, že je to konec utrpení a útlaku našeho národa. Je konec s nesnesitelnými 
Němci a jsme svobodní. Všichni lidé, ženy i muži byli dojati k slzám.  Po proslovu, 
který byl následován ještě provoláváním zdraví naší republice, jsme slyšeli naši 
národní hymnu, která nám byla odpírána 6 let. Byl to krásný sluneční den, i příroda 
byla nadšená přicházejícím mírem.

Danuše Horáková, Jana Nádeníčková

Místní národní výbor v Těšanech v roce 1945
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OBECNÍ ÚŘAD TĚŠANY A KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÁS ZVOU NA

Úklid
naší
obce  
Kdy: 15. dubna 2017
Kde: před obecním úřadem

 
V kolik: 14:00 hod.

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

Předpokládaná doba úklidu bude 2 hodiny. Vezměte si s sebou rukavice a reflexní vestu.

Akce je vhodná pro všechny generace.

  Po akci Vás občerstvíme 

www.uklidmecesko.cz


