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Slovo starosty obce
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Vážení občané Těšan,
po měsících,  kdy jsme v Těšanech opravovali a budovali chodní-
ky, započali stavbu nové hasičky a zvelebovali veřejné plochy 
a prostranství, se nezadržitelně přiblížil čas Barnabášských 
hodů. Je to období, kdy si můžeme zazpívat, zatančit a pobavit se 
a já přeji stárkům i organizátorům, aby se jim ty letošní hody 
vydařily stejně, jako předchozí ročníky. 

V měsíci dubnu jsem za obec Těšany 
podal přihlášku do soutěže „Vesnice 
roku“. Vzhledem k tomu, jaká historie 
se s Těšany pojí, které zajímavé objekty 
v obci máme a také pro aktivitu spolků 
a pestrý společenský život, věřím v co 
nejlepší umístění. Chci poděkovat za 
spolupráci na projektu „Vesnice roku“ 
Vlaďce Vaněčkové, Pavlu Dosoudilovi 
a Petru Rychlíkovi.

V jarních měsících skončily v Těša-
nech opravy chodníků plánované na 
letošní rok. Chodník ve Familiích byl 
kompletně opravený a částečně rozší-
řený. V Zejdově uličce vznikl chodník 
nový a také byla vybudovaná parkovací 
místa. Dále bylo opraveno parkoviště 
před obecním úřadem.  

2. 5. 2017 navštívil Těšany hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil 
Šimek. Předmětem jeho návštěvy bylo 
především zahájení stavby hasičky. 
K návštěvě se vracím ještě v samostat-
ném článku.

Byla provedena kompletní inventu-
ra zeleně vysázené během akce „Revita-
lizace zeleně v Těšanech“. Mnoho 
rostlin, keřů i stromů bylo na základě 
zjištění reálného stavu dosázeno. Velký 
počet nově vysázených kusů nebyl 
způsobený pouze úhynem původních  
rostlin, ale také mechanickým poškoze-
ním, případně odcizením. 

Vedle zámku směrem ke statkovým 
domkům jsme nechali upravit a ozele-
nit plochy, abychom mohli prostor



efektivněji využívat. Doposud místo 
připomínalo spíše skládku, nyní však 
svým vzhledem již odpovídá poloze 
v centru obce vedle zámku. Plocha bude 
využívaná mimo jiné i pro kolotoče. 

 

Dne 12. 4. 2017 jsem svolal tzv. roz-
šířené jednání rady obce, na které byli 
pozváni všichni zastupitelé. Na tomto 
neveřejném zasedání jsem zastupitele 
informoval o mém záměru vstoupit do 
jednání s TJ Sokol Těšany k výstavbě 
nových fotbalových kabin, které by 
plnily i roli kulturního zázemí pro hody, 
slavnosti atd. Před veřejným zasedáním 
zastupitelstva plánovaném na červen 
jsem chtěl, aby k této složité otázce, kdy 
by si financování i celou výstavbu vzala 
obec na svá bedra, měli zastupitelé 
dostatek informací. V době vydání to-
hoto čísla zpravodaje bude již pravdě-
podobně přijato usnesení, které určí, 
zda tomu tak bude či ne. Osobně věřím, 
že najdeme cestu, jak ambiciózní 
projekt výstavby nových kabin dotáh-
nout do zdárného konce.

Na základě žádostí o dotace poda-
né obcí Těšany na JMK byly zastupi-
teli Jihomoravského kraje schváleny
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finanční příspěvky na následující 
projekty: 
 Nákup obleků pro jednotku SDH 

Těšany – dotace 84.000,- Kč
 19. ročník národopisných slavnosti 

– dotace 64.000,- Kč
Rada obce Těšany schválila:
 Individuální dotaci ve výši 

5.000,- Kč pro Kalimero z.s. na akci 
Region Cup Těšany

 Individuální dotaci ve výši 
8.000,- Kč pro SDH Těšany na akci 
Dopravní den

 Individuální dotaci ve výši 
9.000,- Kč pro SDH Těšany na akci 
Pálení čarodějnic

 Individuální dotaci ve výši 
3.000,- Kč pro SDH Těšany na akci 
Těšanská stopa

 Individuální dotaci ve výši 
50.000,- Kč pro farnost Těšany

místo pro kolotoče



Při příležitosti zahájení stavby nové 
hasičské zbrojnice navštívil Těšany dne 
2. 5. 2017 hejtman JMK JUDr. Bohumil 
Šimek. Při neformálním jednání  se na 
obecním úřadě a v centru obce sešli se 
starostou obce Ing.  Miroslavem 
Zborovským také zástupce Hasičského 
záchranného sboru Ing. Petr Svoboda, 
starosta SDH Těšany Jaroslav Čech, 
jednatelka SDH Těšany Jana Štelclová, 
velitel jednotky SDH Těšany Bohumil 
Štelcl, zástupci zhotovitele stavby 
VS-build, s.r.o. pan Ing. Vít Zálešák 
a Ing. Michal Garláthy a zástupci 
společnosti Modrý projekt s.r.o., která 
zpracovávala výběrové řízení a bude 
provádět technický dozor na stavbě, 
pan Milan Veselý a Jakub Luňák.

Projekt stavby budí pozornost 
v regionu především svým nevšedním 

Na závěr si dovolím otisknout dopis, 
který jsem obdržel po již tradiční akci 
„Den seniorů“. Celé odpoledne připra-
vili členové kulturní komise s dalšími 
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dobrovolníky. Je velice povzbuzující 
nejen pro mne, ale i pro všechny, kteří 
se na dění v obci podílí, že naše úsilí je 
touto formou oceněno.

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v Těšanech

vzhledem. Opláštění cortenovým 
plechem, který pomocí řízené koroze 
dodá hasičce v kombinace s bílými štíty 
a skleněnými výplněmi originální 
vzhled, přinese centru obce další 
zajímavý architektonický prvek. Jak 
sám hejtman poznamenal, jedná se 
o typ fasády, se kterým se prozatím 
setkal v několika evropských státech, 
ale také v České republice začíná být 
corten využívaný stále častěji. 

Kromě informací k nové zbrojnici 
starosta obce informoval hejtmana 
o dalších záměrech, které by chtěl 
v tomto volebním období s podporou 
zastupitelstva realizovat. Celá návštěva 
proběhla ve velmi příjemné atmosféře 
a pan hejtman projevil zájem naši obec 
opakovaně navštívit.

Miroslav Zborovský, starosta obce

Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vám i letos poděkovat za uspořádání již tradičního setkání seniorů. 

Dopředu jsme se těšili na toto přátelské posezení, které se i tentokrát mimořádně 
podařilo. Nejvíce jsme byli potěšeni vystoupením recitátorů a potom krásným 
a dojemným vystoupením dětí ze souboru Lušňáček. Výborný byl i muzikant, zazpívali 
jsme si staré „hity” našeho mládí a dokonce si i zatancovali. Občerstvení 
i obsluha byly vzorné. Oceňujeme všechny Vaše spolupracovníky, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh tohoto setkání. Již teď se těšíme na příští rok. Přejeme Vám mnoho 
úspěchů při práci, kterou vykonáváte pro rozkvět a zvelebování naší obce. Děkujeme 
také za pěkný zájezd.

Zdraví Vás a ještě jednou děkují manželé Svítilovi a Jaroslava Janoušková. 
K poděkování se připojují Alena Nádeníčková a Helena Nováková.



Vysoutěžená cena za novostavbu re-
alizovanou společnosti VS-build, s.r.o. 
je 9 mil. Kč s DPH. Jak jsem již opakova-
né zmiňoval, z velké části budou 
náklady hrazeny z dotací. Ministerstvo 
vnitra v rámci programu Dotace pro 
jednotky SDH obcí podpoří stavbu 
částkou ve výši 3,87 mil. Kč. Dále Ji-
homoravský kraj přispěje částkou 
2,98 mil. Kč. Hasička bude funkčně 
vyřešená tak, aby plnila všechny nároky 
jednotky SDH. V budově je vyprojekto-
vaná velká garáž pro dvě zásahová 
vozidla JSDH, učebna, místnost denní 
pohotovosti, kuchyňka, toalety, šatna 
pro hasiče se sociálním zázemím a také 
kancelář velitele výjezdové jednotky.
Velmi originálním prvkem je ocelová 
fasáda z cortenového plechu, tedy 
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 „rezavé“ cortenové 
fasády je schopnost splývat s okolím 
a nenarušovat 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, která ponese stopy 
současné architektury a zároveň bude 
vhodně doplňovat současné dominanty 
centra obce.

Stavba nové hasičky v Těšanech

V centru obce začala stavba nové hasičské zbrojnice. Důvodem, proč se obec do 
projektu pustila, je to, že budova, ve které jsou místní hasiči nyní, není majetkem 
obce a stav nemovitosti není pro JSDH obce Těšany plně vyhovující.

Nová hasička s cortenovou  „rezavou“ fasádou

Současný stav plochy 

Výběr místa v centru obce byl pro-
věřený územní studií zpracovanou 
Ing. Janou Kaštánkovou. Současná 
plocha v centru sloužila z části jako 
parkoviště, nejen pro osobní automobi-
ly, ale také jako odstavná plocha pro 
kamiony, návěsy, autobusy. Nutno 
přiznat, že i obec využívala plochu pro 
dočasné  uskladnění  s tavebních 
materiálů. Nemyslím si, že v centru naší 
obce má taková plocha opodstatnění. 
Kamiony, návěsy, ale i zmiňovaný 
stavební materiál by měly být odstave-
ny mimo centrum jakékoliv obce 
a plocha by, dle mého názoru, měla 
sloužit především k parkování osobních
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automobilů či vyžití např. pro farmář-
ské trhy. Po dostavbě hasičky chceme 
přemístit nadzemní hydrant hned 
vedle nové hasičky a plochu „nádvoří“
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směrem od školy vydláždit. Před-
pokládáme možnost parkování až pro 
16 osobních automobilů. 

Ing. Miroslav Zborovský

V České republice byla sbírka 
uspořádaná již po dvacáté prvé a letošní 
ročník se zaměřil na prevenci nádoro-
vých onemocnění hlavy a krku. I když 
minimální cena za květinku je celore-
publikově daná 20,- Kč, většina těch, 

Časosběrná kamera u stavby hasičky

Pokud jste si ještě nevšimli, novostaba hasičské 
zbrojnice je pod pečlivým dohledem nenápadné kamery. 
Kamera slouží pro účely vytvoření časosběrného filmu, 
abychom i po letech mohli sledovat, jak stavba den po dni 
rostla. Kamera sbírá snímky v intervalu cca 5 minut. 
Umístění kamery respektuje soukromí obyvatel a kon-
zultovali jsme je i s úřadem pro ochranu osobních údajů 
(ÚOOÚ). Dle vyjádření ÚOOÚ časosběrná kamera, která 
neslouží pro sledování osob, ale pro sledování výstavby, 
nepodléhá žádné evidenci a není v rozporu s poměrně 
přísnými pravidly ÚOOÚ.

Petr M. Vaněček

kteří si kvítek měsíčku lékařského přišli 
zakoupit, přispěla několikanásobně 
vyšší částkou k boji proti rakovině. 
Velká omluva patří všem dětem, které 
se těšily na skákací hrad. Bohužel 
technické problémy dodavatele hradu 
způsobily to, že hrad za námi, i přes 
veškerou snahu, nedorazil .  Děti 
alespoň nakreslily krásné květinky 
poblíž těšanské kovárny a mohly si 
odnést drobné dárečky.

V Těšanech bylo prodáno 157 
květinek a celková částka vybraná 
v Těšanech byla krásných 5 680,- Kč. 

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

Květinový den v Těšanech

V rámci Českého dne proti rakovině byl také v Těšanech opět po roce 
uspořádaný "květinový den". Stejně jako minulý rok si mnoho z občanů našlo čas 
a chuť podpořit dobrou věc a přišlo si zakoupit žlutý kvítek měsíčku lékařského. 



Miroslav Zborovský: Ahoj Martine. 
Nemůžu začít jinak než otázkou jak 
vznikl HUSAK QUARTET? 

Martin Husák: HUSAK QUARTET 
jsme před pár lety spoluzakládali 
s Markem Vejpustkem, kdy jsem byl 
v pátém ročníku na konzervatoři v Brně 
a Marek ve druhém. Pamatuji si, že to 
bylo někdy po Vánocích 2014, kdy jsme 
měli koncert s velkým orchestrem a tam 
jsme se s Markem shodli, že chceme 
založit kvartet.  První myšlenka a vize 
byla jasná. Chtěli jsme se vydělit od té 
masy muzikantů na konzervatoři. Dělat 
to trochu jinak. Prostě se dostat hudbou 
k lidem, kteří třeba nemusí být znalci 
vážné hudby, ale vnímají muziku tak, že

se jim buď líbí, nebo nelíbí. Marek znal 
Matěje Kovandu (violoncello) a také 
Radka Blahuše (housle), kterého jsem 
znal i já a tím bylo kvarteto založeno. Co 
bych chtěl zdůraznit, tak především to 
nadšení, které jsme v sobě měli a které 
bylo prostě úžasné.

MZ: Nemůžu se nezeptat na jméno, 
tedy HUSAK QUARTET? 

MH: No, ze začátku bylo těžké najít 
jméno. Vlastně půl roku jsme to 
vymýšleli a stále nebylo nic... Nicméně 
s bráchou Petrem jsme se rozhodli, že 
uděláme na kapličce festival a já jsem 
chtěl, abychom tam s kvartetem zahráli. 
Logicky jsme tedy museli mít i nějaké 
jméno. Tomu vystoupení na festivalu na

K rozhovoru pro aktuální zpravodaj jsem pozval skvělého houslistu z Těšan 
Martina Husáka. Bavili jsme se především o smyčcovém tělesu HUSAK QUARTET, 
kterého je spoluzakladatelem. Dále o festivalu ve vinici na kapličce, nedávném 
vystoupení v České televizi, ale také o dalších zajímavostech ze života mladého 
hudebníka.

Rozhovor
s Martinem Husákem



kapličce předcházelo menší soustředě-
ní u nás v Těšanech, kde jsme s kvarte-
tem zkoušeli, řešili repertoár a tak dál. 
Během tohoto jsme zajeli za bráchou 
Pavlem do vinařství a tam jsme posedě-
li, zahráli si pro radost a najednou se 
ostatní kluci někam na chvíli ztratili. Já 
jsem si říkal, co zase řeší? A když se 
vrátili, tak Marek vystoupil s tím, že se 
všichni tři shodli, že se budeme jmeno-
vat HUSAK QUARTET. Je fakt, že ze 
začátku se řešilo, jestli to bude Husáko-
vo kvarteto nebo Husák Quartet, ale 
nakonec se to ustálilo krátce jako 
HUSAK QUARTET. Já bych chtěl 
zmínit, že to nebylo spojené jen se 
mnou, ale klukům se tady líbilo a naši 
nám hodně na začátku pomohli. Možná 
i to, že jsem starší oproti nim, tak to 
sehrálo v té době nějakou roli. 

MZ: Na jednu stranu to musí potěšit, 
ale na stranu druhou to musí být 
zavazující, protože svým způsobem 
tam vkládáš jméno celé rodiny. 

MH: I když se to samozřejmě nabízí, 
když třeba píši za HQ maily a jsem tam

podepsaný, ale myslím, že postupně se 
daří, aby lidi chápali to jméno jako 
instituci. Já když nyní říkám HUSAK 
QUARTET, tak už si ani neuvědomuji, 
že říkám svoje příjmení. Ale zodpověd-
nost tam prostě je, to už neodpářete. Já 
ještě pro odlehčení musím říct, že ze 
začátku jsme s tím jménem měli ta-
kové drobné problémy. Někteří lidi si 
to spojovali s Gustavem Husákem 
(smích).

MZ: Tak to mě nenapadlo...

MH: No, my začínali po hospodách 
a Marek vždycky říkal „nebojte se, to 
není soudruh Husák, ale je to tady podle 
Martina Husáka...“

MZ: Marek Vejpustek už ale v HUSAK 
QUARTET není. Jak a kdy k tomu 
došlo, že v kvartetu jste vlastně nyní jen 
tři?

MH: Ano, Marek už v HQ nepůsobí. Jak 
se to tak stává, tak jsme se začali trochu 
názorově rozcházet a taky Marek 
potřeboval tvůrčí svobodu. Po nějaké 
debatě a vývoji situace se stalo to, že 
kvartet v roce 2016 opustil. 

MZ: Asi to byl pro HUSAK QUARTET 
těžký moment. 

MH: Určitě to pro těleso byl nelehký 
moment, ale jistým způsobem nás to 
nakoplo k tomu, že jsme museli začít 
jakoby od začátku a přesněji si nastavit, 
jak chceme fungovat. Dalo to hodně 
práce, ale očividně se nám dařilo.  Nám 
se v tom období sešlo dost koncertů 
a my jsme se snažili udělat i nový 
program. Rozhodli jsme se pokračovat 
dál a troufám si říci, že za půl roku jsme 
dokázali to, že fanoušci už ani nevníma-
li, že nehrajeme čtyři, ale jen tři. Jak 
Marek odešel z HQ, tak název zůstal 
a čtvrtým členem se stal přímo poslu-
chač. Chtěli jsme zůstat v té základní 
sestavě, ve které jsme těleso zakládali.
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Takže jsme zůstali tři a čtvrtého jsme 
přijali posluchače a už je z toho kvartet 
;) Tzn. HUSAK QUARTET, kde čtvrtým 
je posluchač...

MZ: Co všechno HUSAK QUARTET 
dělá? Jsou to pouze koncerty?

MH: Především koncertujeme. Naše 
vystoupení nejsou jen o hudbě, ať už 
klasické či filmové nebo jiné populární, 
ale máme během vystoupení i takové 
menší scénky, kde se snažíme o humor-
né pojetí. Mimo koncerty hrajeme na 
svatebních obřadech, na narozenino-
vých akcích nebo při jiných příležitos-
tech. Další, co děláme, jsou vzdělávací 
programy pro školy. Tam chceme 
dětem představit klasickou muziku 
lehčí formou přes známé melodie 
populární hudby. K té klasice se 
dostáváme postupně a potom ty děti to 
tak nějak lépe vtáhne.

MZ: Jak vnímá odborná veřejnost to, 
že se vaše těleso věnuje nejen vážné 
hudbě, ale že ji doplňuje právě moder-
ními melodiemi, které známe z rádia či 
televize?

MH: Je pravda, že v konzervativním 
hudebním prostředí to není vůbec 
jednoduché. Spousta lidí si myslí, že 
prostě neděláme to pravé umění, 
protože nehrajeme jen čistě klasickou 
hudbu. Ale nás to tak baví, a chci 
zdůraznit, že víme, co děláme. Ty tábory
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jsou asi tak půl na půl. Já bych tady rád 
zdůraznil, že klasická hudba je pro mě 
základ. Denně cvičím capriccia nebo 
Bacha, stupnice…, a to je ten základní 
kámen. To je to, co mi dává nejvíce, 
nicméně jak jsem již řekl, my rádi tu 
klasickou hudbu podáváme publiku 
postupně v kombinaci s hudbou 
populárnější.

MZ: Jaké jsou největší úspěchy HUSAK 
QUARTET?

MH: Ono to záleží, co si každý pod 
pojmem úspěch představí. Pro mě je 
největší úspěch to, že máme pravidelné 
koncerty, že jsme schopni si udělat klip, 
zkrátka že jsme soběstační a fungujeme 
jako celek. Určitě se dá za úspěch 
považovat také to, že jsme s HUSAK 
QUARTET letos vyhráli první místo na 
konzervatoři v kategorii klasicismus, na 
Slovensku na Talents for Europe jsme 
byli druzí, hráli jsme také na českém 
velvyslanectví v Rakousku. Jistě je 
zajímavé i to, že jsme nedávno byli 
v České televizi.

MZ: Ano. Vím, že nedávno jsme mohli 
vidět HQ v pořadu České televize Dobré 
ráno.  Jak se Vám podařilo dostat se do 
televize? 

MH: No já ani nevím. My jsme minulý 
rok v únoru dodělali videoklip a Radek 
rozeslal tento klip do médií a také do
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televizí. A nyní, tedy až po roce, se nám 
ozvala Česká televize, že by měli zá-
jem, abychom v rámci Dobrého rána 
vystoupili. Nevím, zda to bylo tím 
klipem nebo zda to bylo i tím, že několik 
článků už o nás v médiích bylo. Nicmé-
ně pro nás to byla velmi zajímavá 
zkušenost.

MZ: To určitě ano, to se jenom tak 
každému nepodaří. Když mluvíš 
o klipu, tak myslíš coververzi DJe 
Davida Guetty Without You, kterou 
jste s tělesem zpracovali?

MH: Je to tak, mluvím o Without You, 
které jsme s HQ natočili. Tento klip 
vznikal nejen ve studiu, ale především 
na známých brněnských místech. 
Spolupracovali jsme na tom s Lukášem 
Průdkem, který je velice schopný. 
Podstatě klip i webové stránky je 
Lukášova práce. Jinak všechno okolo 
natáčení, tedy zajištění lokalit, finance 
a spoustu dalších věcí jsme si museli 
zajistit sami. 

MZ: Určitě není jednoduché natočit 
klip.

MH: Asi málokdo ví, jak je to náročné. 
Naštěstí to máme v HQ tak, že se 
snažíme rozdělovat práci  kolem 
kvarteta mezi všechny členy. Spoluprá-
ce s klukama musí být rychlá a musí 
fungovat na 100 %. 

11

MZ: Mimo Without You máte i další 
klipy? 

MH: Náš první klip byl na hudbu Johna 
Williamse z filmu Schindlerův seznam 
a tam jsme vzpomínali na lidi, kteří za 
druhé světové války trpěli, ale nyní 
nemají nikoho, kdo by na ně vzpomínal. 
Prostě někteří lidé byli hrdinové, ale 
nikdo o tom neví. S tímto nám pomohl 
režisér Štěpán Gajdoš. U tohoto klipu je 
zajímavé, že se nám jej podařilo natočit 
za jeden den. Začali jsme ráno v pět 
hodin a chtěli jsme, aby západ slunce 
byl v posledním záběru, což se nako-
nec podařilo. To bylo někdy v roce 
2014–2015. Zahrál si v něm i taťka.

MZ: Zkus nám přiblížit festival na 
těšanské kapličce. Jak vznikl ten 
nápad.

MH: No ono to není úplně jednoduché 
popsat. Já ten prostor kolem přehrady 
mám strašně rád. Vinohrad, kapličku, 
někdy jezdím na přehradě na kanoe 
a celkově je to tam pro mě srdeční 
záležitost. Když vznikalo kvarteto, tak 
jsme se s Petrem o tom bavili a došli 
jsme k tomu, že by mohlo být zajímavé 
udělat koncert nebo festival přímo na 
kapličce v Těšanech. Byla tam opět  
myšlenka udělat to pro VŠECHNY, kdo 
mají rádi hudbu, ať už jsou Těšaňáci či 
pochází odjinud. Program se snažíme 
dělat tak, aby byl pro celé rodiny. Velký 
důraz klademe na program pro děti. 
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MZ: Kdo všechno pomáhá s organizací 
festivalu ?

MH: Asi nejvíc to stojí na bráchovi a na 
mně. Já mám na starosti hudbu, ale vše 
další okolo má na starosti Petr. Samo-
zřejmě musím zmínit ještě další lidi, 
kteří se na tom podílí , ať už to jsou Pavel 
Antonín,  Adam Turek, Lucie Turková, 
Michal Saifert, lidi z Orla Těšany, 
především Lukáš a Pepa Tiší a další...

MZ: A letošní festival? Na co se může-
me těšit? 

MH: Vzhledem k tomu, že to řeším jako 
vždy už od Vánoc, tak vím, kdo a co tam 
bude, ale nemůžu prozradit úplně 
všechno. Podoba festivalu je už ustále-
ná. Vždycky začínají hrát moji žáci 
a  hned potom vystupujeme my 
s HUSAK QUARTET, jako kmenové 
těleso festivalu, a potom je tam host. 
Tím by letos měl být dívčí sbor 
z uherskohradišťska. Možná by mělo 
zaznít, že letos bychom s HQ chtěli 
posluchačům zahrát takový průřez 
toho, co všechno jsme s klukama za 
poslední rok udělali. Určitě bude zase 
program i pro děti, takže myslím, že je 
na co se těšit.

MZ: Martine, prozraď nám, čemu 
všemu se věnuješ. Vím, že mimo 
působní v HQ stále studuješ, ale 
zároveň už i učíš.

MH: Je to tak. Mimo HQ a veškerou 
práci kolem něj stále ještě studuji 
Janáčkovu akademii múzických umění 
v Brně u pana profesora Novotného. To 
my bere hodně času, protože je to 
spojené s dennodenním cvičením. Jak 
jsi zmínil, tak i učím nejen na Základní 
umělecké škole v Kloboukách, ale mimo 
to mám i další žáky.

MZ: Kolik hodin denně vlastně držíš 
housle v rukách? 

MH: Těžko říct. Když učím, tak spíš
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nechám hrát žáka a jen mu ukazuji, na 
co je nutné se zaměřit, ale pokud mám 
říct, kolik hodin opravdu cvičím, tak 
bych odhadl minimálně tři hodiny 
denně.

MZ: To si asi člověk potom musí dávat 
pozor na ruce? Nemáš obavy vzít 
motyku do ruky, když jdeš do vinohra-
du? 

MH: Nemám… já  s i  mysl ím,  že 
i houslista musí vykonávat běžné 
činnosti. Člověk si sice uvědomuje, že 
kdyby se mu cokoliv s rukama stalo, 
tak by potom nastal problém, ale stejně 
jsou věci, které bych neovlivnil, proto to 
úplně neřeším.

MZ: Na závěr mi dovol popřát Ti 
mnoho úspěchů do budoucna a také to, 
aby se ten letošní ročník festivalu na 
kapličce vydařil aspoň tak, jako ty 
předešlé.

MH: Opravdu si vážím Tvého pozvání. 
Hudba mě v životě naučila mnohému. 
Především ale věřím, že nás všechny 
dovede spojovat. Proto bych chtěl ještě 
jednou poděkovat za rozhovor a dou-
fám, že se všichni uvidíme na Festivale 
ve vinici. Místo je tam pro každého…

MZ: Děkuji za rozhovor

www.husakquartet.cz
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Desítka členských obcí Regionu 
Cezava se rozhodla v rámci společné 
propagace svazku i regionu vytvořit 
novou publikaci zaměřenou především 
na tradice, které obce v našem regionu 
reprezentují a spojují. Ve spolupráci 
s etnografkou a odbornicí na místní 
lidovou kulturu chtějí obce Cezavy 
vydat společnou brožuru, která by měla 
sloužit nejen obyvatelům regionu, ale 
také odborníkům či zájemcům o morav-
ské tradice.
Publikace se chce zaměřit především na 
tradiční krojové odívání typické pro tu 
kterou obec. Autorka bude čerpat 
z historických pramenů, muzejních či 
soukromých sbírek, ale i ze zkušeností, 
kterými si mnohé obce prošly při 
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obnovování svých krojů. Kniha bude 
samozřejmě doplněna fotografiemi.
Propagace Regionu Cezava je projekt, 
který byl podpořen finanční dotací 
Jihomoravského kraje. Kromě zmíněné 
publikace bude vytvořeno také společné 
propagační video o členských obcích: 
Blučina, Měnín, Moutnice, Nikolčice, 
Nesvačilka, Otmarov, Otnice, Telnice, 
Těšany a Žatčany. Brožura tak bude 
živým způsobem doplněna o informace, 
jak jsou v dnešní době kroje v jednotli-
vých obcích využívány.
Realizace celého projektu by měla pro-
běhnout nejpozději do konce roku 2017.

Radka Raflová

Region Cezava

Region Cezava připravuje vytvoření publikace o tradicích, krojích a místní 
kultuře.

Staré lavice a stůl u kovárny již bohužel 
dosloužily, proto jsme nechali vyrobit nové 
z akátového dřeva. Doufáme, že se Vám líbí. 
Přejeme příjemné posezení..

Možná jste si všimli...



"Čí só hode? Naše!" 
Dnes už sice na venkově klasicky 

hospodaří málokdo, ovšem tradice 
hodů mnohde důsledně přetrvává. "Čí 
só hode? Naše!" nese se právě v tomto 
čase vesnicemi. Zvláštní kouzlo mají na 
jihu Moravy. Hodový čas je zde rozpro-
střen do širokého údobí od května do 
listopadu. Na moravském Slovácku 
jsou hody provázeny zvyky, které se 
našincům jeví jako samozřejmé, ale pro 
návštěvníky z jiného koutu země, natož 
z ciziny, jsou neobvyklé a atraktivní. 
Především je to jedna z mála příležitos-
tí, kdy se mladí i staří slavnostně 
oblečou do lidových krojů. Před hody 
chlapci staví máju, kterou děvčata před 
tím krásně ozdobí. V některých obcích 
se zachoval zvyk vodění berana, nebo se 
tančí starodávný tanec „zavádka“. 
V mnoha vesnicích se obnovil zvyk, při 
němž starosta předá chase právo 
k pořádání veselice, tak jako u nás. 
Zvyky se obec od obce v detailech liší, to 
zásadní ale zůstává: chasa v čele se 
stárkem převezme na čas vládu 
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a zorganizuje krojovaný průvod 
a tradiční hodovou zábavu, na které se 
baví místní i přespolní. Hody bývají 
vděčnou příležitostí pro rodinné 
návštěvy. Přijíždějí rodáci, příbuzní 
i přátelé a známí z okolních vesnic, 
takže praskají ve švech nejen taneční 
sály, ale také domácnosti. Hospodyně 
se předhánějí v pohostinnosti – v ku-
chyních voní tvarohové koláče i makové 
a povidlové, k obědu se servíruje kachna 
se zelím a knedlíkem, na večeři řízek 
s bramborovým salátem, ochutnává se 
víno a při tom všem se běžně zpívá 
a beseduje až do rána.

Stárek – mládenec (u nás první 
stárek), kterého si ze svého středu chasa 
vybrala, měl dříve v hody rozsáhlou 
pravomoc, chasa ho musela respektovat 
a poslouchat, měl právo posledního 
slova, zároveň starostovi odpovídal za 
pořádek při taneční zábavě, hlídal také 
právo, aby ho někdo přespolní neodcizil 
a hlavně se podílel na přípravě celých 
hodů. 

Tradice moravských hodů

Téma



Původní kroj se vytratil během 2. světové války. Až do 
nedávné doby si stárci a stárky v Těšanech oblékali 
kyjovský kroj. Díky několika nadšencům, v první řadě 
s paní Marií Horákovou, došlo k obnovení původního 
těšanského kroje, který si dnes naše mládež může 
o hodech a různých slavnostních příležitostech oblékat.

Ženy si oblékají tři naškrobené spodničky, do nich je 
zaskládána většinou tmavší sukně různých barev bez 
výrazných vzorů. Přes sukni se váže bílá plátěná zástěra 
zdobená sámky s krajkou nebo křížkovou výšivkou. Dále 
si ženy oblékají rukávce s širokým vysokým škrobeným 
límcem. V předminulém století se nosil položený na 
ramenou, v minulém postavený kolem obličeje, nyní se 
užívají obě varianty. Nabrané rukávce jsou naškrobené, 
stažené do baněček a svázané ozdobnou stužkou. Přes 
rukávce se nosí hodně zdobená kordulka.  K většině krojů 
patří také bohatě zdobené věnce na hlavách, ale 
v Těšanech se tato móda nikdy neprosadila. Svobodná 
děvčata si tedy splétají vlasy do copu, které si stočí kolem 
hlavy. Podle historických fotografií si děvčata někdy copy 
zdobila drobnými kvítky. Vdané ženy nosí šátek „ture-
čák” zavázaný „na rožky”. Na nohy si ženy oblékají bílé 
punčochy a obouvají si výhradně černé boty. Existují dva 
typy bot – šněrovací po kotníky anebo nízké plné na 
malém kramfleku. 

Těšanský mužský kroj

Muži nosí výraznou červenou kordulku dlouhou až do 
pasu s bohatě vyšitými dírkami, předními okraji, šosy 
a límci. Košile je vždy bílá se sámky a jemnou výšivkou na 
přední straně. Kalhoty se dříve nosily kožené, dne se 
vyrábí s dyftýnu. Mají světle béžovou barvu. K nim se nosí 
vysoké boty. Když muži začali jezdit za prací do měst, 
nahradili kožené kalhoty pohodlnými černými kalhotami 
z vlny, bílou zástěrou a polobotkami. Ženatí muži nosívají 
tmavé kalhoty a dvouřadové sako „márinku”. Muži dříve 
nosili široký klobouk až 50 cm. Nyní jej nahradili běžně 
dostupným černým kloboukem, který děvčata svobod-
ným chlapců zdobí barevnou stužkou a malou voničkou.

       
Danuše Horáková, Jana Nádeníčková

Těšanský
ženský kroj
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Cíl cesty: Zámek Jaroměřice nad 
Rokytnou, Pivovar Dalešice

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 jsme se 
probudili do pošmourného dne. Ale 
protože jsme se těšili na výlet, počasí 
nám náladu nepokazilo. Před osmou 
hodinou jsme se scházeli u kovárny 
a čekali na přistavení autobusu. Přijel 
včas. Řídil ho pan Jaroslav Čech. 
Nastoupili jsme, a věřte tomu nebo ne, 
v 8 hodin jsme skutečně odjeli. Pan 
starosta nás všechny přivítal, podal 
instrukce a všem popřál příjemný den. 
Do Jaroměřic jsme přijeli před desátou.

Na zámku nás přivítala rázná paní 
průvodkyně a po sdělení prvních 
informací o zámku jsme se vydali na 
prohlídku interiéru. Barokní zámek 
v Jaroměřicích se řadí k nejmohutněj-
ším stavbám první poloviny 18. století 
u nás i v Evropě. Reprezentační pros-
tory zámku si zčásti zachovaly svou 
původní podobu. U zámku vznikla 
francouzská zahrada, která za řekou 
Rokytnou přechází v anglický park. 
Využívá se ke konání různých akcí. 
Nejvýznamnější  je  Mezinárodní 
hudební festival Petra Dvorského. 
Škoda jen, že počasí nepřálo zahradou 
projít.

Po skončení prohlídky zámku 
a zakoupení suvenirů, jsme opět usedli 
do autobusu a přemístili se do Dalešic. 
Když jsme vystoupili, čekala nás 
podívaná. Na pivovarském komínu 
hnízdili čápi. Měli jsme štěstí, že se nám 
pár ukázal v plné kráse. Před vstupem 
do areálu pivovaru jsme se společně 
vyfotili a potom přešli do pivovarské 
restaurace na oběd. Teplá polévka 
každému přišla vhod a objednaný guláš 
nebo pečené kuře, neměly chybu. Jídlo 
jsme zapili místním mokem a při volné 
zábavě čekali na průvodkyni. Rozdělili 
jsme se na tři skupiny a postupně 
s průvodkyní procházeli prostory, kde 
se pivo vyrábí. Seznámila nás se surovi-
nami, které jsou pro výrobu piva 
potřeba. Dokonce byly připraveny 
4 druhy sladu k ochutnání. Průvodkyně 
nás seznámila s postupem výroby 
a provedla nás prostory, kde se pivo 
vaří, zraje a skladuje. Tradice vaření 
piva v Dalešickém pivovaru sahá až do 
17. století. Pivovar se proslavil v roce 
1980, kdy zde režisér Jiří Menzel natočil 
slavný příběh Hrabalových "Postřižin". 
V sedmdesátých letech 20. století bylo 
vaření piva pozastaveno a celý areál 
začal chátrat.

Výlet pro seniory
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Díky filmu "Postřižiny" se pivovaru 
dostalo opětovné pozornosti. Na 
počátku 21. století se zde opět začalo 
vařit pivo a areál byl zrekonstruován. 
V současné době je hodně navštěvovaný 
turisty. O tom, že v Dalešicích pivo vařit 
umí, svědčí ocenění, které v letošním 
roce „Dalešické májové 13%”, získalo 
na pivovarské přehlídce v Českých 
Budějovicích, ocenění „Zlatá pivní 
pečeť” v kategorii nefiltrovaných piv. 
„Dalešická 11%” získala „Bronzovou 
pivní pečeť” ve stejné kategorii. 
20. 4. 2017 převzal sládek pivovaru, 
pan Ladislav Němeček, ocenění „Zlatá 
pivní koruna”, jako jeden ze sedmi 
pivovarů pro letošní rok. Přihlášených 
bylo 79. Po prohlídkách výrobních 
prostor jsme se ukázněně přesunuli 
opět do autobusu a vydali se na zpáteční 
cestu. Vzhledem k tomu, že jsme byli 
opojeni zlatým mokem, zpáteční cesta 
proběhla v klidu. Případné nevolnosti 
léčil pan Witold, příslušnými kapkami. 
Závěrem bych chtěla jménem všech 
zúčastněných, poděkovat panu sta-
rostovi za uskutečněný výlet za pozná-
ním dalších historických míst, paní 
Horákové za organizaci a panu Čechovi 
za bezpečnou jízdu.

S pozdravem "Sláva-nazdar výletu..."
Ludmila Petláková

Po téměř dvacetiletém působení v or-

dinaci v Těšanech ukončí k 30. červnu 

2017 svoji činnost MUDr. Hana Jahor-

ná. Její ordinace nezůstane prázdná, 

nahradí ji MUDr. Radim Stejskal.  

Věřím, že v Těšanech vydrží nejméně 

tak dlouho a zanechá tak hlubokou 

stopu, jako paní doktorka.

Dovolte mi, abych tímto paní dok-

torce poděkoval za skvělou péči 

a lidský přístup k pacientům. Za celou 

obec jí  přeji  mnoho pracovních 

úspěchů a především spokojenosti 

v osobním životě.

Miroslav Zborovský

 starosta obce
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Velikonoční hrkání

Letos o Velikonocích jsme opět 
vyrazili na tradiční hrkání. Tentokrát 
jsme vyšli i s novými hrkači, které 
pořídila společně farnost s obcí. Hrkat 
a klapat se chodilo místo zvonění na 
modlitbu Anděl Páně, tedy ráno, 
v poledne a večer. Na každou obchůzku 
jsme měli naplánovanou cestu tak, 
abychom během celého velikonočního 
třídenní prošli aspoň jednou každou 
ulicí v obci. To vše jsme zakončili na 
Bílou sobotu v poledne, kdy bylo 
krojové hrkání, na které přišlo několik 
krojovaných především z řad dětí.

Je vidět, že si postupně na tuto 
tradici lidé zvykají. Znát je to na 
zvyšujícím se počtu účastníků, hlavně 
dětí, které s radostí a odvahou vstávají 
a přichází hrkat i v šest hodin ráno.  
A také na Vás, kteří nás podporujete, 
když vykouknete, podíváte se a zamává-
te.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se do klapání nějakým způsobem 
zapojili, především všem aktivním 
účastníkům. Těšíme se opět na příští 
rok.

Aleš Přibyl                             

Setkání seniorů

V sobotu 13. 5. 2017 proběhlo v sále 
restaurace Korok tradiční setkání 
seniorů. I když restaurace v současné 
době není otevřena veřejnosti, mohli 
jsme se tam díky vstřícné domluvě 
s panem Pavlem Trundou sejít a prožít 
tak společné chvíle s našimi jubilanty 
a s ostatními dříve narozenými v naší 
obci. Obsluhu a výborné jídlo nám 
zajistil personál restaurace Slunečnice 
z Brna. 

O p r o t i  m i n u l ý m  l e t ů m  j s m e 
vyzkoušeli jiné rozvržení posezení, 
přišli nám zarecitovat Matyáš Bulín 
a Adélka Petláková, zatančily nám děti 
z Lušňáčku pod vedením Marušky 
Horákové a Petry Vymazalové. Dopro-
vodit je přišly děti ze školního kroužku 
na flétničky s paní učitelkou Naděždou 
Komínkovou. K tanci a poslechu nám 
zahrál pan Jiří Šotkovská alias Georgi. 
Pro všechny přítomné byly od dětí ze 
školy připraveny památeční kartičky 
s datem setkání. 

                                                                                              
Za kulturní komisi

Mgr. Radka Kučerková

Kulturní komise
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Celý projekt je založený na myšlence 

nestavět jen fotbalové šatny, ale takové 

zázemí, které bude mít více využití. 

Díky poloze vedle kulturního areálu 

u tělocvičny a multifunkčního „Oranžo-

vého“ hřiště bude možné využívat 

veškeré zázemí i pro hodové zábavy, 

kulturní akce nebo pro sportující na 

multifunkčním hřišti. V současné době 

leží projekt na stavebním úřadě 

a během následujících měsíců bychom 

měli  obdržet stavební povolení. 

Největším problémem celé akce zůstává 

financování. Přes vysokou kvalitu 

projektu, využitelnosti objektu, počtu 

sportující mládeže v Těšanech a další 

nebylo žádostem o dotace na uvedené 

sportovní a kulturní zázemí vyhověno. 
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TJ Sokol Těšany

Informace o projektu nového sportovního a kulturního zázemí 
u fotbalového hřiště

Jak jsme již několikrát ve zpravodaji uváděli, TJ Sokol Těšany připravuje 
projekt výstavby sportovního a kulturního zázemí u fotbalového hřiště. Na 
projektování úzce spolupracujeme se starostou obce Ing. Miroslavem Zborovským
a ten také k tomuto pravidelně informuje zastupitele. Vážíme si toho, že cítíme 
podporu celého zastupitelstva obce Těšany, ale i veřejnosti. 

Otázka dotací na sportoviště je v České 

republice velice komplikovaná, o čemž 

svědčí také současná aféra kolem 

přidělování  dotací  Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy na 

obdobné projekty, a proto přišla na 

řadu diskuze k výstavbě kabin bez 

dotací. Starosta obce informoval výbor 

TJ, že podporuje myšlenku výstavby 

kabin a proto zastupitelstvu navrhne, 

aby obec celý projekt převzala, za 

předpokladu, že TJ převede na Obec 

Těšany nemovitý majetek. Valná 

hromada s tímto návrhem souhlasí 

a proto bude další postup na zastupite-

lích obce Těšany.

Za výbor TJ Sokolu Těšany, 

Michal Vlček, starosta spolku



Srdečně Vás zveme na červnové akce

TJ Sokolu Těšany

Barnabášské

hody
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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 touto cestou informovala o zápisech do 1. třídy a do MŠ. 
Dne 25. dubna proběhl zápis do budoucí první třídy. Průběh celého odpoledne se 
nesl v duchu pohádek. Již u vstupních dveří děti vítali žáci v kostýmech. Následně 
paní učitelky prověřily znalosti dětí z oblasti sluchového vnímání, prostorové 
orientace, počtů, barev apod. Dostavilo se 21 dětí, z toho pět rodičů zažádalo 
o odklad školní docházky. V září se tedy budeme těšit na 16 nových prvňáků, které 
přivítá paní učitelka Mgr. Adéla Petulová.

Zápis do mateřské školy probíhal 
v květnu dle zaběhlého režimu. 
Přihlášku si vyzvedlo 26 rodičů. Pro 
nadcházející rok ponecháme 3 třídy, 
p r o t o  j e  m o ž n o  v y h o v ě t  v š e m 
uchazečům. Zásadní změnou pro školní 
rok 2017/2018 je zavedení povinné 
předškolní docházky pro děti, které 
do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let. 
Pokud dítě dosud do MŠ nedochází, 
mají zákonní zástupci povinnost 
přihlásit je do své spádové MŠ nebo do 
mateřské školy dle svého výběru. 
ZŠ a MŠ Těšany je spádovou školou pro 
Těšany a Nesvačilku.  

Co znamená povinné předškolní 
vzdělávání? Pravidelnou docházku 
v rozmezí nejméně 4 hodin v době 
školního vyučování, omlouvání neúčas-
ti, případně její doložení zprávou 
lékaře. Co se týče školného, předškoláci 
ani děti s odkladem povinné školní 
docházky je neplatí. Z hlediska vzdě-
lávacích výstupů, které jsou zahrnuty 
v Rámcovém vzdělávacím programu 
pro předškolní vzdělávání, chystáme 
aktualizaci Školního vzdělávacího 
programu Kostičky. Podrobnější infor-
mace se rodiče dozvědí na zahajovací 
třídní schůzce v srpnu.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem svým kolegům za jejich obětavou 
práci, kdy se musí vyrovnat se zavádě-
ním změn spojených s legislativními 
kroky, a všem dětem a jejich rodičům 
popřát příjemné prázdninové dny zalité 
teplem a sluncem.

Mgr. Lada Hrabcová,
ředitelka školy

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany22



Co se děje ve škole…

 Hele lidi: Slepíši
V pátek 24. 3. se na naší škole pro 

žáky 3.–5. ročníku ve spolupráci 
s o. s. Těšánek uskutečnil výchovně-
vzdělávací  program „Hele l idi“ , 
organizovaný občanským sdružením 
Slepíši.  Formou hry a vzájemné 
spolupráce seznámil děti se životem 
handicapovaných lidí. Lektorkou byla 
nevidomá dívka Alča a její asistent, 
provedli žáky svým světem, ti si 
vyzkoušeli možnosti svého hmatu, 
malování ústy, chůzi se slepeckou holí, 
jízdu na vozíku, seznámili se s Braillo-
vým písmem a dozvěděli se spoustu 
užitečných i zajímavých informací.

Mgr. Heda Stránská

Velikonoční dílny
V úterý 4. dubna 2017 se uskutečnily 
tvořivé velikonoční dílny pro děti 
a jejich rodiče. Děti si nazdobily 
perníčky, upletly pomlázku, vytvořily 
zápich a zajíčka z papírového tácku. Do 
tvoření se připojili i mnozí šikovní 
rodiče. Všichni přítomní se mohli 
občerstvit u napečených zákusků 
a slaných dobrot. Nechyběla ani kávička 
k dobrému posezení a příjemnému 
povykládání. 

Mgr. Radka Kučerková

Den Země 
Den Země jsme letos oslavili 

v pondělí 18. 4. Proměnlivé aprílové 
počasí se nad námi ustrnulo, a tak 
jsme měl i  možnost  za  s luníčka 
zhlédnout poutavý výukový program 
o dravých ptácích firmy Zayferus plný 
letových ukázek od nejmenšího výrečka 
přes raroha, sokola, orla a další letce až 
po velkého supa.

Před dravci se žáci zúčastnili dílen, 
které pro ně připravili paní učitelky
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Sběr papíru
I v letošním roce, konkrétně dne 

20. 4. 2017, se konal sběr papíru. 
Během odpoledních hodin se u školy 
nakupily staré noviny, letáky, časo-
pisy…, které dohromady daly téměř pět 
tun! Třídy i jednotlivce ke sběru 
motivovala nejen starost o naši planetu, 
ale také soutěž o drobné věcné ceny. 
Celkově nejúspěšnějšími třídami ve 
sběru za l istopad a květen byla 
4. třída za I. stupeň a 9. třída za 
II. stupeň. Největším sběračem z celé 
školy byl vyhlášen Lukáš Slaný (VII.), 
kterému se podařilo shromáždit úcty-
hodných 380 kg papíru.

Do akce se aktivně zapojili rodiče, 
žáci i někteří učitelé a pracovníci školy 
a školky. Získané finance budou použity 
pro děti a žáky naší školy a školky. Všem 
zúčastněným patří poděkování za 
podporu.

Mgr. Petra Zahradníčková

a páni učitelé. Vybírali z nabídky: Vůně 
a chutě přírody, Ekotvoření z čajových 
sáčků, Talíř plný vitamínů, Soutěžní 
ekohrátky, We Are the World, Soutě-
žení s přírodou a Zemí, Recy věci 
a Určování rostlin v okolí školy.

Prvňáčci společně s deváťáky ještě 
stihli zasadit strom v parku před školou, 
letos padla volba na břízu. Projektový 
den na oslavu svátku naší Země byl 
tradičně velmi pestrý a zábavný. 
Děkujeme Těšánku za finanční podporu 
této akce.

Mgr. Heda Stránská

Tak trochu jiná slohovka
Součást výuky češtiny tvoří vedle 

mluvnice a literatury také slohová 
a komunikační výchova. Právě tato 
oblast umožňuje žákům naplno využít 
jejich kreativitu, nutí je vystoupit 
z pasivity a naopak z nich činí aktivní 
autory. Jejich díla zpravidla spočívají 
v krátkých zamyšleních či vyprávěních, 
někdy však tvůrčí potenciál vytryskne 
tak nevídanou silou, že se dá s trochou 
nadsázky říci, že nevíme, nedržíme-li 
v rukou třeba zárodek budoucího 
bestselleru. Kdoví, možná za pár let 
budete na dovolené napětím zadržovat 
dech u sci-fi příběhu, jejž autor založí na 
své školní práci na téma Jak se vidím za 
deset let:

Za deset let budu v osmé třídě 
a budu psát tuhle slohovou práci.

Ale za devět let budu vystudo-
vaný fyzik, který jako první na 
světě sestrojí a použije stroj času. 
Bohužel však zapomenu nastavit 
čas na stroji, a tím pádem mě stroj 
vrátí do dvacátého dubna 2017. 
Pevně věřím, že za deset let 
stejnou chybu neudělám, ale už 
jsem ji vlastně udělal. Za deset let 
odteď budu mít hnědé vlasy 
a budu poslouchat Eminema, 
převezmu si dvě ceny, Nobelovu 
cenu za fyziku a neoficiální 
Darwinovu cenu (ironické oceně-
ní lidí, kteří se vlastní hloupostí či 
neopatrností připraví o život, 
pozn. red.). Dalo by se říci, že 
tenhle sloh píšu v roce 2027, ale 
stejně by mi to nikdo nevěřil, takže 
mi nezbývá, než si něco originál-
ního vymyslet.

Matyáš Bulín (VIII. třída)
a Mgr. Radka Loukotová
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…a co se odehrává mimo školní zdi?

Lipka – Ferda Mravenec 
ve vodní říši

Ve středu 19. dubna žáci 1. a 2. roč-
níku spolu s dětmi z mateřské školy 
z oddělení Žirafek odjeli do výukového 
střediska Lipka – Rozmarýnek, kde se 
s nadšením zúčastnili environmentál-
ního vzdělávacího programu motivova-
ného příběhem knihy Ondřeje Sekory.

Spolu s Ferdou Mravencem navští-
vili chrostíky, prohlédli si jejich 
schránky pod lupou a následně si je 
vyrobili. Prostřednictvím pohybových 
her si vyzkoušeli jejich život a seznámili 
se s vývojem hmyzu. Společně sestavili 
vývojový cyklus vybraných živočichů –

Využili jsme novou tradici ve 
způsobu oslavy tohoto významného 
dne, kterou jsme zkusili v  loňském roce 
a která se maminkám líbila. Zvolili jsme 
i akční název „Indiánskou stezkou“. 
Maminky mohly vidět v přímém přeno-
su své děti při plnění úkolů a zároveň 
jsme ukázali některé dovednosti, 
znalosti, které by měly děti mít. 
Maminky, ale i babičky si však také 
hrály. Cílovým výrobkem byl lapač snů, 
který je symbolem ochrany celé rodiny 
před špatnými sny. Lapače snů mají 
svůj význam a jsou opředeny řadou 
legend. Podle jedné pověsti měla jedna 
indiánská maminka problém se svým 
dítětem. To v noci plakalo, a tak šla za 
šamanem, který jí poradil, ať vyrobí 
amulet – lapač snů. Při výrobě záleží na 
použité barvě, materiálu, korálcích

S maminkou za indiány
Rok se s rokem sešel a my jsme s dětmi 
v MŠ připravovali oslavu pro naše 
maminky. Dlouho jsme přemýšleli, co 
pro maminku vymyslet, aby si to užila, 
čím bychom jí udělali radost. Maminky 
mají po celý rok samou starost, práci 
a povinnosti, tak pro jedno odpoledne si 
mohou pouze hrát jako naše děti.

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 děti pozvaly své 
maminky do mateřské školy, aby spo-
lečně oslavily Den maminek.

a důležité je i místo zavěšení. Během 
„putování“  po indiánské stezce 
navštívily maminky s dětmi šest osad, 
ve kterých plnily úkoly, za jejichž 
splnění dostaly součást pro výrobu 
lapače snů a k tomu nějaké indiánské 
moudro,  které si  vlepily do své 
indiánské kroniky. Tu si společně do-
zdobily a spokojeně s dárky odcházely 
domů.

Ještě jednou přejeme VŠEM ma-
minkám klid, rovnováhu, harmonické 
snění a jen samou radost ze svých dětí.

Iveta Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ
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ropuchy, kachny, vážky, a model 
koloběhu vody v přírodě, díky čemuž si 
také uvědomili možné příčiny a důs-
ledky znečištění vody. 

I přes nepřízeň počasí jsme proži-
li krásné dopoledne zpříjemněné 
i pozorováním života ve venkovním 
jezírku.

Mgr. Marta Skočovská

Rozmarýnek
Dne 28. dubna se žáci šesté a sedmé 

třídy vydali do výukového centra Lipka, 
pracoviště Rozmarýnek, v Brně Jun-
drově. Šesťáci okusili program nazvaný 
„Zahrado, prostři se“, v kterém se 
seznámili s různými bylinami a plevely, 
které rostou na našich zahradách 
a mohou být využity k úpravě pokrmů. 
Děti si připravily například popencové 
bochánky, nápoj z netřesku a máty či 
kopřivové šneky. Všichni zúčastnění si 
pak své výtvory ochutnali. Cílem 
programu bylo přiblížit se přírodě 
a ukázat dětem alternativní možnosti 
přípravy pokrmů, což se myslím 
podařilo.

Sedmáci se zúčastnili programu 
„Marihuana, konopí“. Seznámili se 
s využitím technického konopí a riziky 
užívání konopí indického, které bývá 
nejčastěji zneužíváno pro výrobu 
marihuany. Program byl komponován 
z několika částí, v kterých se žáci

postupně zapojovali  do různých 
činností, seznamujících je nenásilnou 
a velice zajímavou metodou s konopím 
a marihuanou.  Žáci  byli  vedeni 
k posilování sebevědomí, tvorbě 
vlastního názoru a uvědomění si 
zodpovědnosti za svůj život.

Programy v centru Lipka jsou velmi 
kvalitní a určitě je budeme zařazovat 
do výuky i nadále.

Mgr. Milan Ziaťko

Návštěva ze Slovinska
Ve dnech 16.–18.  května nás 

navštívili žáci a jejich pedagogové 
z partnerské školy v Ruši ve Slovinsku. 
Se svými kamarády ze Slovinska se 
setkáváme každý rok. V loňském roce 
jsme navštívili Ruši my a v letošním 
roce nám slovinští přátelé návštěvu 
oplatili.

Připravili jsme si pro ně bohatý 
program, který se jim doufám líbil. 
V úterý odpoledne, po obědě v naší 
škole, se rozešli žáci do hostitelských 
rodin, v nichž strávili první okamžiky 
návštěvy. Večer jsme se pak všichni 
sešli u táboráku za školou. Ve středu 
jsme se vydali do Brna, kde jsme 
navštívi l i  nejprve Vida! science 
centrum a po obědě zamířili  do 
lanového centra Jungle park, kde jsme 
strávili příjemné odpoledne. Večer 
čekal žáky opět program v rodinách. 
Ve čtvrtek jsme se vypravili do Ar-
cheoparku Pavlov. Program návštěvy 
jsme ukončili společným obědem 
v Mikulově. Potom se již naši slovinští 
přátelé vydali na cestu domů.

Věřím, že se návštěva vydařila 
a příští rok se s našimi kamarády 
setkáme opět ve Slovinsku.

Mgr. Milan Ziaťko

zdroj: www.lipka.cz
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Baletní představení Kontrasty
Ve středu 3. 5. 2017 jsme měli 

možnost se žáky 7., 8. a 9. ročníku 
zhlédnout baletní představení v br-
něnském divadle Reduta s názvem 
„Kontrasty“. Někteří žáci takto navštívi-
li balet poprvé a byli příjemně překva-
peni, jak silně na ně tento způsob umění 
zapůsobil.

Název „Kontrasty“ nebyl bezdůvod-
ný, zcela vystihuje obsah představení, 
v kontrastu k sobě tu stály náměty 
tragické, filosofické i odlehčené. 
Představení bylo rozděleno na 3 části, 
ve kterých byla tancem ztvárněna 
rozdílná atmosféra.

V první části jsme se mohli i zasmát 
humorně laděnému příběhu na hudbu 
G. Gershwina Rhapsody in Blue, druhá, 
výrazně abstraktnější část popustila 
uzdu naší fantazie při tanci na hudbu 
P. Glasse Obliviously Aware a ve třetí 
části se žáci mohli seznámit s tragickým 
osudem vesnice Lidice, neboť umělci 
tančili na hudbu M. Hrůzy ze stejno-
jmenného filmu.

Představení bylo velice pěkné 
a všichni jsme z něj odcházeli nadšení.

Mgr. Lucie Vévarová

zdroj: www.ndbrno.cz

Pozvánka na představení 
ochotnického divadelního spolku 

SUUD

Pán z Prasečkova
Námět: Moliére

Kdy: 
neděle 17. 6. 2017 v 19:00

Kde: 
Bezbariérové divadlo Barka

Svatopluka Čecha 35a, Brno

Pán z Prasečkova se kvapem blíží do Paříže, aby 
si dle domluvy vzal za ženu mladou Julii. Netuší 

však, že už proti němu ve městě kují pikle, 
z nichž se důvěřivý šlechtic jen tak nevzpamatuje. 
Comédie-ballet, kterou pro královský dvůr napsal 

mistr Moliére v roce 1669!

V případě zájmu o vstupenky 
můžete kontaktovat 

Elišku Petulovou (728 880 325)
Více info na www.suud.cz
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Proměňujeme se
Ale po těch letech nastal čas i na pár 

větších změn. Prostory Myšáku už 
nevypadají tak, jako na začátku a díky 
dotacím, které se podařilo získat z kraje 
ve výši 30 000 Kč, i těm, které přislíbila 
obec, můžeme letos proměnit výmalbu, 
nábytek a celkový vzhled uvnitř 
Myšáku. Prosíme proto všechny, kdo 
budou ochotní přiložit ruku k dílu 
a stěhovat, štukovat, malovat, monto-
vat nábytek a přeskládávat do něj 
všechno, čím Myšák žije – dejte o sobě 
vědět! Ozvěte se Radce Sigmundové 
nebo Vlaďce Vaněčkové, o prázdninách 
se sejdeme na pár víkendů, které nám 
všem budou vyhovovat a z Myšáku 
uděláme úplně staronové místo, kde se 
děti i dospělí budou cítit zas o kousek 
líp.

Máme se rádi
Vážíme si každé formy pomoci 

a podpory. Proto bychom rádi poděko-
vali hlavně Libě Strakové a Zdeňce 
Žákové, které už s důkladným úklidem 
začaly, vyklidily myšácký „kumbál“ 

Rodinné centrum Na Myšáku

a udělaly v něm takový pořádek, jaký si 
mnozí nedokázali ani představit. A to 
ještě předtím, než jsme znali výsledky 
krajských dotací. Děvčata, moc děkuje-
me, že Myšák berete za svůj druhý 
domov a za péči, kterou mu věnujete. Je 
to inspirativní začátek celé letní práce. 
Jestli tohle tempo udržíme, bude Myšák 
na konci prázdnin k nepoznání.

Scházíme se
Kromě nových novinek samozřejmě 

zůstávají v platnosti i obvyklé aktivity. 
Pořád se scházejí Zpívánky a Radován-
ky na Myšáku, úterní anglické čtení, 
pondělní keramika. Děti i dospělí si 
vyzkoušeli, jak se dělá komiks, nechali

Myšácké novinky

Jsme tady
Rodinné centrum letos v létě oslaví devět let života. Pro dítě je to půl cesty k dospě-
losti, i pro nás je to doba, za kterou jsme se někam posunuli. Za těch devět let se na 
Myšáku vystřídalo mnoho různých činností – cvičení, zpívání, říkanky, tvoření 
s dětmi i bez dětí, keramika, korálkování, angličtina pro děti i dospělé. Díky všem, 
kdo se za ta léta zapojili do činnosti rodinného centra, jsme si upravili původní 
obecní archiv, postavili primitivní pec, opravdový přístřešek na kočárky, pískoviš-
tě. Některé změny jsou vidět dlouhodobě, některých si všimnete jenom ten den. 
Třeba rozsvícených světýlek u lampionového průvodu. Máme radost z toho, co 
všechno jsme za tu dobu společně zažili a vybudovali.
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se vtáhnout do pohádky o Sedmi 
synech, kteří se vydali zachránit svého 
tatínka. Dospělí se taky sešli nad 
tvořením z Fima.

Spolu s SDH Těšany a ostatními 
spolky opět chystáme veleslavnou jarní 
procházku Těšanská stopa, která letos 
bude startovat 3. 6. od školy. Letos 
zaručeně překvapí.

Nenudíme se
A mimo letní brigády chystáme 

o prázdninách ještě jedno překvapení, 
které bude zbrusu nové a na kterém 
spolupracujeme s těšanskou kovárnou. 
Termín můžete napjatě vyhlížet na 
obecních stránkách i nástěnkách, i na 
kovárně samotné. Zatím můžeme 
prozradit, že jedno sobotní odpoledne 
se můžou sejít všichni, kdo si myslí, že 
lhát se sice nemá, ale někdy to není na

škodu. Dozvíte se věci, které o své 
vesnici ještě nevíte, a sami nebudete 
vědět, jestli jim můžete věřit. Protože po 
zkušenostech s vypravěčem, který nám 
přijel vyprávět pohádku, jsme si ověřili, 
že zdatných „pohádkářů“ máme dost 
i mezi sebou. A že by byla škoda si 
neposlechnout, co můžou a chtějí říct. 
I když u toho budeme třeba kroutit 
hlavou a přemýšlet, jestli si malilinko 
nevymýšlí. Tím  líp.

A hlavně vítáme všechny, kdo při-
jdou mezi nás. 
Těšíme se na společné brigády, společ-
ná odpočinková odpoledne, i na dalších 
báječných devět let  do myšácké 
„dospělosti“.

Za myšácký tým,
Vladislava Vaněčková

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 · Rodinné centrum Na Myšáku 29



SDH Těšany

Ačkoliv se ve zpravodaji snažíme spíše upozorňovat na události budoucí, stojí 
za to se tentokráte i ohlédnout do minulosti...

Naše mládež opakovaně uspěla 
v soutěži Těšanský uzel, který každoroč-
ně pořádáme pro širokou hasičskou 
veřejnost – neobhájili jsme sice loňské 
trojí prvenství ve třech kategoriích, 
nicméně i tak putovní pohár mladších 
žáků zůstává v Těšanech. Starší žáci 
velice těsným výsledkem skončili druzí. 
Úspěšným se stal i letošní 20. výroční 
hasičský ples – myslím, že tance, 
tomboly, zábavy i netradičních zážitků 
bylo letos přehršel. Neméně podařené 
byly letošní ostatky, myslím, že masky 
se nám moc povedly. I přes nepřízeň 
počasí udál se 22. 4. dopravní den. 
Mládež připravila si loňská osvědčení, 
opět jsme razítkovali a den plný 
zábavných úkolů a něco málo vědomos-
tí z dopravních předpisů nás neminul! 
Že je to byla akce jak se patří je jisté – 
vždyť jsme za ni získali ocenění 
v podobě druhého místa Ankety 
dobrovolných hasičů roku! Ještě 
chvilku před dopravním dnem – 8. 4. 
proběhl svoz železa. Děkuji všem, kdo 
svou troškou přispěli, zadařilo se 
a šrotu byla obrovská hromada. 30. 4. 
2017 pak všichni společnými silami 

upálili čarodějnici. I když počasí nám 
opět zcela nepřálo, mimo odpoledne 
pro děti shlédli jsme fantastickou 
fireshow a celý večer jsme završili 
ohňostrojem. 

Konečně k událostem budou-
cím. Mimo jiné se vydáme s pří-
pravkou do mlýna. Poslední jarní 
akcí bude pak 3. června Těšanská 
stopa – lehká jarní vycházka nás opako-
vaně zavede na místa známá, leč méně 
navštěvovaná. Stanoviště plná her pro 
děti i dospělé obsadí spolupracující 
spolky v Těšanech a navíc budeme 
střílet z praku.

Tréninky probíhají jako vždy ve 
středu (přípravka, děti 3-6 let) a pátek 
od 17 hodin, postupně se konečně 
dostaneme po dlouhé zimě ven na 
hřiště za školou – nebojte se na nás 
někdy přijít podívat. 

Pro aktuální informace sledujte 
naše www stránky.

Petr M. Vaněček

www.sdhtesany.cz
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Obec Těšany leží při silnici, vedoucí 
od Brna ku Kloboukám – čítá 241 
domovních čísel  1285 obyvatelů, kteří 
se živí hlavně rolnictvím.

Sbor hasičský založen roku 1897 
na podnět p. Josefa Grisla hospodář-
ského úředníka zdejšího velkostatku, 
rodem z Dolních Rakous, 28 roků starý, 
a několika přičinlivých občanů Těšan-
ských.

Sestaveny sborové stanovy a po-
dány k úřednímu schválení, jež dne 
15. března 1897 pod číslem 7806 
Moravské místodržitelství schválilo. 
Téhož času byl starostou obce Stanislav 
Chalupa, rolník a hostinský. Obecní 
výbor byl přízniv ku založení hasičské-
ho sboru a hned přispěl obnosem 
100 zl. (=200 Kč). První ustavující 
schůze konána 28.března 1897, v niž 
zvoleni následující činovníci

Grisl Josef starostou, Žáček Fran-
tišek náčelníkem, Štěpánek Josef

podnáčelníkem, Vystavěl Josef  jedna-
telem a pokladníkem, Maláč Václav, 
Mahovský Jan, Čermák Augustýn – 
členy výboru, jímž uloženo postarati se 
o potřebné hasičské nářadí, výzbroj 
a stejnokroj.

Kromě shora uvedených byli členy 
hasičského sboru – Chalupa Barnabáš, 
Menšík Adolf, Vrána Antonín, Polešov-
ský Petr, Novotný František, Vahala 
František, Mahovský Martin, Novotný 
Josef, Novotný Václav, Rychlík Franti-
šek, Novotný Cyril, Zapletal Antonín, 
Sedláček Antonín, Dudek Josef, Arbes 
Fabián, Kostrhoun Jan, Ondra Vojtěch, 
Novotný Štěpán, Chalupa Pavel, Novák 
Josef, Petlák Josef, Sedláček Antonín, 
Petlák Antonín, Viktorin Cyril, Skřička 
Vojtěch, Jeřábek Jiří, Horák Pavel, 
Langášek Jan, Lízal Jan a Sýkora Matěj. 

Výzbroj objednána od fy. R. A. Sme-
jkal, Čechy u Prostějova, oblek od 
fy. Churain v Hlinsku (Čechy). Téhož
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roku pořízen i stejnokroj vycházkový.
Dne 13. února r. 1898 při valné 

hromadě za zásluhy o nový hasičský 
sbor jmenováni čestnými členy sboru – 
pí Leopoldina Weisová, sl. Emilie 
Weisová a starosta obce Těšany 
Stanislav Chalupa.

Poněvadž stávající skladiště ha-
sičské nevyhovovalo, vybudováno 
skladiště nové na místě kde dosud  stojí. 
Dovoz materiálu a práce se stavbou 
spojené vykonávány zdarma. Dne 
30. dubna 1898 přivezena byla nová 
stříkačka od fy. R. A. Smejkal v  Čechách 
u Prostějova, zakoupena se vším 
příslušenstvím za 990 zl. (=1980 Kč). 
Vůz s nádobou na vodu obdržel sbor 
toho roku od pi. Leopoldiny Weisové. 
Roku 1903 koupen hydrant (jako 
stříkačka) od fy. R. A. Smejkal za 
700 Kč.

 Roku 1906 zvolen starostou sboru 
Štěpánek Josef, velitelem Menšík 
Adolf, podvelitelem Chalupa Pavel, 
jednatelem Horák Antonín po vystou-
pení dřívějších bratří. Po odstoupení 
br. Štěpánka zvolen starostou sboru 
Mahovský Martin, rolník jenž tuto 
funkci zastával až do r. 1912, kdy volbou 
přešla funkce starosty na Pavla Chalu-
pu, rolníka. Za vedení br. Mahovského 
pořízeny pro členstvo čamarové blůzy, 
na něž objednáno sukno od fy. Skorkov-
ský v Humpolci a zhotovil je Jan Petlák, 
krejčí v Těšanech.

V měsíci červenci roku 1910 
konána 10letá památka založení 
hasičského sboru se župním sjezdem 
při kteréžto příležitosti posvěcena též 
nová stříkačka.

Kmotrou byla slečna Emilie Weiso-
vá, světitelem dp. Jančík František, 
farář v Moutnicích, slavnostní proslov 
měl dp. Tomáš Šilinger , říšský a zemský 
poslanec.
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Roku 1914 po vypuknutí světové 
války zůstalo ve sboru pouze 7 členů, 
ostatních 30 členů bylo narukováno 
k vojsku, z nichž Hlaváček Jakub 
a Vahala Cyril padli ve válce.

Roku 1922 oslaveno 25 leté trvání 
hasičského sboru se sjezdem župním, 
jemuž přítomen byl starosta Z. Ú. J. Ka-
rel Vozáb a uděleny 12 jubilantům 
diplomy uznání a sice: Chalupa Pavel 
Horák Pavel, Rychlík František, Lízal 
Jan, Petlák Josef, Vahala František, 
Jeřábek Jiří, 

Polešovský Petr, Kostrhoun Jan, 
Sedláček Antonín, Novotný Cyril 
a Menšík Adolf.

Slavnosti této se zúčastnili se bratři 
hasiči ze župy 26. a 44. O účelu hasič-
stva promluvil starosta župy č. 26 
br. Antonín Horňanský. Výbor spolko-
vý tehdy byl Horák Josef – starosta, 
Ledba Jan – náčelník, Horák František 
– pokladník, Jeřábek Jiří – jednatel, 
Příbyl Martin a Sedláček Václav – 
členové výboru.

Roku 1923 zakoupen spolkový 
prapor příspěním vzácných příznivců 
sboru ctěné rodiny Weisovy. Slavnost-
ním řečníkem byl starosta župy č. 44 
Dr. Hynek Světlík, načež starosta župy 
č. 26 Antonín Horňanský odevzdal 
dvěma členům za 25 letou činnosti 
diplomy uznání a sice:

Přibylovi Martinovi a Josefu Do-
soudilovi.

Roku 1924  přistavěl sbor ke 
stávajícímu skladišt i  spolkovou 
místnost ,  kde  koná  své  schůze 
a přednášky. (Dříve konány v obecních 
radnicích).

Při zájezdu p. presidenta T. G. Ma-
saryka na Moravu v měsíci červnu 1924 
při jeho uvítání v Těšanech podána 
jemu br. Horákem, starostou Jiřím 
Jeřábkem, jednatelem spolková –
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Památní kniha – kde náš milovaný 
president své jméno na pamět zapsal. 

Sbor hasičský od svého založení 
zúčastnil se 55 požárů, z toho 26 požárů 
přespolních. Zúčastnil se svými členy 
kulturních podniků v obci i mimo obec, 
pořádal divadla, přednášky i zimní 
školy. Schůzí sborových a výborových 
vykazuje protokolní kniha 177.

      Roku 1927  29. června oslavoval 
sbor 30 leté trvání sboru s okrskovým 
cvičením a župním zájezdem se účastní 
86 bratří, 28 žen a 20 dorostenců ze 
župy 26., 44. a 9. Sekerová cvičení 
prostná cvičilo 38 členů, trojice 16, 
kruhů 3 skupiny a dorost skupiny 
žebřové. Slavnostní proslov měl 
Dr. Hynek Světlík, starosta  župy 44.

Roku 1927  28.  ř í jna valnou 
hromadu změněny stanovy sboru 
hasičského dle nařízení M. Z. J. H. 
Nynější funkcionáři sboru jsou Novot-
ný Cyril – starosta, Ledba Jan – 
náčelník, Dostál Josef – podnáčelník,

Ledba František – pokladník, Jeřábek 
Jiří – jednatel, Přibyl Martin a Menšík 
Šimon členové výboru. Činní členové – 
Vahala František, Dostál Alois, Nehyba 
František, Přibyl Jan, Král František, 
Kostrhoun Jan, Tichý Jan, Hnilica 
Antonín, Dosoudil Josef, Hnilica Pavel, 
Polešovský Petr, Matýšek Isidor, 
Menšík Adolf, Šmela Vladimír, Suchý 
Jan, Petlák Josef, Horák František, 
Skřička Jan, Sedláček Pavel, Sedláček 
Antonín, Sedláček Václav, Sedláček 
František, Sedláček Eduard, Horák 
Josef, Mandelík Josef, Kroupa Josef, 
Hrouzek Šimon, Kostrhoun Jan ml., 
Duda Josef, Zrůnek Adalbert , Trumpeš 
Josef, Novotný Cyril ml., Dosoudil 
Josef ml., Polešovský Petr ml. a Petlák 
František. 

Čerpáno z kroniky obce Těšany 
a Krškovy kroniky z roku 1928

Jana Štelclová              



Dobrovolní hasiči z jednotek SDH 
obcí  předurčených k činnostem 
v oblasti ochrany obyvatelstva, ke 
kterým patří i jednotka JSDH Obce 
Těšany, absolvovali na konci týdne 
21.-22. 4. praktický výcvik ve vojen-
ském újezdu Březina u Vyškova. Akci 
pořádali příslušníci oddělení IZS 
a řízení jednotek PO HZS Jihomo-
ravského kraje. K výcviku byla využita 
cvičiště ve vojenském újezdu Březina. 
Stravu finančně zajistil Jihomoravský 
kraj.

Pro hasiče byla připravena čtyři 
stanoviště, na kterých se museli 
vypořádat s  konkrétními úkoly. 
Trénovali tak objemové čerpání vody 
s využitím mobilní čerpací stanice MČS 
150 z přehrady, která hrozila protr-
žením a zaplavením přilehlé obce. 
Museli stavět protipovodňové hráze 
z dvoukomorových protipovodňových 
pytlů k ochraně objektu. Čerpali vodu 
z rybníka, který hrozil přelivem s využi-
tím motorových kalových čerpadel 
svých a HZS Jihomoravského kraje. 
Posledním stanovištěm bylo kompletní 
týlové zázemí (označování zásahových 
tras, příprava a distribuce stravy, 
zajištění PHM a prostředků PO, atd.)

Do výcviku se zapojilo 105 dobro-
volných hasičů z 18 dobrovolných 
jednotek Jihomoravského kraje. 
V pořadí již čtvrtý výcvik navazoval na 
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předchozí ročníky, které rovněž 
prohlubovaly znalosti a dovednosti 
zasahujících na úseku ochrany oby-
vatelstva. Tyto vyčleněné jednotky se 
osvědčily i v praxi, kdy jsou vysílány 
k událostem většího rozsahu, příp. 
k událostem, které svým charakterem 
vyžadují jejich nasazení.

Druhý den pokračovalo zaměstnání 
seznámením s problematikou zásahů 
jednotek PO v areálu vojenského újezdu 
a s technikou vojenské hasičské 
jednotky. Sobotní dopoledne bylo 
zakončeno dovednostní soutěží, kde 
každá jednotka plnila úkoly na třech 
stanovištích (výměna řetězu motorové 
pily, přeřezání kmene ruční pilou 
a sebezáchrana hasiče z výšky). Se 
v š e m i  d i s c i p l í n a m i  s e  n e j l é p e 
popasovali hasiči z Chvalovic, kteří tak 
získali hlavní cenu – motorovou 
řetězovou pilu.

Jen v  letošním roce byly 
předurčené jednotky nasazeny 
p ř i  n ě k o l i k a  m i m o ř á d n ý c h 
událostech, kde prokázaly svoji 
potřebnost  (zajištění  zázemí 
zasahujícím při řešení ptačí 
chřipky, likvidace odlétnuté plechové 
střechy a následné „zaplachtování“, 
zajištění týlového zázemí pro zasahující 
nebo evakuované).

                                                                                                                                          
Jana Štelclová
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Letošní sezóna mužů se nesla 
ve znamení proměny kádru. 

Po plodných předchozích dvou 
letech, kdy jsme se vždy probojovali do 
celorepublikového finále, přišel rok, 
který přinesl změny. Někteří dlouholetí 
hráči skončili svoji florbalovou kariéru, 
naopak jsme ale mezi sebou přivítali 
nové tváře. Nesmíme též zapomenout, 
že náš tým doplnily mladé naděje 
z dorostu. Letošní sezóna tak byla 
hodně ovlivněna nesehraností týmu, ať 
j i ž  z m í n ě n o u  v e l k o u  o b m ě n o u 
v hráčském kádru, tak hlavně i nedisci-
plinovanosti některých v tréninkovém 
úsilí. Dále se nám opět projevil pro-
blém, který trápí naše muže již delší 
dobu. Jestliže se hraje s lepším soupe-
řem, umíme se správně namotivovat 
a hrát s ním vyrovnanou partii, pakliže 
máme být lepším týmem my, neumíme 
s touto situací moc nakládat a výsledky 
tomu bohužel odpovídají. Je tedy co 
zlepšovat, ale věříme, že jsme na dobré 
cestě. Zejména nás těší a je také velkým 
příslibem, s jakou vervou vlétli doros-
tenci do chlapské soutěže. Na závěr 
malé konstatování, letos muži skončili 
na 5. místě v divizi Jih.

Pro mladší žáky byl letošní rok 
přelomový. Mnoho z nich bylo totiž ve 
věku starších této kategorie, a tak

Těšany
Orel jednota Těšany

nehráli poprvé proti starším dětem, 
jako tomu bylo vždy v minulých 
ročnících. I herně to před sezónou 
vypadalo slibně. Bohužel se nám ani 
letos nevyhnula nepříjemnost spojená 
s hráčskou obměnou. Jak už to tak 
bohužel bývá, některé děti začaly mít 
jiné zájmy a florbal šel u nich stranou. 
Může nás to mrzet, ale nic se s tím nedá 
dělat. Uspořádali jsme proto na začátku 
sezóny dva náborové tréninky. Díky 
nim a také díky spolupráci se školním 
kroužkem florbalu se v našich řadách 
objevily nové tváře, a to nejen noví 
florbalisté, ale co nás velmi těší, 
i početná skupinka děvčat. Bylo tak 
třeba se hned dát do práce a začít nově 
příchozí promptně učit florbalové 
základy, což s odstupem času můžeme 
považovat za nejtěžší úkol celé sezóny. 
Zejména když uvážíme, jak velké 
rozdíly ve florbalových dovednostech 
na začátku sezóny byl mezi stávajícími 
hráči a nováčky. A jak to celé dopadlo? 
Troufáme si tvrdit, že na výbornou. 
Zlepšení nových posil bylo fantastické a 
i herně se nováčci projevovali v dobrém 
světle. Musíme však přiznat, že je před 
nimi ještě spousta práce a v náročněj-
ších zápasech byla vidět ještě malá 
zkušenost. Zde je ale třeba pochválit 
zkušenější hráče, že často v těchto
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8. a 9. 4. výstava na kovárně 
„Pivo tabák dýmečka, radost 
mého dědečka“

 J iž  sedmnáctým rokem při-
pravujeme na Květnou neděli a sobotu 
před ní na těšanské kovárně výstavu. 
Každý rok je téma jiné: výšivky, 
paličkování, staré svatební šaty, krojové 
panenky, kraslice. Letos jsme se 
zaměřili, jak již název napovídá, na 
chlapy, jejich radosti a slabosti… Jedna 
celá místnost se proměnila ve starou

náročnějších chvílích dokázali tým 
podržet, jistě to i pro ně nebylo jedno-
duché. Odměnou nám všem pak bylo 
krásné druhé místo v tabulce v naší 
divizi a postup do celorepublikového 
finále. To se odehrálo 1. 5. 2017 
v Adamově, kde se 8 nejlepších týmů 
z ČR utkalo o mistra v Orelské lize 
mladších žáků. Zde musíme sportovně 
přiznat, že ve velké konkurenci kvalit-
ních týmů se projevila naše nezkuše-
nost. Po vyřazení od týmu Gepardi 
Brno, posléze celkového vítěze, pro nás 
turnaj skončil ve čtvrtfinále. Už jen 
probojovat se mezi osmičku nejlepších 
týmů však bylo velikou výhrou. Druhou 
pak bude, pokud dětem tento zájem 
o florbal vydrží a budou dále pokračovat 
ve svém tréninkovém úsilí. Jistě 
bychom se pak mohli směle těšit na 
jejich opět lepší florbalové výkony 
v příští sezóně. Dovolte nám tímto také 
poděkovat všem hráčkám a hráčům za 
reprezentaci naší jednoty i obce.

Dále pokračuje také dětský kroužek 
– „sporťáček“. Kde předškoláci nejen 
zdokonalují své dovednosti, ale stále se 
učí novým, například házet šipky na 
terč, hry s padákem nebo koordinací. Za 
zvládnutí nových aktivit dostávají 
smajlíky a naše nástěnka se jimi řádné 
zaplňuje. To svědčí o jejich velké 
šikovnosti, neustálém zlepšování se 
a posouvání svých sportovních schop-
ností. Chtěli bychom také poděkovat 
všem rodičům, kteří své děti vedou ke 
sportování a zdravému pohybu. 
Věříme, že děti ze sporťáčku jednou 
doplní naše florbalové týmy a budou 
zažívat stejné úspěchy, jako jejich 
předchůdci, letos například mladší žáci. 

Na závěr nám dovolte ještě jednou 
poděkovat Vám všem, kteří se podílíte 
na naší čínnosti, nebo nám s ní pomá-
háte.

Za Orel jednotu Těšany Adam Turek 
Mgr. Martin Turek, Aleš Přibyl
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Ostatková beseda u cimbálu

V sobotu 25.2. 2017, byli všichni 
organizátoři i účinkující v obavách, jak 
dopadne první akce pod názvem 
„Ostatková  beseda  u  c imbálu" . 
K našemu velkému překvapení přišlo 
„pobesedovat“ k cimbálové muzice 
Mládí  z  Čejče spoustu nejenom 
místních, ale i  přespolních. Krásný 
a plný sál restaurace Korok, dodal akci 
pěknou rodinnou atmosféru. Nechybě-
ly tradiční masopustní pokrmy připra-
vené těšanskými hospodyňkami. Celým 
odpolednem provázely těšanské baby 
a děti z folklorního souboru Lušňáček, 
které předvedly taneční pásma: „Fa-
šank, Podšable, Muzikanti a Řezníci“. 
V rámci „Školičky tance a her“ přilákaly 

Folklorní kroužek Lušňáček

děti na parket všechny tance chtivé a tak 
byl parket stále plný. Nejen děti, ale 
také ostatní ukázali, že v Těšanech 
nejsou tradice mrtvé a že děti tíhnou 
k folkloru i cimbálu, z čehož máme 
velkou radost. Na závěr besedy u cim-
bálu sehrály těšanské baby s dětmi 
„Pochovávání basy“. Dodržením této 
dávné tradice končí období radovánek 
u muziky a začala postní doba. 

Doufáme, že se Vám tyto společně 
strávené chvíle líbily. Pokud jste s námi 
nemohli pobýt, věříme, že se akce bude 
opakovat a stane se stálou součástí 
kulturního dění v Těšanech. 

Petra Vymazalová, Marie Horáková

hospodu. Mohli jste si prohlédnou 
nejen staré lahve od piva s logy 
pivovarů, keramické pivní tácky, 
ohřívátka piva, keramické džbánky, 
různě tvarované sklenice na pivo. 
V chodbičce před kuchyní si mohli 
zájemci prohlédnout vršky od piva 
a lahvové viněty různých značek piv od 
různých pivovarů od roku 1946. Ve 
velké světnici jsme obdivovali fajfky 
a dýmky z roku 1849 až 1918, hliněné 
i porcelánové. Na porcelánových 
fajfkách byli uvedeni jejich majitelé 
i různá přání a poděkování. Další 
zajímavostí zde byly dýmky z dnešní 
doby různých tvarů a výrobců. Určitě 
zajímavé byly také různé druhy hracích 
karet, fotografie vojáků z 1. a 2. světové 
války, různá vyznamenání a vojenské 
knížky.

Vždy v neděli odpoledne je k této 
výstavě doprovodný program. Děti 
měly možnost zdobit perníčky, ženy 
se obdivovaly zručné malérečce 
kraslic, všichni mohli ochutnat 
medovinu, nebo si dát kávu, čaj 
a k tomu nějakou dobrotu. Letos se 
také muži zapojili a naučili se nové 
způsoby pletení pomlázek. 

V 15 hodin nám před kovárnou 
zatančily děti ze souboru Lušňáček 
pásmo s jarní tématikou. Na flétny je 
doprovodily děti pod vedením paní 
učitelky Komínkové. Nakonec jako 
každý rok všechny děti vynesly 
Morénu.

Marie Horáková
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Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

Dovolte, abychom vás na úvod seznámili s činností MS 
v uplynulém období.  Rok jsme zaháji l i  pořádáním 
mysliveckého plesu, který je – díky vám  všem, obci Těšany, 
přízni sponzorů a v neposlední řadě i oblíbené místní skupině 
MODUL, stále častěji vyhledávanou kulturní akcí, dle zpětných 
ohlasů – spokojených návštěvníků. Toto je pro nás 
poděkováním, ale samozřejmě i závazkem a výzvou neustále 
dále pracovat a vylepšovat již tak zdařilou akci.

Pokud se ještě vrátíme k zimnímu 
období, které po dlouhé době bylo 
opravdu zimou, musíme zmínit práci 
myslivců v tomto pro zvěř nelehkém 
období. Pod zmrzlou sněhovou pokrýv-
kou je pro zvěř velmi náročné obstarat 
si potravu, proto je nutné zvěř intenziv-
ně přikrmovat. Za uplynulou zimu jsme 
v našem MS vykrmili cca 20 t krmiva 
(pšenice, kukuřice, oves, ječmen, 
slunečnice, odpadní směsky, seno, lizy 
pro zvěř, sůl...)

Ale zima konečně skončila a nastává 
období, kdy veškerá pernatá i srstnatá 
zvěř přivádí na svět svá mláďata. Již 
koncem ledna jsou první mláďata zajíců 
a začátkem května je již možné vidět 
srnčata, následně bažantí kuřata a dal-
ší. V této době jsou všechna mláďata 
(ale i jejich starostliví rodiče oslabení 

tuhou zimou a nyní obstaráváním 
potravy nejen pro sebe) nejzranitelněj-
ší. Může se vám stát, že najdete někde 
ležet „opuštěné“ mládě. NIKDY k němu 
nechoďte, nehlaďte ho a neberte domů. 
Vždy je někde poblíž jeho matka, která 
se o něj postará.

Byli bychom velmi rádi, kdyby si 
všichni majitelé psů při vycházkách toto 
uvědomili a své čtyřnohé kamarády 
měli vždy ve své moci, tj. jak uvádí 
obecní vyhláška i zákon o myslivosti: na 
vodítku, popř. s náhubkem a VŽDY pod 
dohledem. Již v mnoha případech jsme 
byli svědky toho, kdy volně pobíhající 
venčený pes přinesl svému majiteli 
právě ulovené mládě, které končí 
odhozeno někde v trávě. I štvaná 
dospělá zvěř často uhyne.  

Děkujeme za pochopení!!
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V poslední době se v Těšanech 
a okolních obcích objevují požáry. Vždy 
se jedná o záměrně založený požár, 
příkopy a meze se suchou trávou 
a palachem (příkopa pod Šinkvicemi, 
pod Šaratským dvorem, nad Borkovan-
ským rybníčkem, ve vinohradech ZD, 
chráněná oblast Hlaváčkova mez na 
kapličce, další lokality v Borkovanech 
a Šitbořicích)

Díky členům našeho MS, všímavým 
l idem a  okamžitým zásahem 
dobrovolných hasičů z Těšan 
a dalších jednotek se zatím podařilo 
požáry uhasit dřív, než napáchaly větší 
škody. I tak nás počínání této osoby 
možná osob velmi znepokojuje, neboť 
teď, v jarním období, jsou tato místa 
hnízdištěm nebo úkrytem veškeré 

fauny a s vypalováním dochází ke 
kompletnímu zničení snůžek, bezbran-
ných mláďat a hmyzu.

Přejeme vám hezký zbytek jara, 
krásné a pohodové léto a budeme se 
těšit stále přízni našemu spolku. 

     
S pozdravem Myslivosti zdar

 Těšanští myslivci

Soutěž pro děti

Napište jméno pěvce, jehož hlas je možné slyšet po 
celý den i celou noc během jara a léta.

Je možné jej slyšet i u nás v Těšanech??    

Soutěž probíhá v období od 1. 6. do 31. 8. 2017  

Své odpovědi se jménem, adresou a věkem můžete odevzdat 
na obecní úřad v Těšanech nebo vhodit 

do poštovní schránky Erika Lízalová, Těšany 313 .
Vylosovaní luštitelé budou odměněni drobným dárkem  
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Správa obce:
Obec v uplynulém roce spravovalo 

obecní zastupitelstvo, zvolené v roce 
1932, v čele se starostou Eduardem 
Langáškem. Rozpočet obce na r. 1936 
byl 117.639,- Kč, ale skutečné příjmy a 
vydání tuto číslici vysoko překročily. To 
je neklamnou známkou zlepšení 
hospodářských poměrů.  Obecní 
zastupitelstvo se konalo v r. 1936 12× 
a obecní rada 18×. 

Významná usnesení:
 1. Obecní rada těšanská spolu 

s moutnickou, rozařínskou a nesva-
čilskou se usnesly na zřízení společného 
mrchoviště na těšanském pozemku 
u nesvačilských hranic.

 2. Naše obecní zastupitelstvo se dále 
usneslo zbudovati  vodní nádrž větších 
rozměrů pro účely "CPO". Nádrž by 
sloužila v normálních dobách za 
koupaliště.  V obecním rozpočtu 
pamatováno na tento účel obnosem 
10.000,- Kč. 

 3. V říjnu konala se v Těšanech 
klasifikace koní z obcí Těšan, Moutnic, 
Rozařína, Nikolčic, Šitbořic, Borkovan 
a Bošovic. Z Těšan bylo odvedeno 
23 koní. 

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

 4. Obecní zastupitelstvo letos 
obnovilo žádost o povýšení Těšan na 
městys. K žádosti přiloženy krásné 
snímky některých částí a vynikajících 
budov v obci. Snímky pořídil odborný 
učitel Pavel Hanousek. 

 5. V měsíci březnu bylo Těšanům 
povoleno pravidelné konání výkladních 
trhů, které bývají velmi živé. 

 6. Část obecní půdy ve Familiích, 
zvaná "Dvorky", která zbyla z tamějšího 
močálu, byla letos rozprodána na 
zahrádky.

V zahradě p. Jos. Drtila čís. 120 byla 
letos zasypána stará studna, zvaná 
"Blaženková" podle Jakuba Blaženky. 
Ona kdysi byla hlavním zdrojem pitné 
vody v Těšanech. Byla přeložena na jiné 
místo.

Poměry kulturní:
Obecná škola měla 131 žáků a byla 

organizována jako čtyřtřídní. Od smrti 
p. řídícího Jos. Chalupníka je pověřena 
správou školy pí učitelka Frant. 
Mikulášková. Členové učitelského 
sboru učitel Frant. Kučera, učitelka 
Marie Čermáková a na místě tragicky 
zemřelého učitele Ant. Štefana učitelka 
Hedvika Krčilová, která přišla ze



Salakúz na Slovensku, kde učila na církevní škole. 
Měšťanská škola měla letos na počátku 

školního roku 1936-37 208 žáků, kteří byli 
rozděleni do šesti tříd. Poněvadž má ve vlastní 
budově jen čtyři učebny, přenechala jí obecná 
škola k používání místnost ve staré škole. Školu 
měšťanskou spravoval p. ředitel Stan. Pavlíček. 
Poněvadž v budově měšťanské školy není bytu pro 
ředitele, bydlí tento ve vile (248) patřící majiteli 
místního velkostatku. Členové učit. sboru měšť. 
školy v roce 1936/37. Odb. učitelé Alois Foit, Pavel 
Hanousek, Boh. Grohs, odb. učitelka Vlasta 
Schildbergrová, prof. Miloš Koreček, prof. dr. Lad. 
Horák a učitelka domácích nauk Růžena 
Valášková. Prof. Koreček dostal od 15. října místo 
na gymnáziu v Nitře na Slovensku. Odešel v něm 
oblíbený učitel a dobrý občan. Jeho skromný 
a sympatický zjev bude chyběti všem, zvláště 
místnímu "Sokolu", kde prof. Koreček mimo školu 
velmi pilně a svědomitě pracoval. Po jeho odchodu 
se učilo celý měsíc bez jedné učitel. síly. Teprve od 
15. listopadu byl měšťanské škole přidělen službou 
učitel místní obecné školy Frant. Kučera. Na jeho 
místo byl ustanoven výp. učitel začátečník Jos. 
Kostrhún z Velkých Pavlovic. 

Římskolatolické náboženství vyučuje na obou 
školách od počátku roku 1936/37 nový místní 
farář P. Antonín Florián, který je v Těšanech od 
1.srpna.

Místní živnostenská škola pokračovací byla 
přemístěna na počátku roku školního z budovy 
obecní do budovy měšťanské školy, poněvadž 
všichni její učitelé jsou členy učit. sboru 
měšťanské školy.

V době, kdy soukromé i veřejné podnikání 
kleslo na minimum, budují si Těšany pomník 
trvalé ceny - novou měšťanskou školu, která 
prohloubením obecného vzdělávání přispěje 
v budoucnu k povznesení Těšan a celého okolí. 
Těšany jsou nejmenší obec v hustopečském 
okrese, která má měšťanskou školu. 

Slavnostní  otevření a odevzdání nové budovy 
školním účelům konalo se v neděli 4. září za 
přítomnosti příslušných úřadů a četného 
občanstva z Těšany a okolí.
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Víte to, že Těšany měly prvního 
řidiče autobusu již v roce 1925? 

Byl to František Novotný, narozený 
3. dubna 1895, který žil v rodinném 
domě č.p. 307. Vůdčí list č. 10404 mu 
byl vystaven Čsl. policejním ředitel-
stvím v Brně dne 4. února 1925. 

Možná nebude na škodu si připome-
nout, jak to bylo s autobusovou dopra-
vou vůbec. 

Za první autobusovou linky v Evropě 
je považována blíže neurčená soukromá 
linka v Bavorsku a asio půl roku později 
v roce 1905 linka K. u. K. Militärport 
v Bosně a Hercegovině. Roku 1906 
začaly poštovní autobusy jezdit i ve 
Švýcarsku. Poštovní autobusy kromě 
zásilek dopravovaly i omezený počet 
osob a navázaly tak na funkci koně-
spřežných poštovních fiakrů. Roku 
1907 byla založena rakouská společnost 
Postbus, jejíž dceřinou společností je 
dnes podnik ČSAD Autobusy České 
Budějovice a.s.

Z a  p r v n í  a u t o b u s o v o u  l i n k u 
v českých zemích je považována 
doprava, kterou v roce 1907provozoval 
soukromník z Frýdlantu nad Ostravicí 
do Horní Čeladné. Prvními státními 
autobusovými linkami byly dvě linky 
rakouského ředitelství pošt a telegrafů 
pro země české z Pardubic, které 

slavnostně zahájily provoz 13. května 
1908 v 8 hodin ráno. Na prvních linkách 
Pardubice – Bohdaneč (11 km, 64 
minut) a Pardubice - Holice jezdily 
autobusy Lauren&Klement typu HOS 
s dřevěnou karoserií, čtyřválcovým 
benzinovým motorem a řetězovým 
pohonem zadních kol a s dřevěnými 
koly s obručemi z plné gumy. Při 
optimální rychlosti 26 km/h (maximál-
ní dovolená rychlost 28 km/h v obci 
a 15 km/h za tmy) měl vůz spotřebu 
62 litrů na 100 km. K první nehodě 
došlo 28. listopadu 1908, kdy autobus 
po prasknutí části podvozku se šesti 
cestujícími spadl do semtínské hráze, 
při čemž 3 lidé byli zraněni těžce a 2 leh-
ce. Po roce 1925 se začala autobusová 
doprava rozvíjet a v 30. letech je 
doložena městská autobusová doprava 
i v Brně. V letech 1933–1934 byla 
poštovní autobusová doprava postupně 
včleněna pod ČSD. Státní monopol na 
autobusovou dopravu byl zaveden 
9. května 1948, podle něhož pravidelná 
silniční doprava mohla být jen národ-
ním majetkem. Národní podnik 
Československá automobilová doprava 
byl zřízen znárodňovacím zákonem dne 
1. ledna 1949. 

Danuše Horáková
Jana Nádeníčková

První těšanský řidič autobusu



BLUDIŠTĚ: DOJDI SI PRO NANUKA



Pojďme všichni na hody!

Dovolte, abychom Vás jménem všech stárků pozvali 
na tradiční Barnabášské hody. 
Rádi se s Vámi potkáme nejen pod májkou, ale také 
na hodových zábavách a to jak v sobotu, tak i v neděli.

Markéta Hiclová a Martin Strouhal
hlavní stárci

9.-11. 6.
2017



 ČERVEN 

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

 ČERVENEC 

Tábor ROBINSON (bude upřesněno)
RC Na Myšáku
Kontakt: Monika Kružíková

5. 7. Zpívání u kovárny s Donavou

29. 7. IV. Těšanský hudební festival
Festival ve vinici, Orel Těšany

 SRPEN 

22. 8.–27. 8. Soustředění mladých 
hasičů, SDH Těšany

 ZÁŘÍ 

4. 9. Slavnostní zahájení školního 
roku, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz 

4. 9. Žehnání aktovek a školních 
potřeb, bohoslužba za žáky, studenty 
a pedagogy, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

1.–3. 9. 
19. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH 
SLAVNOSTÍ
Těšany - dědina na pomezí dvou 
regionů Hanáckého Slovácka 
a Brněnska - Babské hody, přehlídka 
národopisných souborů, soutěž 
dobrovolných hasičských sborů, 
výstava, soutěž kovářů, ukázky 
lidových řemesel atd.
3. 9. v 10.00 hod.
Poděkování za úrodu 
– kostel (farnost Těšany)

Těšany – kovárna, náves, společenské 
centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, 
spolky, farnost Těšany

 ŘÍJEN 

Vítání občánků, OÚ Těšany

7. 10. Podzimní bazárek

28.–29. 10. IV. Pingpongový turnaj 
Myšák Cup – turnaj ve stolním tenise 
pro děti i dospělé, Orlovna Těšany, 
Kontakt: Vladislava Vaněčková 

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

Výlet do kina, SDH Těšany

Kulturní, sportovní 
a společenské akce v Těšanech

v II. pololetí roku 2017



 LISTOPAD 

5. 11. 
Pobožnost za zemřelé na hřbitově. 
15.00 hodin, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

9. 11. 
ZŠ Těšany „Den pro zdraví“
Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ 
Těšany, zdraví životní styl, 
vystoupení lektorů, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

11. 11. 
Svatomartinské lampionové putování, 
RC Na Myšáku

 PROSINEC 

1. 12.–3. 12. 
Čas adventní, čas očekávání 
– slavnostní rozsvěcování vánočního 
stromu u kovárny, výstava betlémů 
v prostorách kovárny, kulturní 
program ZŠ a MŠ Těšany, 
obec Těšany, spolky
Těšany - kovárna, Orel Těšany, 
Technické muzeum v Brně, ZŠ a MŠ 
Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, 
Těšánek

2. 12. 
Mikulášské závody – halová soutěž 
mladých hasičů, SDH Těšany

3. 12. 
Mikulášské čertohrátky, SDH Těšany, 
RC Na Myšáku

4. 12. 
Mikuláš v kostele
Farnost Těšany,
info: www.farnosttesany.cz 

10. 12. 
pohádka – divadelní představení pro 
děti, RC Na Myšáku

23. 12. 
Charitativní koncert
Farnost Těšany, ZŠ Těšany,
info: www.farnosttesany.cz

24. 12., 25. 12. 
Vánoční mše svatá 24.00 hodin
Vánoční mše svatá královská 
v 9.00 hodin Farnost Těšany, , 
info: www.farnosttesany.cz

26. 12. 
Štěpánský turnaj
hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, 
TJ Sokol Těšany

31. 12. 
Mše svatá na poděkování Bohu 
za uplynulý rok v 17.30 hodin
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

Otevření nové hasičské zbrojnice

Výročí 120 let založení SDH Těšany 
a 20 let od znovuobnovení tohoto 
sboru, SDH Těšany


