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Slovo starosty obce
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Vážení spoluobčané,

prázdniny jsou za námi a před nadcházejícím podzimem mi 

dovolte, abych vás pozval na tradiční národopisné slavnosti, 

které proběhnou o víkendu nejen v centru Těšan. Věřím, že vás 

program letošních slavností svou pestrostí zaujme.

V centru obce probíhá výstavba 
hasičské zbrojnice. Stavba pokračuje 
dle harmonogramu a do užívání by 
měla být předána do konce roku 2017. 

Městským úřadem Židlochovice 
byla chválena možnost využití územní 
studie „Těšany, lokalita Pod hrázdou D1 
a D2“. Celá studie je k nahlédnutí na 
webových stránkách Židlochovic, 
Odbor životního prostředí a stavebního 
úřadu.

Společností GEOS Brno byl v loka-
litě Pod hrázdou opakovaně provedený 
inženýrskogeologický a hydrogeologic-
ký průzkum staveniště uvažovaného 
k výstavbě rodinných domů. Také 
zpráva z tohoto již druhého průzkumu 
v dané lokalitě nevyloučila možnost 
výstavby. Zpráva také uvádí doporuče-
ný způsob založení stavby.

Obec Těšany obdržela kolaudační 
souhlas k rekonstrukci a výstavbě 
chodníků ve Familiích a Zejdově uličce. 
Tímto mohu konstatovat, že všechny 
stavby, které v obci v poslední době 
probíhaly, jsou řádně zkolaudované.

Na základě žádostí místních spolků 
o poskytnutí individuální dotace 
rozhodla rada obce o následujících 
příspěvcích:
 TJ Sokol Těšany – částka 5000 Kč 

na akci Memoriál MVDr. Jana 
Hniličky.

  TJ Sokol Těšany – částka 5000 Kč 
na akci Sportovní den pro děti

 TJ Sokol Těšany – částka 4000 Kč 
na akci Bison cup 2017

 TJ Sokol Těšany – částka 4000 Kč 
na akci Sportovní kemp pro děti

 Orel jednota Těšany – částka 
15000 Kč na pořádání letního 
tábora v Šinkvickém dvoře

 Orel jednota Těšany – částka 
5000 Kč na akci "Těšanský hudební 
festival - festival ve vinici",

 Orel jednota Těšany – částka 
5000 Kč na pořádání sportovního 
dne na orlovně 9. 9. 2017
V červnu byla na úřední desce obce 

vyvěšena Veřejná výzva k přihlášení 
zájemců o pracovní místo na pozici 
účetní. Jediným zájemcem o uvedené 
místo byla Ing. Marta Němečková. Paní



Němečková splňuje všechny předpo-
klady, aby mohla pracovní pozici účetní 
vykonávat a od 1. září na pozici nastou-
pí. Osobně se těším na dlouhodobou 
spolupráci.

Výstavba nových fotbalových 
kabin.

Dalším z významných projektů, 
které bychom v Těšanech rádi v tomto 
volebním období dokončili , je výstavba 
fotbalových kabin. Diskuze o nutnosti 
výstavby nového zázemí, které by 
mohlo být využívané nejen fotbalisty, je 
již velmi dlouhá a pokud nezačne 
realizace stavby v dohledné době, mohl 
by hrozit např. odliv sportující mládeže 
do okolních vesnic, kde mají pro děti 
odpovídající zázemí. Tuto skutečnost si 
plně uvědomuji, proto jsem v zastupi-
telstvu vedl v posledním roce debatu, 
jak celou stavbu realizovat. Původní 
myšlenka byla částečně finančně 
podpořit TJ Sokol Těšany, aby výstavbu 
realizoval sám. Nicméně mnoho 
faktorů, včetně zákona o veřejných 
zakázkách, zapříčinilo, že forma 
finanční podpory výstavby se nakonec 
ukázala jako neprůchodná. Pokud by 
TJ Sokol nedokázal zajistit další 
spolufinancování, tak by pro obec 
mohlo vzniknout riziko nedokončené-
ho projektu a tedy neefektivní využití 
případné dotace, kterou bychom 
Sokolům poskytli. Proto jsme se v ZO 
Těšany usnesli, že stavbu převezmeme 
na svá bedra a pokusíme se ji v dohledné 
době realizovat. Celá dohoda mezi obcí 
a TJ Sokolem byla vedena s cílem 
uskutečnit výstavbu, ale také umožnit 
TJ Sokolu dále prostory využívat jako 
doposud s tím, že náklady na provoz 
i údržbu dále ponese TJ Sokol Těšany. 
TJ Sokol Těšany zdarma převedl 
veškeré pozemky v jeho vlastnictví na 
Obec Těšany, aby byl stejný jak vlastník
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kabin, tak i hřiště a v budoucnu byl 
vyloučený rozkol mezi různými vlastní-
ky objektů, které musí fungovat spo-
lečně.

Současné kabiny již několik let 
přesluhují a v případě výstavby nových 
kabin budou ty staré odstraněny. Nové 
fotbalové kabiny by měly být umístěny 
podél hřiště hned vedle multifunkčního 
hřiště na místě, kde nyní leží cisterna na 
vodu.

Stavba bude dvoupatrová a částečně 
zapuštěná pod úroveň hřiště, tak aby 
hmota stavby nenarušovala prostor od 
tělocvičny. Právě od tělocvičny bude 
nad úroveň povrchu vystupovat pouze 
jedno patro, ve kterém bude klubovna, 
tribuna a toalety pro veřejnost. V pří-
zemí budou šatny, sprchy, technická 
místnost či garáž pro traktůrek.



Pro ukázku přikládám také fotky z některých sta-
veb, kde je instalovaná právě cortenová fasáda.

Stavba hasičky v centru obce
V centru obce pokračuje stavba hasičské 

zbrojnice. Během listopadu by měla být hotová 
také ocelová fasáda z cortenu. Jak jsme již 
několikrát uvedli, tak tato fasáda je z plechu, 
který na povrchu 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 
zajímavě. Tento typ fasády se již hojně používá 
nejen ve světě, ale i v česku. Můžeme se setkat se 
stavbami, kde „rezavá“ fasáda působí velmi 
zajímavě, ale samozřejmě i se stavbami, kde 
záměr architekta nepůsobí zas až tak přesvědči-
vě. Věříme, že hasička v Těšanech se zařadí do 
první z uvedených skupin. 

Nová hasička s cortenovou  „rezavou“ fasádou
V noci z 9. 6. na 10. 6. ne-

známý pachatel rozbil skla na 
autobusové zastávce Těšany, 
u váhy. Tento vandalismus byl 
nahlášený na Policii ČR, nicmé-
ně zda se podaří vypátrat, kdo 
uvedený majetek poškodil, není 
jasné. Během posledních dvou 
let je to již podruhé, co si někdo 
vybil  z lost  na skleněných 
výplních zastávky, proto chci 
požádat občany, pokud mají 
informace, kdo mohl bezdů-
vodně majetek obce poškodit, ať 
tyto sdělí na Policii ČR. 

V současné době jsou skla již 
vyměněná a já doufám, že nám 
zastávky vydrží co nejdéle ne-
poškozené.

Možná jste si všimli...

MZMZ
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Opět po roce k nám zavítal Kinematograf bratří Čadíků. Tento text vzniká několik 
dní před tím, než se bude promítat, proto nemohu objektivně psát o tom, kolik chodí 
návštěvníků, jaké vychází počasí atd. Přesto doufám, že se filmy líbí. Musím opět 
poděkovat sponzorům, kteří uhradí náklady spojené s promítáním letního kina. 
Jedná se o firmy Pramos, a.s., Agro MONET, a.s., a D.M.F. a.s. Vstupné na kino je 
dobrovolné a výtěžek z promítání půjde na charitativní projekt Konto Bariery. Rád 
bych poděkoval i TJ Sokolu Těšany za pomoc při organizaci kina v areálu fotbalového 
hřiště.

Kulturní léto v Těšanech

19. ročník
NÁRODOPISNÝCH

V pátek 1.9.2017 zahájíme již 19. ročník 
národopisných slavností divadelním představe-
ním „Úžasná svatba“. Stejně jako minulý rok jsme 
oslovili divadlo Stodola, které ve spolupráci 
s divadlem Amadis již několik let tuto bláznivou 
komedii úspěšně uvádí. 

Úžasná svatba

Hlavní program slavností bude v sobotu 2. 9.
v prostoru centra obce a poblíž školy.



Tak jako v předešlých letech i letošní rok národopisných 
slavností přinese nové prvky do programu. Někteří z Vás se 
zapojí do soutěže „Těšanský koláč“ tím, že sami vyrobí 
koláč, buchtu nebo závin s tvarohem či povidly. Za odvahu 
a píli bych Vám chtěl poděkovat. Soutěž bude probíhat 
v prostoru u kovárny, kde najdete, tak jako každý rok, 
mnoho tradičních řemeslníků, prodejce uměleckých 
předmětů i stánky s občerstvením.
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Na obecním úřadě bude ve vymezeném čase probíhat výstava fotek a potápěčské 
techniky zkušeného fotografa a potápěče Josefa Habrovce. Výstava nese název „Svět 
pod vodou“ a přítomný bude i samotný autor. Protože bychom rádi využili možnosti 
prezentovat fotky i zkušenosti z focení pod vodou nejen v rámci slavností, proběhne 
24.9. na obecním úřadě povídání Josefa Habrovce o všem,co se focení a potápění 
týká. Během odpoledního programu vystoupí také zpěvačka Lenka Beranová 
Zářická za klavírního doprovodu Petra Lichnovského se známými písněmi 
muzikálové scény i autorů vážné hudby“.

Další z výrazných novinek letošních slavností 
bude využití prostoru parku u školy. Zde 
najdeme nově lanové překážky, žebříky, 
lanovku, skákací hrady atd. Mimo to prostor 
poslouží i k výstavě automobilových či 
motocyklových veteránů. 

Lanovka

Bubble fotbal
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Ve srubu v parku si můžete prohlédnout výstavu předmětů 
s hasičskou tématikou a v areálu za školou bude probíhat 
XIX. ročník soutěže hasičských dobrovolných sborů. Zde 
také najdete výstavu staré i nové hasičské techniky. 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme 120 let zalo-
žení a 20 let obnovení SDH Těšany, chceme, aby ukázka 
techniky i výstava byla co možná nejpestřejší. Program za 
školou obohatí i ukázka práce Policie ČR s koňmi.

Od 15:00 můžete na podiu před tělocvičnou vidět nejen 
folklorní soubory a dudáky, ale také divadelní skupinu Impro 
Džow z Brna a okolí. Pokud jste příznivci improvizace a máte 
rádi v televizi např. Partičku, tak neváhejte a přijďte se 
podívat. Vystoupí Jan Grolich a Ondřej Buchta, kteří se 
minulý rok slavností účastnili jako „ bratři Mrštíci“.

Od 18:00 hod. bude program pokračovat babskými hody a i zde jistě 
nebude o zábavu nouze. Místní baby si pro vás připravily zajímavý 
program i něco dobrého na chuť. Celé slavnosti budou zakončeny 
mší svatou v kostele Sv. Barnabáše v neděli od 10:00 hod.

Pro letošní ročník národopisných slavností se podařilo najít partnery, kteří akci 
finančně podpořili. Mimo JMK, který poskytnul dotaci 64.000,- Kč, jsou partnery 
MND a.s. a Hamák moving s.r.o. Velký dík patří i Technickému muzeu v Brně, které 
je spolupořadatel slavností a všem, kteří přispěli k organizaci akce.

partneři akce

Hamák moving, s.r.o.

Dovolte, abych Vás tímto pozval na týden plný kultury, 
folkloru, dobrých pochutin a zábavy. 

Miroslav Zborovský



Ukončení provozu 
nočního spoje z Brna

Obec Těšany, po dohodě s obcí 
Šitbořice, obcí Nesvačilka a IDS Kordis,  
ukončila pro nezájem občanů spoj 
z Brna do Těšan, který jezdil v noci 
z pátku na sobotu. Naposledy pojede 
noční spoj ze Sokolnic do Těšan ve 
23:58 v pátek 1. 9. 2017, noční spoj ze 
Sokolnic do Těšan v 1:58 pojede 
naposledy v sobotu 2. 9. 2017.

MZ

Nabídka práce

Společnost Hamák moving, s.r.o. sídlící 
v areálu bývalých stavebnin ZEUS 
v Těšanech příjme pracovníky na 
hlavní PP pro stěhovací práce v průmys-
lu – manipulace se stroji a břemeny do 
100 tun, používání manipulačních 
strojů a prostředků.

Požadované dovednosti:
ŘP sk. B, technické dovednosti v mon-
tážních pracích, fyzická dispozice, 
ochota cestovat po montážích po celém 
světě. Výhodou oprávnění na vyso-
kozdvižný vozík.

Min. dosažené vzdělání:
Střední odborné (vyučen) 

Nabízíme zajímavé platové podmínky 
a příjemné pracovní prostředí, přípla-
tek na dopravu apod.

Výše mzdy:
20 000–30 000 Kč

Kontaktní osoba: 
Denisa Homolková, tel: 602 122 479

Vinobraní

 Na rozlehlých vinohradech jižní 
Moravy pěstují vinaři hroznové víno. 
Vinobraní bylo, jak už sám název 
napovídá, slavnostním sklizením 
modrých či zelených kuliček hroznů. 
Ještě předtím, než se začalo víno 
otrhávat, se musela k vinohradu 
"zarazit hora". Tato slavnost začala už 
při ranní mši v kostele, kde si nechal 
hospodář vysvětit kytici lučního kvítí. 
S ní se pak v podvečer vydal spolu 
s hosty a dalšími vinaři ke svému 
vinohradu. Kytice (nebo věneček), 
ozdobená jablky a klasy, se umístila na 
vysoký dřevěný kříž. Takto ozdobená 
"hora" se zarazila do země pod vino-
hrad. Lidi, kteří zarážení hory přihlíže-
li, se zároveň pomodlili za hojnou 
úrodu a klidný průběh sklizně. Hora 
zaražená do země vlastně znamenala 
zákaz vstupu a byla výstrahou pro 
všechny, kteří tam neměli co pohledá-
vat. Do vinohradu směl od té chvíle 
pouze hospodář a jeho "hotař", tedy 
člověk, který vinici hlídal nejen před 
zloději, ale také před nálety špačků.

Zdroj: Pavlína Pitrová, Český rok

Danuše Horáková
Jana Nádeníčková
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Zlatou stuhu za celkové vítězství 
v krajském kole převzali představitelé 
městysu Křtiny v čele se starostou 
Františkem Novotným. Křtiny postou-
pily za Jihomoravský kraj do celostátní-
ho kola, jehož vítěz se stane nositelem 
titulu "Vesnice roku 2017".

Přestože Těšany neobdržely žádnou 
z udělovaných stuh, tak v rámci soutěže 
Vesnice roku získala obec další dvě 
z udělovaných ocenění. V soutěži 
Jihomoravský krajáč jsme získali 
3. místo za pokrm bramborové placky 
(připravovala paní Jana Malá) a mimo-
řadné ocenění za využití stavební 
kulturní památky a s ní spojeného 
literárního odkazu pro společenský 
život obce. Nejedná se o hlavní ceny, 
nicméně vzhledem k tomu, že jsme se 
soutěže zúčastnili historicky poprvé, 
beru tato ocenění jako úspěch a přede-
vším zkušenost do dalších ročníků.

Chci poděkovat všem, kdo mi s pre-
zentací obce v soutěži pomohli.
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Soutěž „Vesnice roku“ – Jihomoravský kraj

Přehled všech stuh 
v jihomoravském kole:

Zlatá stuha
(za celkové vítězství v krajském kole) – 
Křtiny (okres Blansko)

Bílá stuha
(za činnost mládeže)
Morkůvky (okres Břeclav)

Zelená stuha
(za péči o zeleň a životní prostředí)
Drásov (okres Brno-venkov)

Modrá stuha
(za společenský život)
Vedrovice (okres Znojmo)

Oranžová stuha (za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu)
Nová Lhota (okres Hodonín)

MZ



POŠTA PARTNER v Těšanech 
od 1.10.2017

Vzhledem k optimalizaci České 
Pošty dochází ve většině obcí k rušení 
menších poboček a převádění na 
tzv. POŠTU PARTNER. Pro občany by 
to neměla být nijak zásadní změna.  
Pošta bude dále roznášet dopisy 
a zásilky, jak jsme zvyklí, a na místě, kde 
pošta doposud fungovala, bude působit 
soukromý subjekt, který bude provozo-
vat POŠTU PARTNER. Základní 
poštovní služby v provozovně zůstanou 

a k tomu nový provozovatel, společnost 
EDARO SERVIS s.r.o., navíc nabídne 
servis a prodej počítačů. Dále jako 
doplňkovou službu bude nabízet prodej 
kvalitní kosmetiky AVON. Společnost 
EDARO SERVIS s.r.o. např. uvažuje 
o zřízení pobočky pro vyzvedávání 
zásilek z e-shopů, ale to vše se bude 
odvíjet od zájmu občanů.

POŠTA PARTNER by měla začít 
plně fungovat od 1. října. Předpoklá-
daná otevírací doba bude v rozmezí 
od 8 do 18 hod. 
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Miroslav Zborovský: Jak jste se k tré-
nování dostal?

Jaroslav Nádeníček: Moje trenérská 
dráha začala, když byl syn Roman malý 
a přihlásili jsme ho na nábor ve Zbro-
jovce Brno. Dvakrát týdně tam kluky 
nechali hrát a sledovali je. Trvalo to 
několik měsíců a jak jsem tam pravidel-
ně s Romanem jezdil, zajímala mě práce 
s dětmi čím dál víc. Přihlásil jsem se 
tedy ke studiu trenérské licence. Tehdy 
studium vedl šéftrenér mládeže 
Zbrojovky, který mi nabídl, abych 
u nich začal trénovat přípravku. Při 
zaměstnání jsem trénoval přípravku ve 
Zbrojovce a s kluky jsem se postupně 
posouval do starších kategorií. 

MZ: Kdy nastal ten zlom a začal jste se 
trénování věnovat profesionálně?

JN: Klub LeRK Brno mě v roce 1994, 
kdy zde zřizovali profesionální mládež, 
oslovil, jestli bych neměl zájem se 
trenérství mládeže věnovat profesio-
nálně. Ze Zbrojovky tam se mnou přeš-
lo několik hráčů a tehdy se trenérství 
stalo mým zaměstnáním.

MZ:Mimo trénování v jednotlivých 
klubech jste dlouhý čas byl také 
trenérem výběrů Jihomoravského 
kraje.

JN: Současně s trénováním v klubu 
jsem začal působit v komisi pro mládež 
Jihomoravského kraje. Z počátku nebyl

Pro rozhovor do zpravodaje jsem si vybral úspěšného fotbalového trenéra 
mládeže pana Jaroslava Nádeníčka. Během trénování vedl mnoho mladých 
hráčů, později působících nejen v ligových týmech, ale také v reprezentaci. Pan 
Nádeníček byl mimo jiné v roce 2005 oceněný ČMFS jako jeden ze tří nejlepších 
žákovských trenérů v ČR. Zajímala mne nejen čistě fotbalová tématika, ale i obec-
ný přínos sportu pro mládež.

Rozhovor

s Jaroslavem

Nádeníčkem



v komisi nikdo jako zaměstnanec, ale 
postupem času se rozhodlo, že bude 
v rámci komise v každém kraji působit 
jeden profesionální trenér. Přihlásil 
jsem se tehdy do konkurzu a vybrali mě.

MZ: Jak vlastně fungoval systém 
krajských výběrů?

JN: Hráči hráli ve svých klubech a byli 
povoláváni do reprezentace kraje. 
Klukům, kteří byli vybraní do krajského 
výběru, se tak otevírala cesta do repre-
zentace republikové. 

MZ: Asi jste musel nastavit nějakou 
koncepci, jestliže ta pozice vznikla 
úplně nově?

JN: Už před tím, než jsem začal trénovat 
krajské výběry na plný úvazek, jsem 
fungoval jako krajský trenér na amatér-
ské úrovni. Chtěl jsem, aby se celková 
koncepce změnila a zvýšila se úroveň 
trenérské práce. Dříve třeba hráči na 
utkání krajského výběru jezdili hodinu 
před zápasem a po jeho skončení 
ujížděli rovnou domů. To se mi nelíbilo. 
Zavedl jsem srazy hráčů krajské 
reprezentace už den před zápasem, aby 
ještě stihli společné tréninky. Po 
samotném zápase byl oběd a teprve 
potom odjížděli domů. S odstupem času 
snad mohu říct, že se mi práce dařila, 
s krajským výběrem jsem mimo jiné 
vyhrál Olympiádu dětí a mládeže, 
úspěšní jsme byli i na celostátní úrovni 
na každoročních turnajích „Kouba 
cup“.

MZ: Kdo například prošel kluby nebo 
výběry, které jste trénoval?

JN: Už ve Zbrojovce, kde jsem začínal 
s přípravkou, byli čtyři hráči, kteří 
pronikli do ligy. Byl mezi nimi třeba  
Honza Polák, který hrál v senior-
ské reprezentaci a dlouhodobě hrál 
i Bundesligu. Další z reprezentantů,
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které jsem vedl buď v klubu nebo 
v rámci krajské reprezentace, byli mimo 
jiné Milan Petržela, Mario Holek, Luboš 
Kalouda, Tomáš Hořava, Josef Šural 
a další. Mimo to byl skoro v každém klu-
bu nějaký kluk, který se dostal do ligy. 

MZ: Když se bavíme o jménech jako 
Polák, Petržela, Hořava a dalších, tak 
mě napadá, jestli už v raném věku bylo 
na uvedených hráčích poznat, že budou 
výjimeční?

JN: To je velmi těžké. Tihle kluci určitě 
byli všichni šikovní, ale šikovných 
hráčů je mnoho. Dost záleží na tom, jak 
si to dokážou srovnat ve správnou dobu 
v hlavě. Někdo je na fotbalovou kariéru 
silně koncentrovaný už od mládí 
a podaří se mu uspět. Napadá mě 
historka s Tomášem Hořavou, kdy jsem 
po jednom vítězném turnaji koupil 
nealkoholický šampus, tedy rychlé 
špunty, a všichni si dali, ale Tomáš řekl 
ne, já to pít nebudu a hotovo. 

MZ: Jak je to s přestupy mladých hráčů 
do kvalitnějších klubů? Je nějaký věk, 
kdy by se měl hráč posunout do vyšších 
tříd.

JN: Je to velmi individuální. Teď jsme 
do Líšně, kde momentálně působím,  
vzali z Újezdu u Brna Adama Filu, 
kterému je 18 let. Hned v prvním utkání 
dal dva góly a rozhodl zápas. Přišel 
v relativně starším věku, ale hned se 
chytil. To se ale nemusí vždy podařit.



MZ: Ne každý talentovaný hráč vydrží 
v dorosteneckém věku hrát na vysoké 
úrovni. Asi to je pro studenty celkem 
náročné spojit školu a fotbal.

JN: Je to tak. Třeba dojíždění bývá pro 
kluky, kteří nebydlí poblíž klubu, 
celkem problematické. Domů se 
dostávají někdy kolem půl deváté večer 
a ráno vstávají do školy, po škole zase na 
trénink. Protože jsou tréninky téměř 
denně, je to náročné. Pro někoho je 
jednodušší polevit, hrát třeba nižší 
soutěž a užívat si, někteří v tom najdou 
smysl života a snáší to bez problémů. 
Roli hraje i to, že jsou ve věku, kdy jejich 
kamarádi chodí po diskotékách, na pivo 
do hospody atd., ale oni musí po škole 
chodit čtyřikrát týdně na trénink 
a o víkendu na zápas.
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MZ: Hráčská kariéra je i o štěstí 
a o umění chytnout příležitost za 
správný konec.

JN: Můžu uvést příklad  Jardy Navráti-
la, kluka  ze Šitbořic, kterého jsem vedl 
v Šardicích. Tady hrál třetí ligu a měl 
mimo fotbal i zaměstnání. Potom se 
však dostal do Holandska a tam se 
prosadil do týmu první holandské ligy 
Heracles Almelo. Takže z amatérské 
soutěže u nás se dostal do profesionální 
soutěže v cizině a tam se uplatnil. 
Dalším příkladem je Michal Sáček 
z Hustopečí, kterého jsem do Hodonína 
přivedl v 16 letech. V roce 2014 uspěl na 
testech  ve   Spartě  Praha, kde hraje 
i dnes. Odehrál  utkání v české mládež-
nické reprezentaci U20 a české jedena-
dvacítce.



MZ: Je nějaká trenérská filozofie, 
kterou razíte? 

JN: Vždycky jsem s hráči hodně 
komunikoval. Jsem tip trenéra, který 
chce znát jejich názor.  Podle mě by 
trenér měl umět vnímat kolektiv, který 
vede a ne jen slepě razit určité metody. 
Jinak, co se týká stylu, mám rád 
ofenzivnější hru, napadání, sebrat míč 
co nejblíže soupeřově brance. Ale fotbal 
se samozřejmě vyvíjí a je nutné se tomu 
přizpůsobovat.

MZ: Které metody se Vám pří práci 
s mládeží osvědčily?

JN: Základem je komunikace. Mám 
vyzkoušené, že je dobré si občas hráče 
vzít někde bokem  a tam s nimi  věci 
probrat. Chovají se jinak než v kolektivu 
a potom má na ně  pohovor mezi čtyřma 
očima  větší dopad. 

MZ: Je nějaký aktuální trend práce 
s mládeží?  

JN: V současné době se hodně razí 
teorie, že se mladí hráči mají vést 
k samostatnosti, že na většinu věcí musí 
přijít sami. Dle této teorie by hráči měli 
být potom více kreativní. Já si ale 
nemyslím, že právě tato cesta je úplně 
ideální. Myslím, že je lepší, když se 
hráčům věci ukážou a oni se potom 
můžou rozvíjet. 

M Z :  J a k  j s o u  h o d n o c e n í  h r á č i 
v mládežnických kategoriích?

JN: Málokteří jsou v této kategorii 
placení. Jen profesionální kluby 
s některými hráči podepíší smlouvu. 

MZ: Je nutné také zmínit, že výchova 
nových talentů a hráčů něco stojí jak 
rodiče, tak klub. To samozřejmě 
neplatí jen pro fotbal, ale pro sport 
obecně.

JN: To rozhodně. Jen co stojí doprava 
hráčů na zápasy, vybavení atd. Nicméně
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mám vyzkoušené, že jak fotbal  tak jiný 
sport dá mládeži mnoho do života. 
Prostě ví, že nic není zadarmo. Poznají, 
že pro to, aby něčeho dosáhli, musí oni 
sami něco udělat. Já pracuji s mladými 
fotbalisty a můžu říct, že jejich charak-
ter se formuje.  Oni to opravdu nemají 
jednoduché, ale naučí se respektovat 
autority, začlenit se do kolektivu atd.  
Rodičům i společnosti se tyhle investice 
vrací. 

MZ: Jak se podle Vás hodnotí úspěšný 
trenér mládeže? Podle výsledků? Nebo 
podle toho kolik úspěšných hráčů 
vychová?

JN: Já jsem se většinou pohyboval 
v menších klubech, kde nebyl na 
trenéra takový tlak, jako třeba ve 
Zbrojovce, kde i rodiče mají obrovské 
nároky. Každý si představuje, že jeho 
syn bude hrát ligu a bude profík. 
Například si myslím, že pokud se nám 
nyní v Líšni, která hraje druhou nejvyšší 
dorosteneckou soutěž, podaří z každé-
ho ročníku vychovat hráče pro profi 
fotbal, tak je to úspěch. Ale podle mě se 
kvalita trenéra, zvláště u těch menších 
klubů, pozná podle toho, jak si trenér 
udrží hráče na tréninku. Jestli chodí 
nebo nechodí, jestli to hráče baví 
a trenér s nimi umí pracovat.

MZ: Vzhledem ke své profesi se 
potkáváte  se  známými trenéry 
i fotbalisty. Jak působí ty největší 
hvězdy?



JN: Potkal jsem se třeba s Pavlem 
Nedvědem, který pořádal v Hodoníně, 
kde jsem tehdy působil, charitativní 
utkání. Přivedl tam různé osobnosti. 
Den před zápasem přiletěl, všichni 
z vedení Hodonína jsme byli pozvaní na 
společnou večeři a choval se úplně 
normálně bez žádných manýrů. Zmí-
ním ještě  Vladimíra  Šmicra, který na 
jiné akci bavil celou společnost a nijak 
se nepovyšoval. Při studiu na trenér-
skou licenci jsem se potkal s Ivanem 
Haškem, Milanem Luhovým, Petrem 
Radou, Pavlem  Vrbou  a dalšími.

MZ: Máte vystudovanou profesionální 
trenérskou licenci pro mládež, ale 
můžete trénovat i dospělé.

JN: Ano. S touto licencí mohu trénovat 
veškerá mládežnická mužstva včetně 
reprezentací do 20 let a u dospělých 
mužstev mohu trénovat týmy, které 
hrají od třetí ligy níže. Právě s výše 
jmenovanými trenéry jsem studoval

i licenci, která by umožňovala tréno-
vat i ligová mužstva dospělých. Takové 
ambice jsem ale nikdy neměl a licenci 
jsem ze zdravotních důvodů ani nedo-
končil. 

MZ: V čem je rozdíl mezi trénováním 
mládeže a dospělých?

JN: V dospělém fotbale je to hodně 
o penězích, které má zrovna klub 
k dispozici. Měl jsem v tomto trochu 
smůlu, že u některých týmů, kde jsem 
působil,  to nebylo po finanční stránce 
zrovna ideální. Z toho vyplývaly 
problémy s kvalitou či počtem hráčů 
nejen na zápasech, ale i na trénincích, 
protože ti nejlepší odcházeli za lepšími 
podmínkami . Ale třeba na trénování 
v Moutnicích vzpomínám rád. Tam se 
podařily výborné výsledky.  Táhlo mě to 
ale zpátky k mládeži a po půl roce jsem 
odešel do Šardic trénovat dorost.

MZ: Když vidím, jak některé kluby 
kupují přehršel hráčů, tak se chci 
zeptat, jaký je podle Vás ideální počet 
hráčů pro jeden tým?

JN: Mám vyzkoušené, že pokud chci 
s týmem odehrát slušnou sezónu, je 
potřeba alespoň 20 hráčů. Během 
sezóny přijdou zranění, karty, nemoci, 
proto je nutné mít dostatečný počet 
hráčů. Hlavně je potřeba, aby byli 
všichni do dění  zapojení a vtažení.
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MZ: Jsou typově hráči, které preferuje-
te?

JN: Neupínám se na jeden typ hráče, 
protože mužstvo musí fungovat jako 
celek. Dobrý tým potřebuje více typů 
hráčů. Ale musím říct, že mám rád 
hráče kreativní, kteří jsou schopní vzít 
míč, podívat se, připravit akci, ale 
nespojuji to přímo s nějakým postem na 
hřišti.

MZ: Jak hledáte nové talenty?

JN: Člověk jezdí po zápasech, dívá se, 
jak kdo hraje. S kolegy trenéry se známe 
a dáváme si tipy a doporučení. Občas 
pomůže i internet. Zápisy jsou veřejně 
přístupné, tak se často dívám, kde kdo 
hraje. Pokud objevím mladého hráče, 
který už hraje mužskou soutěž, tak se na 
něj jedeme podívat.

MZ: Zkusme zrekapitulovat, kde jste 
během kariéry trenéra působil? 

JN: U mládežnických týmů to byla 
Zbrojovka, LeRK, Zeman Brno, ČAFC 
Brno, Sparta Brno, Hodonín, Břeclav 
a v současné době trénuji v Líšni. U dos-
pělých to bylo ve Velkých Pavlovicích, 
v Moutnicích a také v ČAFCe Brno.

MZ: A jak hodnotíte současný fotbal 
v Těšanech?

JN: Myslím si, že v současné době jsou 
na tom Těšany ve srovnání s okolím 
velmi dobře a to především díky práci 
s mládeží. Trochu mám obavy, aby se 
prioritou u mládeže nestaly výsledky 
a tím pádem nebyly výsledky přednější 
než výchova dětí. U přípravek a žáků je 
nejdůležitější kolektivní zapojení všech. 
Určitě bude dobře, pokud se také podaří 
zrealizovat výstavbu nových kabin, 
protože současné zázemí se stavělo, 
když jsem v Těšanech hrál za žáky nebo 
dorostence.

MZ: Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů v další kariéře.
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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
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Stalo se tradicí, že v posledních dvou 
červnových dnech dostávají deváťáci 
prostor na rozloučení se školou 
a spolužáky z jiných tříd. Připravují 
krátké vystoupení, natáčí videa, 
probírají staré školní fotky a vzpomínají 
na to, jak šli poprvé do školy. Většinou 
rozveselí své kamarády a rozněžní paní 
učitelky, které vzpomínají, co jim kdo 
provedl. Velmi často jsme překvapeni, 
jaké „poklady“ před námi ukrývali. Ať 
už v podobě příběhů nebo skrytých 
talentů. Přejeme jim dobrý start nejen 
na střední školy, ale i do dalšího života.

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych se krátce zastavila nad koncem školního roku. Každoročně 
býváme přivítáni na obecním úřadě panem starostou a oceněni nejlepší žáci 
z každé třídy. Učitelé vybírají dívky a kluky z jednotlivých tříd pečlivě. Rozhodnout 
může prospěch, práce pro třídu, kamarádské činy, individuální pokrok či jiné. 
Šikovných žáků máme mnoho, ale nejlepší je vždy vybrán jen jeden. 

Dále bych Vás ráda informovala 
o opravách, které proběhly v období 
prázdnin. V budově školy se dokončuje 
po čtyřech letech rekonstrukce elektro-
instalace. V letošním roce se to týkalo 
prostor třídy MŠ – Žirafky. Práce 
prováděly prověřené firmy, proto vše 
probíhalo bez problémů. Děti se mohou 
těšit nejen na nově vymalované prosto-
ry, ale také na nové podlahové krytiny 
ve třídě a lehárně. Zbývá nám zrekon-
struovat hlavní přívod a rozvaděč tak, 
aby byla oprava elektřiny v budově 
školy komplexní. S panem starostou 
jsme se dohodli, že vše proběhne 
v nadcházejícím období. 

Problémovou částí je stále suterén 
školy. Po havárii vody v lednu se nám 
nedaří prostor vysušit a dokončit



Přijetí nejlepších žáků na OÚ
za školní rok 2016/2017

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 byli na Obec-
ním úřadě v Těšanech přijati panem 
starostou tito žáci:

Lukáš Vysloužil, Adam Jestřebecký, 
Adam Fiala, Erika Křížová, Jakub 
Jestřebecký, Mariola Nádeníčková, 
Sára  Božková,  Petra  Burianová 
a Ondřej Špaček.

Žáci za svůj výborný prospěch 
obdrželi poukaz do JumpParku v Brně. 
Přejeme jim všem hodně úspěchů 
v dalším studiu.

RK
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opravy. V měsíci srpnu jsme nechali 
firmou odkopat a znovu zaizolovat část 
problematické zdi a doufáme, že se 
vlhkost bude rychleji ztrácet. Je potřeba 
dokončit nátěry podlah především 
v keramické a žákovské dílně, které 
stále nemůžeme využívat pro výuku.

V budově mateřské školy došlo 
k výmalbě šaten a vstupní haly. Staré 
obkladové proužky byly vyměněny za 
modernější materiál. V obou třídách 
budou mít děti do nového školního roku 
zase o část nového nábytku navíc.  Na 
zahradě se v parných červnových 
a červencových dnech mohly děti 
ochladit v brouzdališti s novými 
sprchami, které zhotovil pan Fiala 
v součinnosti se zaměstnanci obce 
a panem školníkem, za což jim děkuje-
me. Největší odměnou je stejně radost 
a spokojenost v obličejích dětí.

Nesmíme zapomínat také na školní 
družinu. V oddělení paní vychovatelky 
Ostřížkové se vymění část zastaralého 
nábytku tak, aby byl s větším úložným 
prostorem a variabilnější. Doufejme, že 
i nové uspořádání třídy bude pro děti 
praktické a pro paní vychovatelku více 
přehledné.

Ve školní jídelně chystáme změnu 
v systému strava.cz. Po vyhodnocení 
ročního provozu jsme se rozhodli pro 
zadávání hromadného přihlašování 
obědů a svačinek vedoucí ŠJ. Paní 
Rychlíková hromadně zadá k 25. dni 
v měsíci objednávku stravy na další 
měsíc do výše konta strávníka, tzn. že 
pokud bude na kontě dostatek peněz na 
celý další měsíc, bude moci stravu 
objednat. Více informací poskytneme 
na třídních schůzkách v MŠ a ZŠ.

Pro nadcházející školní rok zazna-
mená naše škola personální změny ve 
vedení a v ŠD. Na pozici zástupkyně 
ředitelky nastoupí Mgr. Iveta Ptáková, 
Ph. D. a místo vychovatelky a zároveň 

asistentky pedagoga paní Marta Majo-
rová. Mateřská škola i základní škola 
zahájí svůj provoz dne 4. září 2017. 
Věříme, že všechny prostory budou 
hotovy a připraveny přivítat děti a žáky.  

Závěrem bych popřála všem dobrý 
start do nového školního roku.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
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Významné dny – Září 

1. 9. Světový den míru (World Day of 
Peace) – od roku 1959 vyhlašuje OSN

9.–10. 9. Dny evropského dědictví 
(2. víkend v září) – v ČR se slaví od 
roku 1991 z podnětu Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska, 
součástí jsou Dny otevřených dveří 
památek

16. 9. Mezinárodní den ochrany 
ozonové vrstvy (International Day for 
the Preservation of the Ozone Layer) – 
od roku 1987 (OSN)

22. 9. Světový den měst bez aut (Word 
Car free Day) – od roku 1998 ve 
Francii, později jinde ve světě 

25. 9. Mezinárodní den neslyšících 
(International Day of the Deaf) – 
slaví se od roku 1958 

28. 9. Státní svátek ČR – Den české 
státnosti, výročí zavraždění sv. Václava 
v roce 929 

 Oznamujeme čtenářům, že běžná půjčovní doba bude obnovena 4.9.2017. 

Výročí – září 

3. 9. 1948 zemř. druhý československý 
prezident E. Beneš

5. 9. 1907 zemř. v Brně Josef Merhaut, 
prozaik, básník, novinář, divadelní 
kritik (nar. 13. 10. 1863), 110. výročí 
úmrtí

8. 9. 1841 nar. Antonín Dvořák, český 
a světový hudební skladatel

9. 9. 1912 zemř. Jaroslav Vrchlický,
vl. jm. Emil Frída, básník, prozaik, 
dramatik, překladatel, literární a 
divadelní kritik 
(nar. 17. 2. 1853), 105. výročí úmrtí 

12. 9. 2012 zemř. Radoslav Brzoboha-
tý, herec (nar. 13. 9. 1932), 
5. výročí úmrtí 

14. 9. 1937 zemř. Tomáš Garrigue 
Masaryk, filozof, sociolog, politik, 
první prezident Československé 
republiky (nar. 7. 3. 1850 v Hodoníně), 
80. výročí úmrtí

Obecní knihovna Těšany

Obecní knihovna Těšany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Zavřeno

Lichý týden

Sudý týden

16–19

16–19

11.9.2017–17.9.2017- - - -

---- -

Knihovna bude od 11.9.2017 do 17.9.2017 uzavřena z důvodu účasti na setkání 
knihovníků venkovských knihoven v Karlovarském kraji. 
Děkuji za pochopení.

Martin Fiury
Vedoucí Obecní knihovny Těšany 



14. 9. 1886 nar. Jan Masaryk, syn 
Tomáše Garrigue Masaryka; význam-
ný československý diplomat a politik

17. 9. 1873 nar. Max Švabinský, český 
malíř

18. 9. 1972 zemř. v Brně Bohuslav 
Fuchs, architekt, urbanista 
(nar. 24. 3. 1895), 45. výročí úmrtí

19. 9. 1922 nar. Emil Zátopek, nejslav-
nější československý běžec 
a sportovec

20. 9. 1979 zemř. Ludvík Svoboda, 
4. československý prezident 
(1968-1975)

23.  září 1253 zemř. Václav I., 29. český 
panovník a 4. český král (1228)

23. 9. 1907 nar. František Filipovský, 
herec a režisér (zemřel 26. 10. 1993), 
110. výročí narození 

23. 9. 1871 nar. František Kupka, 
významný český malíř a grafik

23. 9. 1901 nar. Jaroslav Seifert, český 
držitel Nobelovy ceny za literaturu
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25. 9. 1906 nar. Jaroslav Ježek, český 
skladatel, klavírista, sbormistr 
a dirigent

26. 9. 1212 Zlatá bula sicilská, doku-
ment vydaný v Basileji římským 
králem Fridrichem II. Štaufským 
českému králi Přemyslu Otakarovi I.; 
zaručovala povýšení Českého státu na  
království a dědičný královský titul

28. 9. 935 zemř. sv. Václav, patron 
českých zemí a 4. český panovník; byl 
zavražděn bratrem Boleslavem

28. 9. 995 Boleslav II. dal vyvraždit 
Slavníkovce

29. 9. 1938 Mnichovská zrada; 
spojenci Československa – Velká 
Británie a  Francie podepisují společně 
s fašistickou Itálií a nacistickým 
Německem smlouvu nakazující 
Československu odevzdat velkou část 
svého území, výzbroje, staveb a další.

30. 9. 2002 zemř. Miloš Macourek, 
básník a prozaik, autor knih pro děti 
(nar. 2. 12. 1926) – 15. výročí úmrtí 
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Těšany
Orel jednota Těšany
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Také připravujeme foto prezentaci 
naši jednoty, která nabídne velice 
zajimavý pohled na proměnu prostor 
naší orlovny až do dnešní podoby. 
Samozřejmě také nebudou chybět 
fotografie ze současné činnosti.

Od září nám pak začnou florbalové 
tréninky. Letos se budeme účastnit již 
11. ročníku Orelské florbalové ligy, a to 
v kategoriích starších žáků a mužů. 
Takže florbalisti a florbalistky, už se na 
Vás těšíme. A těšíme se i na nové tváře, 
takže se nebojte mezi nás přijít. V září 
budeme také pokračovat ve sportovním 
kroužku ,,Sporťáček“, kde v průběhu 
roku na děti letos nově čekaji florbalové 
dovednosti.    

Za Orel jednu Těšany 
Mgr. Martin Turek, Aleš Přibyl, 

Adam Turek

Ač by se mohlo zdát, že i naše jednota vyrazila na dovolenou jako mnozí z Vás, není 
tomu tak. Například už nyní pro Vás připravujeme sportovní den pro děti 
nazvaný: ,,Hejbni Kostrou“, který se uskuteční 9. 9. 2017 od 14:00 do 19:00 na 
orlovně v Těšanech. Pro děti bude připraveno plno her a dovednostních soutěží. Po 
splněná všech úkolů bude pro děti připraven táborák i něco malého na památku. 
Jako speciální dárek a velké lákadlo pak bude sloužit nafukovací překážková 
dráha.

Těšanská kaplička regionálním 
místem setkání

Po letošním Festivale ve vinici je 
možné říci, že se těšanská kaplička, kde 
se tato akce každoročně koná, stala 
místem setkání regionálního významu. 
Hojná účast z Těšan, nejbližšího 
i vzdálenějšího okolí byla dosud 
nevídaná. Každý z příchozích společně 
s účinkujícími vytvořil  nebývale 
příjemnou a nevšední atmosféru. 
Všichni se nakonec nechali pohltit 
kouzlem místa, hudebním zážitkem či 
samotným setkáním s lidmi, kteří se 
večer v sobotu 29. července 2017 
rozhodli strávit několik naplno proži-
tých chvil. 

Těšanský hudební festival letos 
provázelo tajemství révy vinné rostoucí 
na hoře s kaplí. Posluchači se tak 
seznámili s několika příběhy, které



v sobě ukrývají osudy vinaření v naší 
obci. Od 17:00 pořadatelé připravili 
bohatý program pro děti, které si mohly 
vyzkoušet mletí čerstvě natrhaných 
„hroznů“, jež následně vylisovaly. 
Vyrobené víno ovšem objevil nebezpeč-
ný jezevec a rozhodl se je dětem vypít. 
Ty se však nedaly a v rámci muzicírová-
ní ve vinici společně s muzikanty 
z Husak Quartet nakonec jezevce 
zahnaly zpět do jedné z viničních mezí. 
Vyvrcholením celé akce každoročně 
bývá koncert v kapli od 18:00, během 
něhož své umění představili dva mladí 
talentovaní hudebníci:  Kristýna 
Taševská a Martin Havlík. Následovalo 
vystoupení vzácného hosta až z daleké-
ho Dolního Němčí, totiž dynamické 
dívčí schóly Nekonečno. Na závěr 
program občerstvujícím způsobem 
obohatil tradiční Husak Quartet. 
Součástí koncertu v kapli se stalo 
i poučné duchovní slovo otce Jaroslava 
Horáka, kněze, který v letech 1993–
2000 v naší obci působil.

Příjemné letní počasí, pohoda, 
dobré víno, domácí chléb a letošní
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Tábor 2017

Letos jsme se opět vydali na náš, 
myslím, že už můžeme říct, tradiční 
tábor. Ani jsme se nenadáli a uběhlo 
pět let od toho prvního na Orlovně 
v Těšanech. Některé z dětí s námi 
absolvovaly všech pět táborů a je 
povzbuzující vidět, že v některých 
z nich se už profilují další instruktoři 
a vedoucí, kteří třeba jednou také 
povedou svoji družinku cestou za 
pokladem. 

novinka v podobě grilované debrecínky 
nakonec zapříčinily, že se nikomu z nás 
nechtělo domů. Neformální program 
proto pokračoval až do hluboké noci. 
Když je lidem spolu dobře, mají se 
setkávat. Prostranství před kaplí 
a příroda v jejím okolí jsou k tomu jako 
stvořené.  Dávaj í  tak pří ležitost 
k naplnění hned několika k životu 
nezbytných potřeb: jsou prostorem ke 
ztišení, k duchovnímu a kulturnímu 
zážitku i místem společně sdílené 
radosti ze života. Těšanští občané 
i příchozí z okolí dokázali, že si toho jsou 
velmi dobře vědomi a že dovedou 
projevit vděčnost za vzácné místo, jež 
nám zanechali naši předkové.

Pořadatelé děkují všem, kteří se 
IV. ročníku Těšanského hudebního 
festivalu zúčastnili a kteří jej jakýmkoli 
způsobem podpořili. Potěšující je 
zvláště skutečnost, že se do jeho 
organizace letos zapojil širší okruh 
dobrovolníků hned z několika místních 
spolků. Děkujeme a snad se všichni 
potkáme zase za rok…

Orel jednota Těšany
Petr Husák

Robinson Těšany

Letošní tábor se nesl v duchu Rytířů, 
takže děti, mimo jiné, musely zvládnout 
boj s dřevci na kladině, souboj s meči, 
lukostřelbu atd. Také se poctivě celý
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týden připravovaly na cestu za pokla-
dem, která pro ně letos byla obzvláště 
náročná, jelikož ji poprvé absolvovaly 
samy jen pod vedením svých starších 
z družinky. Po cestě je čekalo několik 
kontrol a těžkých zkoušek, šifry, cesta 
s buzolou podle azimutu. Všechny 
družinky cestu úspěšně zvládly a na 
konci je čekal zasloužený poklad.

Letos se tábora zúčastnilo 25 dětí. 
Nenahraditelnou pomocí nám byli naši 
čtyři instruktoři: Honza Fiala, Vojta 
Komárek, Vojta Vahala a Ondra Špaček, 
se kterými jsme si opět užili plno 
srandy. Jelikož naší celotáborovou hrou 
byli Rytíři, což je asi nejnáročnější naše 
hra, jak na přípravu, tak celkově při 
chodu tábora, byli nám velkou pomocí 
při vedení svých družinek, ale i při 
přípravě her, vyhodnocování soutěží, 
vypisování tabulek a diplomů. Bez 
jejich pomoci bychom asi nestíhali tak 
nabitý program plný her, jaký jsme 
nakonec měli. Proto jim ještě jednou 
děkujeme a zároveň si jich velmi 
vážíme, že se rozhodli týden svých 
prázdnin trávit s námi na táboře. 

Další velkou pomocí nám byla 
Andrea Mandelíková, u které jsme hned 
věděli, že to je „náš člověk“, který na 
tábor okamžitě zapadne, a tak se i stalo. 
Děkujeme jí za pomoc v kuchyni, za 
zašívání, nakupování a další věci, které 
na táboře pro nás dělala. 

Za skvělé jídlo děkujeme naší 
mamce (Miroslavě Husákové) za to, že

nám celý týden vařila a Vlaďce Vaněč-
kové, za skvělé jídlo o víkendu. 

Dále děkujeme taťkovi  (Janu 
Husákovi), za pomoc s hrou a pokla-
dem. 

Děkujeme obci Těšany za příspěvek 
na pomůcky a odměny pro děti.

Největší poděkování patří paní Janě 
Trundové a panu Pavlu Trundovi, za 
možnost pořádání tábora v Šinkvicích. 

Moc děkujeme rodičům, za pomoc 
při stavění a bourání tábora, které už 
zvládáme v rekordních časech. Také 
moc děkujeme za všechno to jídlo, 
zeleninu, ovoce, zavařeniny, atd. 
a hlavně za ty všechny buchty, které jste 
pro nás napekli.

Samozřejmě nejdůležitější poděko-
vání patří všem dětem, které na táboře 
byly, protože z těch všech malých 
zážitků a okamžiků s nimi (dobrých, 
i těch třeba méně dobrých) se složí další 
nezapomenutelný týden na táboře.

Závěrem si dovolíme poděkovat 
sobě navzájem, že nám to tak dobře 
a bezproblémově funguje.

Teď nás čeká, stejně jako minulý 
rok, víkendový výlet na Tři Studně 
a pravidelné schůzky Robinsonu.

(Fotky z tábora si můžete pro-
hlédnout na Facebookovém profilu 
Robinson Těšany)

Za Robinson Těšany 
a OrelJednotu Těšany

L. Husáková a M. Kružíková



Výročí Turistického oddílu 
Robinson Těšany

Pro pamětníky připomínáme, že 
letos je to 45 let od vzniku turistického 
oddílu Robinson Těšany, který v roce 
1972 založil Jan Barák a Eva Baráková. 

Od roku 1984 do roku 2008 vedl 
oddíl Jan Husák (což je také autor všech 
našich celotáborových her) 

V letech 2004–2008 se na přípravě 
podílela s Janem Husákem i Monika 
Kružíková a Pavel Husák (Béďa) 
z Moutnic.

Po krátké pauze, v roce 2012, 
započala naše nová etapa oddílu 
a táborů na Orlovně v Těšanech 
a poslední dva roky v Šinkvickém 
Dvoře, pod vedením Moniky Kružíkové 
a Lenky Husákové

Lenka Husáková
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Jan a Miroslava Husákovi s Evou Barákovou
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TJ Sokol Těšany

Výstavba nových kabin!

V posledním desetiletí je hlavním cílem výboru TJ vyřešit havarijní stav součas-

ných kabin. Po dlouhotrvajících jednáních jsme zase o krok dál k vyřešení tohoto 

problému. 

Valná hromada TJ schválila bezplat-

ný převod pozemků na Obec Těšany 

a odsouhlasila podmínky obce k další-

mu užívání areálu Sokolem (mezi hlav-

ní podmínky patří údržba celého areálu 

jako doposud, údržba nového zázemí, 

platba energií atd.). Děkujeme zastupi-

telstvu, že se problematikou zabývalo.

Pro místo konání byl vybrán areál 
střelnice v Nesvačilce, kde je kompletní 
zázemí a nachází se tam i fotbalové 
hřiště. 

Po spoustě zařizování to ve čtvrtek 
27. 7. odpoledne všechno vypuklo. Děti 
se začaly sjíždět na místo činu. S jejich 
ubytováním pomohli rodiče – děkuje-
me.

Po ubytování proběhlo seznámení 
dětí s areálem a pravidly kempu. 
Následoval první trénink.

Po tréninku jsme pro děti připravili 
táborák, kde si děti opekly špekáčky. Po 
setmění na děti čekala stezka odvahy, 
kterou připravili nesvačilští hasiči, za 
což jim moc děkujeme. Děti plnily různé 
fotbalové úkoly a stezka sklidila 
obrovský úspěch.

Věříme, že výstavba nového zázemí 

podpoří nejen práci s mládeží, která se 

nám v poslední době daří, ale bude ku 

prospěchu všech občanů obce, hlavně 

při pořádání kulturních akcí v areálu 

nového parketu.

Za Výbor TJ, Jaroslav Nádeníček

Fotbalový kemp mladší přípravky

Ve dnech 27.–29. 7. 2017 se uskutečnil 1. ročník fotbalového kempu mladší 
přípravky TJ Sokol Těšany. Nápad se zrodil v hlavě trenéra Pavla Lízala. Oslovili 
jsme rodiče dětí a zájem byl opravdu obrovský. Přihlásilo se 28 dětí.

Páteční den začal ranním během. 
Následovala snídaně a dopolední 
fotbalový trénink.

Po obědě a pauze na odpočinek, 
který děti stejně strávily různými 
hrami, mezi sebou děti odehrály 
fotbalové zápasy.

Navečer  byly  dět i  odměněny 
krásnými pamětními medailemi za 
doprovodu písně „We are the champi-
ons“ od skupiny Queen.

Následovala Bubble Show a diskoté-
ka, kterou pro nás připravil desetiletý 
DJ Patrik.

Večeře proběhla formou grilování.
V sobotu ráno po vydatné snídani 

byl opět fotbalový trénink. Následoval 
oběd – oblíbené hranolky. Po obědě 
proběhla bitva s vodními balónky, která 
se dětem moc líbila.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat 
obcím Těšany a Nesvačilka za finanční 
podporu, TJ Sokolu Těšany za financo-
vání a dary (např. volná vstupenka do 
Wikylandu pro každé dítě), nesvačil-
ským myslivcům  za propůjčení areálu 
Střelnice. Rodiče dětí se podíleli 
částkou 200 Kč/dítě. 

A jak se říká: „To nejlepší na konec“. 
Obrovské poděkování patří trenérům 
P. Lízalovi, J. Nádeníčkovi, L. Hrdličko-
vi, J. Harčárové, P. Lukšovi, L. Matuš-
kovi, P. Vysloužilovi, F. Kusému 
a dalším.

Další poděkování patří rodičům 
dětí, kteří se aktivně podíleli a pomohli 
s tím, s čím bylo třeba. Maminky 
zastoupily, vařily a o děti se vzorně 
staraly J. Lízalová, M. Doleželová, 
Z. Vysloužilová.Všichni se těšíme na 
další, doufáme, že stejně skvělý příští 
ročník.

A protože přišla vedra, děti měly 
možnost se osvěžit pod improvizova-
nou sprchou, pod kterou bylo stále 
plno.

Odpoledne dorazil spřátelený tým 
Chrlic a proběhl turnaj, kde se tři 
těšanské týmy umístily na prvních třech 
místech.

Z tohoto dne vzniklo krásné video 
(autor J. Jestřebecký – děkujeme). 
Video je ke zhlédnutí na našich FB 
stránkách.

Následovalo vyhlášení a rozdělení 
odměn, bouchání šampaňského (dar od 
p. Vlčka – děkujeme), párky v rohlíku. 
Potom se začalo pomalu balit.

Cílem tohoto kempu bylo zdokona-
lení malých fotbalistů ve fotbalových 
technikách a taky stmelení kolektivu,  
což se podařilo na 100 %.

Přípravka Těšany-Nesvačilka



Kraj beze stínu

Letošní Kraj beze stínu byl přede-
vším vzpomínkovým. Pořad byl 
věnován osobnostem hanáckého 
Slovácka – Martinu Foretníkovi, Janu 
Kachyňovi, Jiřímu Kučerovi a Jarosla-
vu Kovaříkovi a to v první části progra-
mu. Druhá část byla věnována již 
neúčinkujícím souborům. Na velké 
plátno byl promítán starý záznam 
z vystoupení a v návaznosti na něj se 
roztančili "veteráni". Vonica zatančila 
pásmo "Asenda" z roku 1991 a předved-
la ho znovu s plným nasazením.

V současné době ti, kteří před třiceti 
lety účinkovali, již aktivně nevystupují, 
ale letos se na podium vrátili a předved-
li, že ani čas na jejich umění tančit 
a zpívat krásné moravské písně nic 
neubral.  

 Tato vášeň pro folklór zůstala 
zmiňovaným po celých třicet let a za to 
si zaslouží naši podporu a poděkování. 

Součástí souboru Vonica se beze-
sporu stala i vlastní cimbálová muzika, 

V letošním roce byli naši spoluobčané Maruška a Pavel Horákovi a Luboš Strouhal 
osloveni, aby zatančili na XXX. ročníků Kraje beze stínu v Krumvíři. Maruška 
s Pavlem patří mezi zakládající členy souboru Vonica, který byl založen na podzim 
roku 1983, Luboš se k nim po ukončení vojenské služby přidal. Vonica tancovala 
veřejně poprvé v roce 1984. 

založená cimbalistou Ing. Janem 
Kachyňou, který stál v jejím čele až do 
své předčasné smrti v roce 1997. 
V současné době v čele muziky stojí 
primáš František Koráb, uměleckým 
vedoucím a zpěvákem je Jan Zaviačič. 
Vonica hraje písně rodného regionu 
a obohacuje repertoár o písně sousední-
ho Podluží i vzdálenějších Kopanic. 

Pokud byste měli zájem se podívat 
na upoutávku, která byla zároveň 
pozvánkou na "XXX. ročník Kraje beze 
stínu", můžete navštívit webové stránky 
televize NOE a v jejím archivu pod 
názvem "U nás" tento pořad najdete. 
Pořad natočila televize NOE a uvedla 
8. 6. 2017 ve 20.00 hod. s průvodním 
slovem moderátorky Magdaleny 
Múčkové. Upoutávky se zúčastnili 
i Pavel s Maruškou a Luboš.

       
Horáková Danuše, Nádeníčková Jana
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NĚKDO TĚ MÁ RÁD

Cítíš se někdy opuštěný a nemáš 
nikoho, kdo by tě pochopil, povzbudil 
nebo aspoň slovem potěšil?

Někoho, komu by na tobě záleželo? 
Kdo by byl připraven ti pomoci? Kdo by 
na tebe měl čas, aby tě vyslechl? Kdo by 
ti dal najevo, že o tebe stojí?

Zkus se zamyslet, jestli někdo takový 
není, třeba sis jen nevšiml.

Představ si, že bys u svých dveří ráno 
objevil balíček a v něm něco, co by ti 
udělalo radost nebo po čem už dlouho 
toužíš. A další den zas a zase.

Co bys udělal? Jenom by ses těmi 
věcmi potěšil, nebo bys začal přemýšlet 
a pátrat, kdo za těmi dárky stojí a proč ti 
je dává? Možná bys došel k tomu, že tě 
někdo musí mít rád.

Vážení spoluobčané! 
Byť žijeme v sekularizované společnosti, přesvědčených ateistů potkáme spíše 

poskromnu. Ovšem víra a vůbec vyšší přesvědčení předpokládají prostor svobody. 
Právě proto v naší farnosti nikoho neagitujeme, jen ponecháváme otevřené dveře 
pro ty, kdo přemýšlí a touží. 

Víra však s sebou nese i odpovědnost. Někteří rodiče žádali o křest dítěte – a bylo 
jim vyhověno. S tím, že bez následného seznámení dětí s obsahem víry, v níž byly 
pokřtěny, postrádá taková žádost smyslu. Proto zdvořile upozorňuji, že děti, které 
rodiče nejsou ochotni  v období školní docházky posílat do výuky náboženství, 
nebudou křtěny. Je to nekorektní a nepravdivé vůči kněžím i farnosti a drzé vůči 
Nejvyššímu.

Přeji vám hodně pokoje v srdci a hezké dny!
René Václav Strouhal váš duchovní správce

Někdo, kdo pro tebe denně připra-
vuje celý balíček darů, které se ti možná 
jeví jako samozřejmost.

Někdo, kdo může za to, že jsi. Někdo, 
kdo ti dal schopnost poznání a lásky.

Někdo, kdo i pro tebe a pro tvou 
radost vymyslel ranní a večerní červán-
ky,noční oblohu plnou hvězd, krásu 
květů a ptačího zpěvu.

Někdo, kdo do tvého srdce vložil 
touhu po lásce, po pravdě, po kráse 
a kdo čeká, až pochopíš, že to všechno 
jsou projevy jeho lásky a že půjdeš po 
jeho stopách, abys v něm našel všechno, 
po čem touží tvé srdce.

Je Někdo, kdo tě má rád.

(převzato z knihy: 
Jíří Mikulášek – Někdo tě má rád)

Farnost Těšany



SDH Těšany
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Těžké začátky
 Do roku 1997 hasičský sbor Těšany nefungoval. Tehdejší starosta, pan Ludvík Hájek, 

se zasloužil o jeho obnovení spolu s Jaroslavem Čechem, který byl zvolen starostou sboru, 
a Bohumilem Štelclem, velitelem jednotky. Po dřívější činnosti hasičů zbyla jen PS 12 – 
která je  stále zařazena a je plně funkční , T-805 kačena, dva obrazy a Krškova kronika.

 Kluci začali pořizovat techniku a vybavovat jednotku. Ze dvou starých CAS 25 složili 
jedno fungující vozidlo. Starosta sboru pan Čech daroval jednotce dopravní automobil 
ČAVDAR. Od chvíle, co mají čím jezdit, se těšanští hasiči aktivně účastní výjezdů a zásahů 
nejen v katastru naší obce.                                                                                                        

 Obnovený sbor se staronovým vozovým parkem řešil několik následujících let 
problém, kde garážovat auta a jak si zajistit zázemí pro činnost. V květnu 2001 získala 
obec Těšany do pronájmu prostory organizace Orel Těšany, které od té doby až do 
současnosti slouží jako hasičská zbrojnice. Členové SDH si prostory brigádně vyklidili, 
zrekonstruovali zasedací místnost, sociální zázemí, chodbu která slouží jako  šatna. Pro 
potřeby malého sboru, který se teprve znovu rozvíjí, prostory stačily a dlouho dobře 
sloužily jako zázemí pro výjezdovou jednotku.

20 let od znovuobnovení činnosti SDH Těšany



Významné zásahy JSDH
V roce 2000 zasahovala jednotka na ochranu proti 

přívalovým dešťům, které zanesly kanalizaci nad obcí 
a hrozily velké škody na majetku. Tehdejší šestičlenná 
jednotka provedla opatření, aby průtok vody nevnikl do 
objektů. Stejný problém hasiči řešili i v dalších letech. Členové 
SDH však nenapravovali škody po „velké vodě“ jen v naší obci.

V srpnu 2002 postihly záplavy celou Českou republiku. 
Když voda opadla, naši členové Patrick Zeman, Jaroslav 
Vymazal a František Kříž se spolu s jednotkou SDH Moutnice 
vypravili do oblasti Litoměřicka do obce Vědomice, kde 
zůstali 5 dnů. Na místo dovezli humanitární pomoc a nabídli 
vlastní síly při obnově obce.

V červenci 2005 se jednotka SDH Těšany účastnila 
záchrany dělníka zavaleného při práci na výkopech kanaliza-
ce. Hasiči zasahovali například u požáru v dřevovýrobě 
v Těšanech, u požáru kombajnu, nakladače, skladu briket 
v Sokolnicích, mnohokrát zasahovali u požáru strniště nebo 
stohů. Častým cílem výjezdů se stávaly dopravní nehody, 
u nichž členové sboru zajišťují technickou pomoc a řízení 
dopravy. V zimním období se řeší dopravní situace způsobené 
sněhovou kalamitou. Mezi velké výjezdy v tom roce patřil 
požár trávy u Borkovan. Spolu s dalšími jednotkami dobro-
volných i profesionálních hasičů se podařilo zastavit šíření již 
tak rozsáhlého ohně a zabránit větším škodám. Šťastnou 
shodou náhod se nedlouho před tímto výjezdem měnila stará 
cisterna z roku 1963 za novější z roku 1983, a tak nebyl 
problém zdolat náročnější terén.

Na jaře 2006 se značně zvedly hladiny řek především 
v důsledku tání sněhu. V jihomoravském kraji byl na Moravě 
a Svratce vyhlášen třetí stupeň a pohotovost. Těšanská 
výjezdová jednotka se spolu s dalšími jednotkami profesio-
nálních i dobrovolných hasičů podílela na odčerpávání vody 
z polí a luk obce Vojkovice, kde škody způsobila rozvodněná 
Svratka.

Pomoc po záplavách naše jednotka znovu poskytovala 
v Čechách i v roce 2013. Skupina jednotek z našeho okrsku 
nabídla svoji pomoc a techniku občanům na Litoměřicku. 
Obec Těšany vyhlásila sbírku pro tyto občany s tím, že ji hasiči 
odvezou, až pojedou na pomoc obci Vědomice, kde už 
pomáhali při záplavách v roce 2002.  Tentokrát však záplavy 
tolik nepřekvapily a v rámci celorepublikové pomoci bylo 
rozhodnuto, že vystačí jednotky z bližšího okolí. Jihomorav-
ský kraj měl být ponechán jako záloha pro případ pokračují-
cích záplav. Sbírka ale pořád měla komu pomoct. Proto jsme 
se s postiženými obcemi spojili a vytipovali, že bude nejužiteč-
nější pro obec České Kopisty u Terezína. Velitel naší jednotky 
se strojníkem odvezli tuto humanitární pomoc.
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Rok 2013 se jak druhem zásahů, tak pomocí obci točil 
kolem probíhajícího průtahu. Jednotka v únoru odstraňovala 
stromy určené k vykácení před rekonstrukcí vozovky. Byly 
pokáceny stromy v okolí autobusové zastávky a stromy 
u Masaryka. Déšť hasičům v tomto roce nepůsobil starosti, ale 
naopak pomohl, a to při čištění zatrubněného potoka pod 
hlavní silnicí. Kam se nedostali hasiči, tam potrubí pročistil 
přívalový déšť.

V roce 2015 byla naše výjezdová jednotka vyhodnocena 
jako nejlepší z hasebního obvodu Židlochovice, co se týče 
akceschopnosti, techniky a výzbroje. Jednotka SDH Těšany 
byla zařazena do zvláštního stupně pohotovosti a je předurče-
na k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. To zname-
ná, že je jednotka povolávána na výjezdy mimo svůj katastr 
a na financování výjezdů se bude podílet i HZS JMK. Jednotka 
se účastnila cvičení Biskoupky, Dálnice 2016, VÚ Březinka, 
Vlak 2017. Byla nasazena na stavění tábora v Poštorné pro 
ubytování běženců a při epidemii ptačí chřipky.

Lepší technika = účinnější pomoc
Výjezdy naší jednotky za 20 let od obnovení činnosti vydají 

celkem na 134 událostí. Bez nadsázky můžeme říct, že 
v Těšanech není ulice, kde by jednotka nezasahovala. Ať už šlo 
o požáry v rodinných domech (elektroinstalace, uskladněné-
ho dřeva, motorky, auta, nákladního automobilu), stodoly, 
restaurace Korok a Maryša, Šaratského dvora či dřevovýroby. 
Zasahovali jsme i při dopravních nehodách, poskytovali první 
pomoc, pomáhali při kalamitách, přívalových deštích,mimo-
řádných událostech, odfouklá střecha. Hasili jsme požáry 
suché trávy, strniště, biokoridoru, nebo vinohradu. Ale taky 
jsme čerpali vodu z polí a luk, ze sklepů, čistili potok, odklízeli 
stromy. Nejúsměvnější z našich výjezdů ale zůstává záchrana 
kozy, která se vyšplhala na střechu.

 Jak je vidět z rozmanitosti našich výjezdů, s jedním 
hasičským autem si jednotka rozhodně nevystačí. Vybavení 
pro různé druhy výjezdů je třeba doplňovat a obnovovat. Naše 
jednotka je vybavena motorovým kalovým čerpadlem, 
elektrocentrálou, osvětlovací technikou a pilou. Toto vybave-
ní používáme rok od roku častěji, přírodní pohromy nás trápí 
více než požáry.

 Ke všem zásahům od obnovení sboru vyjížděli kluci 
s naší cisternou CAS 25. V roce 2015 bylo zakoupeno nové 
zásahové dopravní vozidlo NISSAN, které vyhovuje potřebám 
naší jednotky, je doplněno přívěsným vozíkem, plně vybave-
ným pro zásahy v našem katastru ale i pro zásahy k ochraně 
obyvatelstva.                                                                                                                                   
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Aktivně pomáhat v obci …
S úmyslem aktivně se podílet na obecním dění organizace 

SDH Těšany od roku 2006 sestavuje patnáctičlennou 
kandidátní listinu do zastupitelstva obce pod hlavičkou 
„Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovol-
níků“. Naši kandidáti zastupují nemalou část obyvatelstva 
Těšan v obecní radě a zastupitelstvu.

 Můžeme se totiž hrdě hlásit i k jiným činnostem 
v obci než jen k výjezdům a řešení krizových situací. SDH se 
v obci věnuje i mnohem příjemnějším aktivitám, které obecní 
život zpříjemňují pro všechny. Členové se aktivně podílí na 
kulturním životě obce. Každoročně se starají o dozor na 
mysliveckém plese, podzimních slavnostech, dohlíží a řídí 
dopravu  na hody i při dalších společenských akcích konaných 
v naší obci. 

 A nejenže konáme dozor. My také pořádáme vlastní 
akce: ostatkový průvod obcí, kdy hasiči převlečení za maškary 
vyrazí za doprovodu hudby na obchůzku; hasičský ples, na 
kterém nikdy nechybí občerstvení, ukázky různých tanců 
a bohatá tombola. V letošním roce se uskutečnil již 
20. Hasičský ples.

          
… a zapojit se mimo obec

Sbor také aktivně spolupracuje s Okresním Sdružením 
Brno-venkov. V prostorách školy a tělocvičny pomáháme 
organizovat a pořádat školení MOST, SKLOO, školení 
vedoucích mládeže, rozhodčí a první pomoci. V Těšanech 
se konalo i setkání Okresních Sdruženích Jihomoravského 
Kraje a volby do Výkonného Výboru Okresního Sdružení 
Brno-venkov.

Vychováváme si nástupce
Doslova po pár letech od obnovení sboru, v roce 1999, 

jsme založili družstvo mladých hasičů, které se poprvé 
představilo při podzimních závodech o pohár starosty obce 
Těšany. Dvanáctičlenné družstvo se zúčastňovalo hry 
Plamen, závodů hasičské všestrannosti a soutěží Okresního 
sdružení Brno-venkov.

 Od roku 2011 ve sboru působí dvě družstva mladých 
hasičů. Dětem se věnují čtyři vedoucí kteří  prošli školením 
při OSH  Brno-venkov. A mladých hasičů přibývá. Díky píli 
a nadšení mladších a starších žáků se mladí hasiči rozšířili 
o družstvo přípravky (do přípravky chodí děti ve věku 3-6 let, 
mají samostatné tréninky podle svých dovedností) a vzniklo 
mnoho místních soutěží a akcí pořádaných pro veřejnost. 
Těšanští mladí hasiči – to zdaleka nejsou jen tréninky 
a závody, ale také kolektiv kamarádů, ochotných bojovat za 
druhé a kdykoliv přiložit pomocnou ruku. Dřívější nejmladší
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a nejméně zkušení dnes coby nejstarší předávají své vlastní 
vědomosti, znalosti a zkušenosti. Naučili se základům první 
pomoci, poradí si v přírodě, znají práci s lany. A to všechno 
navíc umí použít při pomoci ostatním v nouzi. 

 Mladí hasiči dnes čítají 21 registrovaných dětí 
v družstvech mladších, starších žáků a dorostenců. Tréninky 
pravidelně navštěvuje kolem 25 dětí. V přípravce se pak 
proměnlivě pohybuje kolem 10 dětí. Podařilo se rozšířit 
i kolektiv vedoucích mladých hasičů.

 
Práce nebo zábava? Obojí!

Aktivní činnost mladých hasičů je vidět i na spolupráci 
s obcí a také na soutěžích a akcích, které pravidelně pořádá-
me. V průběhu roku tak můžeme mladé hasiče vidět na 
místních soutěžích Těšanský uzel, soutěž O pohár starosty 
obce a Mikulášské soutěži. Soutěže se postupem času staly 
vysoce atraktivní a tak se těšíme velké návštěvnosti z ostat-
ních SDH v dalekém okolí. Každý rok pořádáme hasičské 
soustředění – letos již podruhé na Zlobici za spoluúčasti SDH 
Nosislav. S mladými hasiči se také vydáváme na výlety a do 
kina, sbíráme staré železo.
Z veřejných akcí pak jmenujme:

Dopravní den pro malé i velké –
dopravně-bezpečnostní akce za účasti všech složek IZS 
a BESIPu má formu zábavného dne plného soutěží a úkolů 
s dopravní tematikou. Děti (i dospělí) si můžou vyzkoušet 
jízdu zručnosti na kole, poznávání dopravních značek, první 
pomoc. Dopravní den pořádáme každoročně a s čím dál tím 
větší parádou. Loni, v roce 2016 jsme se s touto akcí přihlásili 
do Ankety dobrovolný hasič roku. Nechali jsme natočit video, 
poslali ho s přihláškou a čekali, kolik sborů se přihlásí a jestli 
se dostaneme do finále. Všechna ta práce se zúročila krásným 
druhým místem a výhrou 55 000 Kč, která je věnována na 
výrobu kopie sochy svatého Floriána. Ta bude umístěna ve 
výklenku nové hasičské zbrojnice. Za souhlas s pořízením 
kopie děkujeme rodině Trundově.

Pálení čarodějnic, při kterém mladí hasiči zajišťují 
zábavná stanoviště pro děti, odpoledne soutěží a her. Čaroděj-
nice pálíme pod hasičským dohledem od roku 2009. 
V posledních letech jsme přidali také vypouštění lampionů 
štěstí se vzkazy a tajnými přáními. K příjemné atmosféře 
přispívá svým hudebním doprovodem také skupina MRAK.

Těšanskou stopu pořádá SDH ve spolupráci s ostatními 
spolky v obci jako pohodovou jarní procházku kolem obce 
a zároveň příležitost pro všechny spolky ukázat na stanoviš-
tích s úkoly, čím se který spolek zabývá.

Národopisné slavnosti se od roku 1999 konají nejen za 
účasti folklórních souborů, ale také v doprovodu závodů 
O pohár starosty obce. Závody mládeže v požárním sportu se
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staly náplní prvního sobotního dopoledne 
v září. Tradičně je doprovázejí i ukázky hasičské 
techniky. Pro hasičskou mládež z okolí je to 
první příležitost ve školním roce zazávodit si 
v požárním útoku a štafetovém běhu 400 m 
s překážkami CTIF.

Pochod čertů od roku 2016 navázal na 
tradiční neorganizovanou mikulášskou 
nadílku. Peklo před těšanskou kovárnou je nová 
tradice, které držíme palce a přejeme jí úspěšné 
zakořenění do obecních zvyklostí. 

           
Nová hasička

A protože se rozrůstáme jak v oborech 
činnosti, tak v počtu členů různých věkových 
kategorií, máme už delší dobu jedno velké 
přání.

V roce 2016 byla představena vizualizace 
nové hasičské zbrojnice. Tím začala celoroční 
práce na našem snu nové hasičské zbrojnice. 
Přes získání souhlasu našich zastupitelů, 
k postupnému řešení konkrétní podoby 
projektu až po moderní, mírně kontroverzní 
materiál – corten. 

Chtěli bychom poděkovat obci Těšany 
a hlavně starostovi že si cení práce nás hasičů. 
Cítíme to jako velkou podporu a závazek v naší 
práci.

Proto také jsme se snažili získat peníze, aby 
hasička nestála obec a nás všechny celou částku, 
na kterou byl projekt naceněn.

Podařilo se získat dotaci z Ministerstva 
vnitra na novou hasičskou zbrojnici ve výši 50 % 
ceny, to je 3 850 000 Kč, a ještě v roce 2016 
navíc 400 000 Kč od Jihomoravského kraje. 
V roce 2017 se z dotací Jihomoravského kraje 
podařilo získat další 2 400 000. Do konce roku 
2017 bude hasička dostavěna a předána do 
užívání. Těšíme se na ni a přejeme sobě 
i ostatním, ať je nová stavba celé obci ku 
prospěchu i pro radost.            

Toto je jen krátký souhrn práce hasičů za 
posledních dvacet let. Mnoho z ní jste mohli 
v obci sami vidět a zažít. A o mnoho víc se o ní 
budete moct dočíst v informační publikaci, 
kterou SDH ke svému výročí vydává.

Jednatelka SDH Těšany, Jana Štelclová
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Připomeňme si při tomto 

významném výročí modlitbu 

hasiče, která neztratila na 

významu ani po tolika letech. 

Modlitba hasiče

Nechť kdekoli oheň plane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů Pane,

dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku, 

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním,

a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát,

že sám přitom život ztratím,

požehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.
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Z kroniky obce „1927 - 1946“
(doslovný výpis)

Poměry kulturní – pokračování
Slavnost zahájil pan starosta Josef 

Vahala a po něm promluvili: za zemský 
výbor jeho přísedící pan Julius Kope-
ček, za okresní úřad p. okres. hejtman 
Richard Kabela, za okres. školní výbor 
p. okres. školní inspektor Osvald 
Baráček, za místní učitelský sbor pan 
řídící Josef Chalupník a za občanstvo 
pan vrchní strážník Pavel Vaníček. Za 
zásluhy o zbudování měšťanské školy 
jmenovalo těšanské obecní zastupitel-
stvo čestnými občany Těšan pana 
okresního školního inspektora Baráčka 
a pana řídícího Josefa Chalupníka. 

V nové budově se vyučuje od 
počátku školního roku 1932/33 obecná 
škola (3 třídy), teprve v prosinci téhož 
roku je povoleno otevříti prvou třídu 
školy měšťanské, která pro značný 
počet dětí (91) má pobočku. Řízením 
nově zřízené měšťanské školy byl 
pověřen pan řídící Josef Chalupník 
a prvými  učiteli byli: paní účitelka 
Františka Mikulášková a profesor Miloš 
Koreček. Škola má úřední název: 
" M a s a r y k o v a  m ě š ť a n s k á  š k o l a 
v Těšanech". Prvním definitivním 
ředitelem je od 1.září 1934 Stanislav 
Pavlíček. Školnicí byla ustanovena od 

počátku slečna Marie Nehybová a na 
podzim 1935 přibrán za topiče p. Šimon 
Nehyba. 

Od zřízení této školy snaží se místní 
školní rada i okresní školní výbor 
o utvoření školního obvodu při ní. 
Zástupcové obcí přicházejících v úvahu 
byli za tím účelem několikrát svoláni 
k poradám, avšak nedospělo se k cíli pro 
ubohý finanční stav obcí. 

Spolky
Nedostatek peněz v době krize 

odráží se také v činnosti místních 
spolků. Upadají hospodářsky a to má 
neblahý vliv na ostatní činnost. Je 
nepravidelná a projevuje se hlavně 
tanečními zábavami a několika divadly-
.Není vedoucích a zájemců, neboť ti 
dřívější mají dost vlastních starostí. 

Při místní republikánské straně byla 
v r. 1934 založena organizace "Republi-
kánského dorostu". Počala pracovati 
s nadšením mládí a zdálo se, že zatlačí 
do pozadí ostatní spolky, ale po čase 
také ochabla. Jejím dílem jest vysázení 
lip okolo Masarykova náměstí a okolo 
tržiště, dále zakoupila ruční stříkačku 
pro postřik ovocného stromoví a vinné 
révy. 



Trhy
Na počátku roku 1933 bylo povoleno 

konati v Těšanech dobytčí trhy. První 
trh se konal 13.března 1933 na nově 
upraveném tržišti. Úprava tržiště 
(ohrada) si vyžádala značného nákladu 
8.000,- Kč. Na trh se přišlo podívat 
velké množství lidí z Těšan i z okolí. 
Také dobytka bylo mnoho. Trhu se 
zúčastnili i trhovci s výkladním zbožím. 
Žactvo obou těšanských škol navštívilo 
trh v průvodu svých učitelů. 
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Vinice
V roce 1933 zakládají v Těšanech 

první vinice tito rolníci: Josef Vahala 
č. 166, Jan Horák č. 150, František 
Rychlík, František Dostál, a František 
Kaňa. Výměra těchto prvních vinic jest 
celkem asi 3 měřice. Vinohradů rok od 
roku přibývá. Doufejme, že se v blízké 
b u d o u c n o s t i  d o č k á m e  d o b r é h o 
těšanského vína.

60 let od založení JZD v Těšanech
Čas letí a my si v letošním roce připomínáme 60 let od založení Jednotného 
zemědělského družstva v Těšanech. V současné době se  takto nejmenuje, jeho 
současný název je Agro MONET, a.s. se sídlem v Moutnicích č. p. 200, jehož 
vlastníkem je pan Slaviša Zarič. Družstvo prošlo přeměnami, sloučilo se 
s družstvem Nesvačilky a Moutnic, po revoluci zaznamenalo mnoho změn až 
k dnešnímu názvu a vlastníku. To však neovlivnilo podstatu hospodaření, stále se 
zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Mnoho místních občanů pracuje 
v Agro MONETU a je hodně těch, kteří svoje pracovní léta mají spjata  s družstvem. 
Stále je největším zaměstnavatelem v obci. 

Nyní se vraťme do minulosti 
k socializaci vesnice. Byla to doba pro 
mnohé těžká a náročná. První družstvo 
bylo v Těšanech založeno již v roce 1951. 
Několik občanů se dohodlo na společ-
ném obdělávání pozemků podle 
družstevních stanov. K dispozici však 
měli málo své půdy a  ani s 20 ha, které 
občané předali místnímu národnímu 
výboru, nebyla dostatečná výměra pro 
životaschopnost družstva. Družstvo 
bylo v roce 1953 likvidováno a dědina se 
vrátila opět ke starému způsobu 
hospodaření a setrvala v něm až do 
rozhodujícího združstevnění v roku 
1957. 28.srpna 1957 bylo rozhodnuto 
o založení zemědělského družstva, jež 

zahájilo činnost 12.září 1957 ustavující 
schůzí v hostinci u Rotnáglů. Více než 
200 přítomných zvolilo členy předsta-
venstva: Barnabáše Petláka č. 252 
předsedou, jeho zástupcem Jana 
Horáka č. 150, účetním tajemníka MNV 
Miloslava Dostála č. 22, pokladníkem 
Josefa Dostála č. 86, agronomem 
Antonína Svobodu č. 80, skladníkem 
Františka Sedláčka č. 38 a zootechni-
kem Barnabáše Chalupu č. 44. V bu-
doucnosti si často museli členové 
uvědomit, že není těžké družstvo 
založit, jako je udržet v prospívajícím 
stavu. Všechny, nikoliv jen členy 
představenstva, čekala perná práce. 



Nové představenstvo se pustilo do 
práce s elánem příznačným pro každou 
nastupující organizaci. Barnabáš Petlák 
se zvolenými členy uchopil věc za 
správný konec. Nesmlouvavě kladl 
pevné základy nového způsobu hospo-
daření. Už na první členské schůzi bylo 
třeba rozhodnout o záhumencích. 
Družstevníky zajímala stejně jejich 
výměra jako poloha. Každý člen dostal 
záhumenek o výměře půl hektaru. 
Půlhektarový záhumenek byl přidělen 
pouze těm, kteří odpracovali plný počet 
jednotek, v opačném případě byl menší 
o 0,30 ha. 

Jednotka v roce 1958 nedosáhla ani 
15,- Kč, rovněž pracovní morálka nebyla 
dobrá a bylo ji nutné řešit. V roce 1962 
dochází ke změně předsedy družstva, 
kterým se stává Josef Komínek. 
Dosavadní předseda Petlák převzal 
funkci agronoma. 

Do roku 1963 vstupovali družstevní-
ci s vědomím chyb, kterých se dopustili. 
Není přece možné ponechat úrodu na 
pospas mrazu, je třeba si pospíšit 
s orbou i hnojením, více pozornosti 
věnovat strojům. V březnu odstupuje 
Josef Komínek z funkce předsedy. Nově 
zvoleným předsedou se stal Ladislav 
Máša. Tento však pro své zdravotní 
potíže nevedl družstvo tak, jak by bylo 
potřeba. Veškerou práci vedl Barnabáš 
Petlák. Největším problémem byl útěk 
mladých lidí pod patronací rodičů, 
odhodlaných prodat vlastní domek 
a odejít do města. V družstvu pracovalo 
daleko více žen než mužů, Bylo potřeba 
mladých lidí, kteří by se dokázali 
uplatnit u stroje. První těšanskou 
traktoristkou byla 18-ti letá Josefa 
Turková. 

Rok 1964 přinesl nového předsedu 
Vojtěcha Sedláčka, který začal uplatňo-
vat nové metody v řízení práce. Plán byl 
splněn, práce byly včas skončeny.
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Uplatnění požadavku kázně, která 
s celkovou dobrou úrodou dopomohla 
k vysoké pracovní jednotce.

Jednotka činila 24,- Kč vedle natu-
rálií v hodnotě 1,50 Kč. Jednotka tak 
byla nejvyšší od počátku kolektivního 
hospodaření. 

V pozdějších letech mělo družstvo až 
na 200 členů.

Zemědělské družstvo v následují-
cích letech hospodařilo na vysoké 
úrovni, ke spokojenosti svých členů 
i ostatního obyvatelstva. 

V současné době má Agro MONET a.s. 
58 zaměstnanců a hospodaří na výměře 
2566 ha půdy.

Vedení Agro MONETU a.s.

člen představenstva :
Slaviša Zarič

člen dozorčí rady:
Ing. Hana Vymazalová

prokura:
Danijela Zarič, Ivo Hilšer, 
Ing. Jindřich Burda

Prameny:
Zápisy z členských schůzích JZD

Dr. Josef Stejska, Dr. Michal Vaňáček, 
JZD Těšany 1957 - 1967

        
Danuše Horáková,
Jana Nádeníčková 
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Soutěž se uskuteční v rámci Národopisných slavností

před kovárnou v Těšanech,od 11.00 do 13.00 hod. 

kde také proběhne slavnostní vyhlášeníve 14.30 hod. 

Všichni soutěžící budou odměněni,

na výherce čekají zajímavé ceny.

Podmínky
soutěže

Přihlaste se do 30. 8. 2017 paní Radce Sigmundové 
(tel. 606 900 177). Výrobky doručte v sobotu 2. 9. 
mezi 9.00 a 10.00 ke kovárně.

Do soutěže je třeba dodat 50 kousků k ochutnávce.

Druh výrobku musí být v souladu s tématem „výrobky s povidly 
nebo tvarohem“. Tím se rozumí jakékoli pečené výrobky 
z těsta zdobené či plněné povidly nebo tvarohem.

Obec Těšany ve spolupráci 
s RC Na Myšáku vyhlašuje

soutěž

2. 9.
2017

sobota

letos na téma „výrobky s povidly nebo tvarohem“

42





 Josef
HabrovecSVĚT 

POD VODOU
Povídání o potápění a focení pod vodou

24. 9. 2017
od 14:00 do 17:00

v prostorách
Obecního úřadu v Těšanech

Během odpoledního programu vystoupí zpěvačka 
Lenka Beranová Zářická za klavírního doprovodu 

Petra Lichnovského se známými písněmi muzikálové 
scény i autorů vážné hudby


