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Slovo starosty obce
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V centru obce dokončujeme stavbu 
hasičky. Připomínám, že důvodem, 
proč se obec do projektu pustila, je to, 
že budova, ve které jsou místní hasiči 
nyní, není majetkem obce a stav nemo-
vitosti není pro JSDH obce Těšany plně 
vyhovující. Současnou hasičku obci 
dlouhodobě zapůjčil Orel jednota 
Těšany a předpokládáme, že naše 
výjezdová jednotka bude v orelské 
budově umístěna do jarních měsíců 
příštího roku. Ambicí nové hasičky je, 
mimo plnění předpokladu funkčnosti 
a komfortu pro hasiče, jistě i architekto-
nicky zajímavý vzhled. Hasička zaujme 
nejen originálním tvarem, ale jistě 
i fasádou z cortenového plechu, tedy 
plechu, který během dvou až pěti let 
řízeně koroduje. Koroze neprostoupí 
celý plech, zůstává jen na povrchu. 
Záměrem autora projektu Ing. Tomáše 
Vymětala nebylo napodobovat budovy 
v okolí hasičky staré několik století, ale 
vytvořit stavbu, která ponese stopy 

současné architektury a zároveň bude 
vhodně doplňovat současné dominanty 
centra obce. Po dokončení zpevněných 
ploch kolem stavby bude nová hasička 
slavnostně otevřena a bude přístupná 
veřejnosti. Předpokládaný termín je 
měsíc duben nebo květen.

Dne 2. října 2017 byla se společ-
ností Stavby Vanto, s.r.o. podepsaná 
smlouva na výstavbu fotbalových 
kabin v Těšanech. Uchazečů bylo 7 
a nejnižší cenovou nabídku předložila 
společnost Stavby Vanto, s.r.o., a to 
8 578 583,83 Kč včetně DPH. Předpo-
kládaný termín dokončení stavby je 
v měsíci srpnu příštího roku.

Již od letních měsíců probíhaly 
opravy prostorů pošty. Práce na opra-
vách byly o to komplikovanější, že 
zednické, instalatérské, podlahářské, 
topenářské a další práce byly prováděny 
za provozu pošty. Bylo to způsobeno 
tím, že Česká pošta odmítla umístit 
provozovnu do jiného objektu z důvodů

Vážení občané,
blíží se konec roku 2017, ve kterém bylo v Těšanech opět velmi 
živo. Nejen, že jsme společně prožívali mnoho kulturních 
a sportovních událostí, ale také se u nás v obci rekonstruovalo, 
opravovalo a stavělo. Ať už se jednalo o výstavbu chodníků, 
hasičky, zahájení stavby kabin, opravu pošty, úpravy veřejného 
prostranství vedle zámku a dalších, chci Vám poděkovat za 
trpělivost při některých omezeních, které ze staveb vyplývají. 
Věřím, že vše, co se v Těšanech daří vybudovat, bude sloužit 
nejen nám, ale i dalším generacím.



IT technologií a během oprav tedy pošta 
musela fungovat. Nyní již jsou veškeré 
řemeslné činnosti dokončené a pevně 
věřím, že klienti Pošty partner se 
v současných zrekonstruovaných pros-
torách cítí mnohem lépe.

Současně probíhá i rekonstrukce 
prostorů RC Na Myšáku, které jsou také 
majetkem obce. Osobně si velmi přeji, 
aby v rodinném centru, kde se schází 
především maminky s dětmi, bylo 
takové prostředí, které bude působit 
čistým a moderním dojmem, a proto 
celou akci plně podporuji. Na práci se 
podílí nejen firmy placené obcí, ale také 
občané, kteří dlouhodobě s RC Na 
Myšáku spolupracují. Tito pomáhají ve 
svém volném čase bez jakékoliv odmě-
ny a patří jim můj velký dík.
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Obec Těšany žádala ČSOB o umís-
tění bankomatu do obce. Tato žádost 
byla však zamítnutá. Oslovili jsme také 
Fio banku, která nám poslala podmínky 
umístění. Společnost Fio banka poža-
duje garantovaný počet transakcí ve 
výši 850 transakcí měsíčně. Při nedosa-
žení garantovaného počtu, platí obec 
náhradu 30 Kč za každou transakci 
chybějící do garantovaného počtu. 
Nutný počet výběrů pro provoz bez 
doplácení obcí se nám jeví jako vysoký, 
proto prozatím nehodláme v jednáních 
pokračovat.

Během října byly zpevněny pomocí 
asfaltového recyklátu parkoviště 
u zdravotního střediska, kostela, 
u bytového domu a cesta ve dvorkách. 
Všechny uvedené plochy byly v případě 
deště podmáčené a v některých ob-
dobích mohly být využívány pouze 
omezeně. 



Na základě dlouhodobého jednání 
s městem Židlochovice byl k bytovému 
domu umístěný radar k měření rych-
losti. Více podrobností uvádím v sa-
mostatném článku.
RO schválila:
 Individuální dotaci 2 000 Kč na 

podporu výletu na Vysočinu pro děti 
z turistického oddílu Robinson na 
základě žádosti Orla Těšany.

 Individuální dotaci pro Myslivec-
ké sdružení Těšany, z.s. ve výši 
10 000 Kč. Částka je v období 2017 
využita na pokrytí nákladů spoje-
ných s pořízením a vypuštěním do 
volné přírody chráněných druhů 
živočichů jako např. koroptve polní.

 Darovací smlouvu mezi obcí Těšany 
a JMK na částku 25 000 Kč, kterou 
obec obdrží na základě ocenění 
v soutěži Vesnice roku.

Obec Těšany navštívil, v rámci ná-
rodopisných slavností, premiér ČR pan 
Bohuslav Sobotka a hejtman JMK pan 
Bohumil Šimek. Návštěva obou vr-
cholných politiků proběhla ve velmi 
pohodové atmosféře a oba ocenili 
zajímavý program slavností, ale i krásu 
naší obce.

Provozovatel  Pošty Partner oznamuje 
občanům rozšíření služeb o servis PC – 
opravy a prodej  počítačů.

Příjem zakázek každé úterý a čtvrtek 
v odpoledních otevíracích hodinách, dále 
nabízíme kopírování, ceník je k dispozici na 
provozovně.

Děkujeme klientům za přízeň a přejeme 
klidné prožití vánočních svátků, 
EDARO SERVIS s.r.o.
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Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pohodové prožití svátků 
vánočních a vše nejlepší do nového roku.

Ing. Miroslav Zborovský



Společnosti SUEZ (dříve SITA) 
oslovila vedení obce k jednání o změně 
frekvence svozů směsného odpadu. Již 
dva roky je v Těšanech zavedený systém 
svozu tříděného odpadu a reálně se daří 
dosahovat zadaného cíle, tedy snížení 
množství směsného odpadu (viz tabul-
ka). To se odráží samozřejmě i na 
množství popelnic přistavených ke 
svozu a to v  takové míře, že většina 
domácností v Těšanech přistavuje 
nádobu na směsný odpad 1× za měsíc 
nebo i 1× za 6 týdnů. Svozová firma 
odůvodňuje požadavek tím, že náklady 
na svoz jsou pro ni velmi vysoké a v pří-
padě ponechání frekvence svozu 1× za 
14 dní by svoz musela zdražit, neboť ať 
už jedou „popeláří“ pro 600 nebo 300 
popelnic, tak náklady mají velmi 
podobné, ale obec reálně za službu platí 
čím dál, tím méně z důvodů fakturace 
reálného množností svezených popel-
nic. Firma tedy nechce dále za součas-
nou cenu svážet popelnice každých 
14 dní a navrhuje svoz směsného 

odpadu 1× za měsíc, stejně tak jako se 
vozí plast a papír.

Rada obce rozhodla, na základě výše 
popsaných faktů, o tom, že nepřistoupí 
na případné zdražení svozu, které by se 
občanům promítlo do poplatku za 
odpady. Obec Těšany, v souladu s tím, 
že většina domácnosti již v současnosti 
vyváží svoji popelnici jednou měsíčně, 
se se společností SUEZ dohodla na 
svozu směsného odpadu 1× za měsíc. 
Konkrétní data svozů najdete v kalen-
dáři ve zpravodaji. Pokud by měl někdo 
problém s tím, že má např. malé děti 
a pleny zabírají mnoho místa v nádobě, 
může si pořídit nádobu novou, zajít si 
na obecní úřad pro čárový kód a přista-
vovat při svozu více popelnic. Dále je 
možné využívat k likvidaci odpadu 
využívat sběrný dvůr. 

Závěrem bychom chtěli uvést, že 
také obce v okolí (např. Telnice, Uher-
čice) sváží směsný odpad 1× za měsíc, 
a dle vyjádření starostů nepůsobí tato 
frekvence svozu žádné problémy. 
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Svoz směsného odpadu 

od nového roku už pouze jednou měsíčně!!

Plasty

Papír

Sklo

Rok 2017
(t/rok)

216

27,7

23

16,6

 
Dopad změny systému 
třídění odpadu v Těšanech

293

3,5

8

7

Rok 2015 
(t/rok)

245

22

20

13,5

Rok 2016 
(t/rok)

Rozdíl za dva roky

-77

24,5

15

9,6

(t/rok)

Směsný komunální odpad

Tabulka třídění – čísla od SUEZ
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Třídění odpadu v Těšanech

Obec Těšany se s projektem třídění odpadu 
přihlásila do celostátní soutěže Chytrá radnice. 
V soutěži představily města a obce moderní 
chytrá technologická řešení, která v oblasti 
veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlá-
šené projekty byly hodnoceny v kategoriích 
Životní prostředí, Individuální doprava, Veřejná 
doprava, Energetika, e-Úřad a dále byla udělena

Cena veřejnosti. Tuto cenu obdržel účastník, který dostal od hlasujících nejvíce 
hlasů. Právě naše obec získala ze všech přihlášených 64 projektů za projekt třídění 
odpadu a motivační systém s tímto související nejvíce hlasů. Na základě udělení 
ceny si Těšany, mimo jiných médií, všimla Česká televize a zmínila projekt třídění 
odpadu v pořadu Události v regionech vysílaného 3. listopadu.

Ocenění 1. ročníku soutěže Chytrá radnice (zleva na fotografii): 

Radek Staňka, autor projektu třídění odpadu obce Těšany
Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany, vítěz kategorie Cena veřejnosti

Milan Kazda, starosta obce Kněžice, vítěz kategorie Energetika / Michael Kašpar, místostarosta 
města Kolína / Vít Rakušan, starosta města Kolína, vítěz kategorie Celková chytrost města a vítěz 
kategorie Životní prostředí / Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy, 
Ondřej Dostál, specialista strategického plánování statutárního města Ostravy, vítěz kategorie e-Úřad , 
Daniel Morys, generální ředitel Dopravního podniku města Ostravy, statutární město Ostrava, vítěz 
kategorie Veřejná doprava / Vladimír Malý, místostarosta města Třebíče, vítěz kategorie Individuální 
doprava / Pavel Ounický, místostarosta města Blatné, vítěz kategorie Inovativní řešení

Chytrá radnice – Těšany byly oceněny v celostátní soutěži!!
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Miroslav Zborovský: Dobrý den, pá-
nové. Nemůžu začít jinak otázkou, 
jak k tomu došlo, že se podařilo sbor 
obnovit?

Jaroslav Čech: Na rovinu musím říct, 
že jak už to tak někdy bývá, tak ten první 
impuls ke znovuobnovený byl v hospo-
dě Na kovárně, kde nás k tomu vyzval 
tehdejší starosta Luďa Hájek. Já jsem 
to tehdy dostal za úkol. Zakládajícími 
členy kromě mě byli Ludvík Hájek, 
Bohumil Štelcl, Pavel Tošer, Oldřich 
Král, Patrik Zeman a Pavel Rotnágl. 
K nám se tehdy připojili všichni zaměst-
nanci mé tehdejší firmy. 

Bohumil Štelcl: Obec má totiž povin-
nost zabezpečit požární prevenci,

a protože tady sbor nefungoval, tak se 
Luďa Hájek rozhodl, že je nutné 
Jednotku i sbor hasičů obnovit. Než se 
to podařilo, platilo se Moutnicím za to, 
že budou mít na starosti i katastr Těšan.

MZ: Jak to bylo s hasičkou. Vždy byla 
zřízena na místě současné hasičky 
u hlavní silnice?

Bohumil Štelcl: Tam bývala hasička 
vždycky, ale několikrát jsme se i stě-
hovali. Nejdřív jsme byli tam, kde 
sídlíme nyní, tedy v budově u hlavní 
silnice vlastněné Orlem. Potom jsme 
byli přesunuti do domu, kde má nyní 
dílnu Tomáš Fiala a nakonec jsme se 
vrátili zpět do orelské budovy.

V letošním roce slaví hasičský sbor v Těšanech 20 let od znovuobnovení. Jak to 
vlastně v začátcích nové kapitoly hasičů v Těšanech tehdy bylo, co vše hasiči řeší, na 
které výjezdy doposud vzpomínají nebo také, které společenské či sportovní akce 
pořádají? To vše jsou témata, která jsem rád probral se starostou Sboru dobrovol-
ných hasičů v Těšanech panem Jaroslavem Čechem a velitelem výjezdové jednotky 
panem Bohumilem Štelclem.

Rozhovor
s těšanskými
hasiči nejen
o výročí 
znovuobnovení
SDH v Těšanech

Bohumil ŠtelclJaroslav Čech
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Jaroslav Čech: Ano, je to tak. Nejprve 
jsme se ze současné hasičky na Brněn-
ské stěhovali na „Čermákovo“, což byl 
obecní majetek, a potom zase zpět. 

MZ: Jak to tehdy vypadalo s těmi 
objekty? Asi jste nepřišli k hotové 
hasičce.

Bohumil Štelcl: Ty domy nebyly v dob-
rém stavu, ale s pomocí obce jsme to 
postupně s klukama opravovali.

Jaroslav Čech: Opravovalo se to kom-
pletně. Betonovalo se, nahazovalo, 
voda, prostě komplet. Něco platila obec, 
něco jsme si dělali sami.

MZ: Jakou měli hasiči v Těšanech 
techniku? Jaké bylo k dispozici auto? 

Bohumil Štelcl: Pořádný auto tady 
nebylo. Tehdy se ale podařilo domluvit 
s hasiči ze Židlochovic to, že nám 
převedli do Těšan starší Liazku, která se 
musela opravit. Takže postupně jsme 
měli cisternu a potom daroval Jarek 
Čech hasičům Čavdara, což byl takový 
malý autobus.

Jaroslav Čech: Z aut tady byla jenom 
Tatra 805 tzv. „kačena“, která byla 
skoro nefunkční. Podařilo se tehdy ty 
Liazky (CAS 25) sehnat dokonce dvě, 
kdy každá měla nějakou závadu, tak se 
z toho montovalo jedno funkční auto. 
Tehdy na tom dělala s těšanskými hasiči 
taky celá moje firma. A toho Čavdara 
jsem věnoval hasičům hlavně kvůli 
děckám, které jezdily na soutěže.

MZ: Jen pro srovnání si řekněme, co 
máte za auta a techniku nyní.

Bohumil Štelcl: Liazku máme i součas-
ně, ale je to mladší ročník. K zásahům 
využíváme také osobní automobil 
Nissan, zakoupený obcí v roce 2013. 
Dále máme k dispozici i VW Transpor-
ter. Ten slouží především pro mládež.

Jaroslav Čech: Mimo uvedených aut je 
jednotka vybavená kalovými čerpadly, 
elektrocentrálou, osvětlovací techni-
kou, pilou, přívěsným vozíkem s vyba-
vením a dalšími důležitými věcmi.

MZ: Kde jste se vlastně „vyučili“ hasič-
skému řemeslu, když jste začínali úplně 
od začátku?

Jaroslav Čech: Často jsme tehdy jezdili 
do Žatčan, tam nás hodně naučil Olin 
Tichý. On nám poradil, na co si dát 
pozor, co musíme mít připravené, taky 
nás bral na valné hromady, abychom 
věděli co a jak. V začátcích nám pomohl 
i Antonín Osvald. My jsme se věnovali 
spíše technice, auto a podobně a potom 
už se hodně zapojila do těch věcí kolem 
papírování Jana Štelclová.

MZ: Jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH? 
Mnoho lidí neví, že se vlastně jedná 
o dva různé subjekty. Představte nám 
JSDH Těšany i SDH. Jaké tam jsou 
funkce a co to obnáší. 

Jaroslav Čech: Rozdíl mezi JSDH 
a SDH je významný. Zřizovatelem Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) je obec, kdežto Sbor dobrovol-
ných hasičů (SDH) je občanské sdruže-
ní pracující na úseku požární ochrany. 
V obci může fungovat SDH, ale nemusí 
být zřízena jednotka a naopak. Já jsem 
starostou sboru dobrovolných hasičů, 
tedy SDH Těšany, místostarosta je Pat-
rik Zeman, jednatelkou Jana Štelclová, 
pokladní Jana Vlasáková, revizor účtu 
Pavel Tošer, vedoucí mladých hasičů



Petr Merlin Vaněček a kronikářkou je 
Michaela Slatinská.

Bohumil Štelcl: Co se týká JSDH, tak já 
jsem velitel jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, velitel družstva je Adam 
Zeman a Petr Štelcl, strojníci Vlastimil 
Vlasák, Pavel Urban, Pavel Čech, Jaros-
lav Vymazal a Jaroslav Čech ml. Zbytek 
jednotky jsou starší a mladší hasiči. 
Každý, kdo je v Jednotce SDH a pohy-
buje se u zásahu, musí mít zdravotní 
způsobilost a také musí být řádně 
proškolen. Ať už jsou to strojníci, kluci, 
co řežou s pilou, ti kteří používají 
dýchací přístroj atd.  

MZ: Co je vlastně vaší náplní? 

Bohumil Štelcl: Standardně jsme 
povolávaní k ohni, k likvidaci padlých 
stromů, k povodním a dalším záležitos-
tem. Mimo to jsme od roku 2015 
zařazení v OOB. (pozn. Ochrana obyva-
telstva, kdy náplní je plnění úkolů 
v oblasti plánování, organizování 
a výkonu činností za účelem předcháze-
ní vzniku, zajištění připravenosti na 
mimořádné události a krizové stavy 
a jejich řešení). S tím souvisí také povin-
nost školení a nároky na vybavení).

MZ: A co dopravní nehody?

Bohumil Štelcl: K těm už nyní nejsme 
povolávání, na to jsou určené konkrétní 
jednotky.

Jaroslav Čech: Teď už k tomu nejezdí-
me, ale pamatuji si, že první nehoda, 

u které jsme byli, byla kousek od 
Těšan,kde havarovala dodávka. Tehdy 
tam byla smrtelná zranění. Ty nehody 
jsou vždycky velmi silné zážitky, které 
bych ale nikomu nepřál. 

MZ: Které zásahy vám za těch dvacet 
let utkvěly nejvíce v paměti?

Bohumil Štelcl: Určitě ty dopravní ne-
hody. Taky si vybavuji, že když se 
kopala kanalizace, tak to zasypalo 
jednoho dělníka, nebo když byly v roce 
2002 v České republice povodně, tak 
jsme pomáhali ve Vědomicích.

Jaroslav Čech: Možná bych taky uvedl, 
že kluci byli u toho, když se vytahovalo 
z Těšanské přehrady auto, které tam 
někdo schválně „utopil“. Tím autem 
řidič srazil cyklistu a potom se chtěl 
auta zbavit. 

MZ: Abychom to trochu odlehčili, tak 
vím, že bylo i pár kuriózních výjezdů.

Bohumil Štelcl: No samozřejmě se 
vždycky člověku vybaví koza na střeše 
z roku 2014. Tenkrát jsme nevěřili 
vlastním očím, když nám přišla zpráva, 
že máme vyjíždět sundávat kozu ze 
střechy.

Jaroslav Čech: Já tu SMS zprávu mám 
uloženou dodnes (smích). 

Bohumil Štelcl: Zajímavý bylo taky to, 
že jsme byli minulý rok povolaní 
hejtmanem do Poštorné, abychom tam 
společně s dalšími jednotkami stavěli 
stany pro migranty, kteří měli na naše 
území dorazit. Také letos jsme vyjeli na 
pomoc při likvidaci drůbeže nakažené 
ptačí chřipkou . Úklid po přívalovém dešti
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MZ: Jak je to se sborem nyní. Kolik má 
členů, kolik z nich je zařazeno ve vý-
jezdové jednotce, co mládež atd.

Bohumil Štelcl: Dospělých máme nyní 
ve sboru padesát devět, ve výjezdové 
jednotce je patnáct členů. Dětí je skoro 
třicet.

Jaroslav Čech: Já bych k tomuto chtěl 
doplnit, že od začátku jsme chtěli, aby 
fungovala mládež, proto nás těší, že 
máme tolik dětí. Dříve se tomu hodně 
věnovala Jana Štelclová, teď především 
Petr Merlin Vaněček, Milan Sigmund 
a další mladí. 

MZ: Které sportovní a kulturní akce 
hasiči pořádají?

Bohumil Štelcl: Vezmeme to od začátku 
roku. Tedy tradiční hasičský ples, 
ostatkový průvod obcí, dopravní den, 
pálení čarodějnic, společně s RC Na 
Myšáku děláme Těšanskou stopu. Dále 
potom soutěž O pohár starosty obce 
v rámci národopisných slavností, Mi-
kulášské závody, Těšanský uzel (halová 
soutěž mladých hasičů) nebo od minu-
lého roku děláme Čerty u kovárny, na 
kterých se podílí opět více spolků či 
dobrovolníků.

Jaroslav Čech: Je toho myslím dost. 
Pro zajímavost si vzpomínám, že 
ostatky byly jednou z prvních kulturní 
akcí, kterou nás starosta Hájek pověřil. 
Dříve to dělali Sokoli, ale potom jsme to 
převzali my.

MZ: K dopravnímu dni bych rád zmí-
nil, že jste za tuto akci dostali ocenění.

Bohumil Štelcl: Ano, za pořádání 
dopravního dne jsme se umístili na 
druhém místě v soutěži Dobrovolní 
hasiči roku 2016.

Jaroslav Čech: Vyhlášení přenášela 
Česká televize a obdrželi jsme finanční 
odměnu, za kterou nyní necháváme 
vyrobit sochu Sv. Floriána. Ta bude 
umístěna ve výklenku nové hasičky.

MZ: Závěrem bych se rád zeptal, jak se 
těšíte do nové hasičky, která se nyní 
dokončuje. 

Jaroslav Čech: O novou hasičku jsme 
usilovali celých dvacet let. Dokonce se 
uvažovalo, že na „Čermákovým“ se 
postaví nová hasička, ale nikdy se to 
nedotáhlo. Teď konečně se ta myšlenka 
podařila dotáhnout. Rád bych řekl, že 
nejenom hasička, ale i nové kabiny 
budou velkým přínosem pro celou obec.

I. družstvo mladých hasičů 2000

Ostatky 2000

SDH Těšany - ocenění dobrovolný hasič
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Socha školačky

Před základní školou nám k soše 
školáka přibyla koncem října také 
socha školačky. Školačku vytvořil 
řezbář Adam Balajka v rámci 
19. ročníku národopisných slavností.

Možná jste si všimli...

Návštěva hejtmana JMK Bohumila Šimka
při zahájení stavby nové hasičské zbrojnice

Bohumil Štelcl: Dobrý je, že se to sešlo 
zrovna v době, když se na tyto projekty 
vypisovala dotace z Ministerstva vnitra 
a Těšany byly podpořeny nejen Hasič-
ským záchranným sborem, ale důležitá 
byla také podpora z JMK . Celý sbor se 
už těší, až se nastěhujeme a vypadá to, 
že valná hromada sboru, která se bude 
konat 27. 1. 2018, už bude v nové ha-
sičce.

Děkuji za rozhovor.
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SDH Těšany
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Mladí hasiči v Těšanech mají za 
sebou další úspěšný rok. Prošli jsme 
spolu mnoha soutěžemi, někdy velmi 
úspěšně, někdy méně. V každém 
případě ale užili jsme si hromadu 
legrace,  poznali  nové kamarády 
a naučili se velké spoustě věcí. Nejen 
z hlediska hasičiny, ale i z oblasti 
silničního provozu, zdravovědy, tábor-
ničení a vůbec všeobecných znalostech, 

které by každý správný kluk a holka měl 
znát a umět. 

V tuto chvíli nezbývá než poděkovat 
všem, kdo mladé hasiče v Těšanech 
podporuje a popřát klidné prožití 
vánočních svátků.

PS: 23. 12. jedeme do kina!

Petr M. Vaněček

Tréninky probíhají jako vždy ve středu (přípravka, děti 3–6 let) a pátek 
od 17 hodin ve výstavce ZŠ a MŠ Těšany – nebojte se na nás někdy přijít podívat. 

Pro aktuální informace sledujte naše www stránky.

    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany
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Oblastní charita Rajhrad organizuje 
Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné 
tradici, kterou koledování přináší. 
Šíření křesťanského poselství nespočí-
vá pouze v požehnávání příbytků, ale 
také v pomoci potřebným. Proto naši 

koledníčci s sebou nosí kasičku, do 
které přijímají dobrovolné dary z jed-
notlivých domácností. Ty pak v rajhrad-
ské charitě spočítáme a rozdělíme do 
projektů pomoci.

Štěstí, zdraví vinšujem Vám!

Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová 
sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou malí koledníčci chodit ode 
dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat 
štěstí a zdraví.

Divadelní představení

Rádi bychom opět uskutečnili zájezd 
do divadla do Boleradic. Termín a místo 
budou upřesněny dle vybraného před-
stavení. Akce je plánovaná na měsíc 
únor – březen 2018.

Retro promítání 

V měsíci lednu 2018 plánujeme ve 
spolupráci s panem Ing. Pavlem Trun-
dou promítání českých filmů na starých 
promítačkách. Akce bude ve výstavní 
místnosti pro dospělé i rodiny s dětmi. 
Těšíme se na vaši účast.

Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková

Vítání občánků

V neděli 8. 10. 2017 proběhlo na 
Obecním úřadě v Těšanech v obřadní 
síni vítání nových občánků. Jmenovitě 
jsme přivítali Neugebauerovou Lucii, 
Abrosovou Sofii, Grulicha Ondřeje, 
Vlčkovou Karolínu, Matyška Jakuba, 
Macháčka Tobiáše, Pokornou Rozálii 
a Čechovou Markétu. Dětem i jejich 
rodičům přejeme mnoho zdraví, lásky 
a životního elánu.

Kulturní komise

ilustrační foto



Tříkrálová sbírka v Těšanech 2018

Tříkrálová sbírka má v Těšanech již 
svoji tradici. V novém roce se za pomocí 
dobrovolníků a dětí připojíme v sobotu 
6. 1. 2018 tradičně od 9.00 hodin. Věřím, 
že budete opět štědří, že koledníky mile 
přijmete a že společně tak pomůžeme 
dobrému dílu. Za léta organizace sbírky 
chci také poděkovat všem, kteří myslí 
i na naše koledníky nějakou sladkou 
maličkostí či jinou drobností. Děti to 
vždy potěší.

Radka Kučerková, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky za obec Těšany

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají 
poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad

Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit 
aktivity a činnosti Nízkoprahového 
centra pro děti a mládež Vata v Židlo-
chovicích, které pomáhá řešit problémy 
mladé generace. Podařilo se nám 
zakoupit dodávku, díky které můžeme 
efektivně rozvážet humanitární pomoc 
lidem v nouzi v našem blízkém i vzdá-
lenějším okolí. V Domě léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizo-
vali rozlučkovou místnost, kde se 
pozůstalí loučí se svými zesnulými 
příbuznými.

Letošní výtěžek bychom rádi využili 
k vybudování nových jednolůžkových 
pokojů v hospici sv. Josefa a namonto-
vali zde venkovní žaluzie, které ochrání 
pacienty před vysokými letními teplo-
tami. U nás pečujeme nejen o pacienty,

ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás 
péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme 
jim i nadále potřebnou oporu i případné 
rady. Pro tyto účely plánujeme vybudo-
vat pietní místo, které bude sloužit jako 
zázemí pro truchlící. Mobilní hospic 
sv. Jana zase bude moct zakoupit 
potřebné pomůcky k poskytování lepší 
péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich 
domovech.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáhá-
me na lokální úrovni. Možná jsou to 
i o vaši sousedi nebo známí, kteří využí-
vají pečovatelskou službu, humanitární 
balíčky nebo našli oporu v hospicové 
péči. Díky příspěvkům dokážeme naši 
pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji 
tak, aby nikdo nestrádal.
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Nový radar na měření rychlosti v Těšanech.

Poblíž bytového domu byl instalova-
ný stacionární radar k měření rychlosti 
jízdy vozidel. Celou investici do zřízení 
stanoviště na měření rychlosti nese 
město Židlochovice. Obec Těšany ne-
může obdobné zařízení provozovat 
sama, neboť by musela založit příslušný 
odbor a také městskou policii, proto 
obsluhu radaru provádí Městská policie 
Židlochovice. Obec Těšany tedy ne-
vybírá pokuty za překročení rychlosti 
a celý projekt umožnila městu Židlo-
chovice realizovat především se zá-
měrem zvýšení bezpečnosti v obci. 
Zástupci obce žádali umístění blíže 
k výjezdu z obce, nicméně Policie ČR 
určila stanoviště u bytového domu jako 
jediné možné pro měření rychlosti ve 
směru od Hodonína. 

Již nyní jsem zaznamenal jak po-
zitivní, tak kritické ohlasy. Radar si 
chválí především ti občané Těšan, kteří 
v lokalitě bydlí, a nadávají na něj 
většinou přespolní, kteří Těšany jen 
projíždějí. Radar měří rychlost v obou 
směrech a ten kdo dodržuje pravid-
la silničního provozu, nebude mít 
s instalací radaru problém. Ostatním, 

kteří budou i nadále překračovat 
povolenou rychlost v obci začnou chodit 
úřední obálky, které je jistě nepotěší.

Informace k měření radaru 
během prvních týdnů po 
spuštění:

Radar v obci Těšany byl spuštěn 
14. 11. 2017. V prvních dnech bylo 
zaznamenáno cca 300 přestupků 
denně. Počty přestupků však postupně 
klesají na cca 150 přestupků za den. 
Z celkového počtu dosud zaslaných 
výzev provozovatelům jednotlivých 
vozidel je počet provozovatelů přímo 
z Těšan mizivý, téměř mulový. Jedná se 
zejména o provozovatele z Brna, Hodo-
nínska, Šitbořic apod.

Co se týče naměřených rychlostí, tak 
oproti jiným obcím, kde je umístěn ra-
dar, jsou Těšany nadprůměrné. Rych-
lost je zde překračována zpravidla 
minimálně o 15 km/h. Výjimkou nejsou 
naměřené rychlosti od 70 do 90 km/h. 
Téměř každý den je zde naměřena 
rychlost přesahující 100 km/h.
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Děláme Těšany bezpečnější!!

Jistě jste si všimli, že v poslední době 
vzniklo v Těšanech mnoho nových 
aktivních i pasivních prvků, které nám 
pomáhají zvýšit bezpečnost provozu 
v obci. Ať už jsou to zpomalovací retar-

Vážení občané, 20. a 21. 10. 2017 
probíhaly v naší obci, tak jako v os-
tatních městech a obcích České repub-
liky, volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Do stálé-
ho seznamu voličů bylo zapsáno 965 
voličů, z tohoto počtu bylo 584 voličů, 
kteří přišli do volební místnosti a byly 
jim vydány úřední obálky. Voleb se tedy 
v naší obci zúčastnilo 60,49 % zapsa-
ných voličů. Celkem naši voliči ode-
vzdali 582 platných lístků.

Nejvíce hlasů dostalo volební usku-
pení ANO 2011 a to 159, dále SPD (88), 
KDU ČSL (71), ODS (67), KSČM (51), 
ČSSD (48), Česká pirátská strana (34), 
TOP 09 (26), Starostové a nezávislí 
(16), ROZUMNÍ (8), Strana zelených 

STATISTIKA

Porovnání počtu obyvatel žijících v Těšanech vždy k 1. lednu uvedenému roku:

Rok 2017 – události*

Narození: 8 dětí Manželství: 7 párů Úmrtí: 14 osob *k 30.11.2017

déry ve Familiích, instalovaná zrcadla 
v nepřehledných zatáčkách, místa pro 
přecházení či nově radar u bytového 
domu, tak záměrem je vždy to, aby byl 
provoz v Těšanech bezpečnější.

(4), REALISTÉ (2), SPORTOVCI (2), 
Strana svobodných občanů, Blok pro 
islamizaci – Obrana domova, Sdružení 
pro republiku – Republikánská strana 
Československa Miroslava Sládka, 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, 
Strana Práv Občanů a Národ Sobě 
obdržely po jednom hlasu. K volbám 
přišli především občané střední a starší 
generace, mladí občané o volby nejeví 
takový zájem, což je velká škoda, 
protože si volí svoji budoucnost. 
Děkujeme všem občanům, kteří se 
voleb zúčastnili a věříme, že tomu 
nebude jinak 12. a 13. ledna 2018, kdy 
budeme volit prezidenta republiky na 
další pětileté volební období.

Danuše Horáková
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Diváci se mohli za občasného deště 
těšit na opravdu napínavé a vyrovnané 
souboje mezi jednotlivými týmy, či 
veselé snahy o ovlivňování výsledků 
turnaje pomocí různých domácích 
produktů. Nechyběla tradiční pohoda a 
přátelství, které právě obce okolo 
Cezavy dlouhodobě spojuje. Velmi 
potěšilo také to, že mezi diváky se 
objevili i „staří matadoři“, tedy někteří 
bývalí zastupitelé, místostarostové či 
starostové. I když se turnaj hrál na 
výsledky, opět tím hlavním motivem 
bylo přátelské a pohodové setkání lidí, 
kteří reprezentují členské obce, a na-
vazování bližších vztahů, což se jistě 
v dobrém odrazí i v budoucí spolupráci 
jednotlivých obcí. I přesto, že to tento-
krát měli mnohem složitější, tak se 
putovní pohár s roční přestávkou vrátil 
do Otnic… Domácí Otmarov za pomoci 
Měnína ho tentokrát měl doslova na 
dosah… Finálový zápas se odehrával už 
za šera, rozhodující penaltový rozstřel 
pak téměř za tmy.
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Po odehrání všech zápasů pak za 
zpěvu lidových, táborových či populár-
ních písní navázal příjemný večer, při 
kterém se mnozí zastupitelé seznamo-
vali se způsobem fungování v soused-
ních obcích a navazovali vzájemně 
přátelské kontakty. Věříme, že i třetí 
ročník této pohodové akce, bude mít 
v příštím roce své pokračování. Srdečné 
poděkování patří tradičně obětavým 
a pohostinným otmarovským hostite-
lům, jejichž starosta celý večer hrdě 
nosil krásné tričko s nápisem: „Moje 
srdce bije pro Otmarov“. Děkujeme!

Konečné výsledky:

1. Otnice
2. Otmarov-Měnín
3. Těšany
4. Blučina-Žatčany
5. Telnice
6. Nesvačilka

František Kroutil
místopředseda DSO

Region Cezava

Cezava Cup – přátelské setkání plné energie
I přes velké obavy z počasí se nakonec třetí ročník Cezava Cupu uskutečnil, a to 
tradičně opět v nádherném otmarovském sportovním areálu. Ze všech deseti 
členských obcí se fotbalového turnaje zastupitelstev zúčastnilo celkem 9 vesnic, 
z nichž osm se aktivně zapojilo do hry s kulatým nesmyslem. 

 www.region-cezava.cz



Cyklotrasa propojuje několik regi-
onů, přičemž každý nabízí něco jiného, 
typicky svého, ojedinělého. Stejně tak 
terén je velmi svérázný a různorodý, 
o to víc obohacující. Pojedete-li od 
Ladné, čeká vás projížďka lužními lesy, 
poli a samozřejmě vinohrady. Postupně 
přijedete do krajiny kopcovité, s dubo-
habřinovými háji a malebnými výhledy 
do kraje. Na závěr na vás dýchne minu-
lost našich předků nejen v podobě celé 
řady kostelíků, kapliček, božích muk 
a křížů. Cestou přes obce Těšany, Mout-
nice, Nesvačilka, Žatčany a Telnice 
nezůstanete na pochybách, že jste 
v kraji s dlouhou historií a křesťanskou 
tradicí. 

Svou délkou a rozmanitostí terénu 
trasa jistě přiláká skalní příznivce 
cyklistiky a zdatné cyklokrosaře. Ale 
i pro ostatní má co nabídnout. Rodiny 
s dětmi jistě ocení možnost spojení 
vyjížďky na kole s možností využít jízdy 
historickým vlakem mezi stanicemi 
Břeclav a Lednice. Milovníky historie 
nadchne hned několik regionálních 

muzeí a památek, například muzeum 
v Kobylí nebo v Kloboukách a barokní 
kovárna v Těšanech. O tom, že lze po 
trase narazit na místní vinaře (a okoš-
tovat), nebo že máte velkou pravděpo-
dobnost trefit se do termínu konání 
některé z tradičních folklorních slav-
ností se snad ani není potřeba zmiňo-
vat. 

Vyrazíte-li na trasu LVA-
Slavkovské bojiště, hledejte 
směrovky s tímto značením. 

Projekt podpořil Jihomoravský kraj

Pro vaši další informaci poslouží in-
ternetové stránky zapojených regionů:
www.region-cezava.cz
www.hustopecsko.net

      
Radka Raflová

Regionem Cezava vede nově značená cyklotrasa. Spojuje Lednicko-valtický areál, 
Mikroregion Hustopečsko a Region Cezava se Slavkovským bojištěm. Je dlouhá 
více než šedesát kilometrů a prochází přes šestnáct různých katastrů obcí a měst. 
Trasa startuje v Ladné (na rozcestí kousek od Janova hradu) a končí v Sokolnicích 
(na dohled od Mohyly míru), je ale značená jako obousměrná. 

Lednicko-valtický areál 
a Slavkovské bojiště propojila 
nově značená cyklotrasa
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Manželství vymezuje ostatní vztahy 
kolem. Přece jenom prstýnek na ruce 
vyjadřuje, že dotyčný člověk celoživotně 
někomu patří a jiná osoba na něj nemá 
právo. V povrchní době se přirozeně 
vždy vyprofilují ti, kdo chtějí něco 
hlubšího a dají to znát.

Žadatelé o sňatek povětšinou 
evidentně preferují jedno společné 
příjmení, což pro ně ekvivalent jednoty 
rodiny.

A i když nejeden pár nepraktikuje 
víru, stojí o Boží požehnání. Pochopil, 
že skrze manželství v kostele zvou do 
prostoru Boha, který je doprovází.

Vážení občané!
Často vyřizujme mnoho žádostí o svatbu, někdy i od osob na periférii církve. 
Nezřídka si kladu otázku, čím to je. 

Při sepisováni protokolu zaznívají 
otázky po vědomosti a dobrovolnosti 
úmyslu. Každý člověk je osobní tajem-
ství, což je důležité pro zralý vztah 
respektovat, ale nemalá míra poznání je 
důležitá. Církev může oddávat tehdy, 
je-li jasné, že oba snoubenci jsou si 
vědomi toho, že ten druhý má nejen 
hezké vlastnosti, ale i své mantinely 
a chyby, a přesto chtějí být spolu. Je 
důležité toho druhého přijímat takový, 
jaký je.

Proto každý vztah potřebuje trpě-
livost a odpuštění. „Pane faráři, bez 
toho bychom spolu nevydrželi tak 
dlouho,“ říkávají jubilanti, kteří spolu 
slaví zlatou či diamantovou svatbu. 
Každým opravdovým odpuštěním roste 
vztah a láska.

Podstatou manželského obřadu je 
slib lásky, úcty a věrnosti.

Láska se nedá změřit prostředky 
exaktní vědy. Poznáváme ji z jejich 
účinků. Jak má vypadat? Takový recept 
nabízí svatý Pavel v takzvané Velepísni 
lásky. Podle něj je láska shovívavá,

Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany
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dobrosrdečná, nemyslí jen a jen na 
sebe, všecko vydrží. Je to současně 
dobrý text k zpětné reflexi a korekci 
života pro každého z nás. Umožňuje 
uvidět se v duchovním zrcadle, dodat si 
za slovo láska své jméno a ptát se, jak na 
tom aktuálně jsme a jakou cestou se 
vydat, aby naše vztahy byly ozdraveny 
a byly pěknější.

Věrnost bývá fundamentem každé-
ho opravdového vztahu a její jedineč-
nou cenu pochopíme, až se dlouhodobě 
osvědčí. V literatuře se dočteme 
o věrnosti Kateřiny Jagellonské. Když 
byl její  muž finský vévoda Vasa 
odsouzen k doživotnímu žaláři , 
požádala švédského krále Ericha, aby 
s ním mohla sdílet vězení. „Už se ním 
nebude zacházet jako s vévodou, víte 
to?“, říká jí na to. Kateřina odpověděla: 
„Přesto zůstává mým manželem.“ 
Stáhla svůj prsten a podala jej králi se 
slovy: „Čtěte, veličenstvo!“ Byla tam dvě 
slova: MORS SOLA, tedy JEN SMRT. 
Jenom ona jediná by je mohla rozdělit. 
Sdílela s manželem 17 let ve vězení, než 
král Erik zemřel. Pak byli oba volní.

A úcta? Tu si zachovají právě ti, 
kterým vztah nezevšední. Můžeme 
vztah vnímat jako břímě, jako to, co 
ještě musíme, nebo jako dar. Kdo umí 
denně děkovat za vztah, lásku, manžel-
ství, ten si uvědomuje jejich hodnotu 
a dává najevo: s tebou mě baví svět!

Vám a vlastně nám všem: hodně 
lásky, úcty a věrnosti!

Neděle 24. 12. v 16 hodin

Vánoční mše svatá pro děti 
na Štědrý den
(pro těšanskou i moutnickou farnost 
společně v moutnickém kostele)

Neděle 24. 12. ve 22.30 hodin

Slavná mše svatá vánoční 
na Štědrý den

Pondělí 25. 12. v 9 hodin

Slavná mše svatá vánoční 
o Slavnosti Narození Páně

Úterý 26. 12. v 9 hodin

Svatoštěpánská bohoslužba

Neděle 31. 12. v 9 hodin

Bohoslužba o Svátku svaté 
Rodiny s požehnáním 
manželům a poděkováním 
za uplynulý kalendářní rok

Pondělí 1. 1. v 9 hodin

Novoroční bohoslužba

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

V TĚŠANSKÉM KOSTELE

SV. BARNABÁŠE



Vrba u kostela 

Dne 29. 9. kolem poledne byla 
silným větrem rozlomená vrba poblíž 
kostela. Bohužel se ukázalo, že strom je 
středem kmenu prohnilý a bylo proto 
nutné vrbu pokácet. Pamětníci uvádí, že 
tento krásný strom rostl v Těšanech mi-
nimálně 70 let a vrba byla vždy ozdobou 
naší dědiny. Na místě, kde vrba dopo-
sud rostla, bude zasázený nový strom.
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Časosběrná kamera u stavby kabin

Stejně jako stavba hasičské zbrojnice, tak i stavba nových 
kabin 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 konzul-
tovali 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, Miroslav Zborovský

Staré fotografie, nákresy, plakáty pocházející z Těšan

S dlouhými zimními večery přichází doba, kdy máme více času na vzpomínání 
a probírání se starými fotografiemi našich rodin a předků. Ocenili bychom,  kdybyste 
při takovém vzpomínání pomysleli i na naši obec a pomohli nám uchovat pro další 
generace místa, kroje, dobové oblečení. Věříme, že se najdou rodiny, které takové 
vzácné fotografie vlastní a mohly by nám je na nějakou dobu zapůjčit, abychom z nich 
pořídili kopie a uložili je do alb pro další generace. Možná, že vaše děti v budoucnu 
ocení, že své prarodiče uvidí při výstavách na některé z obecních akcí. Fotografie, 
nákresy, malůvky můžete kdykoliv přinést na obecní úřad, budou Vám vráceny 
v pořádku, nemusíte mít žádné obavy. Děkujeme předem všem, kteří naši obec 
obohatí o vzácné materiály. 

Danuše Horáková

Tip redakce

Vytrhněte vnitřní list 
zpravodaje, nechte 

doma na očích a mějte 
tak vždy přehled o kul-

turních, sportovních 
a společenských akcích 
v Těšanech i termínech 

svozu odpadu.
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 LEDEN 

6. 1. 2018
Tříkrálová sbírka, Farnost Těšany
info: www.farnosttesany.cz

20. 1. 2018
Těšanský uzel, Závody v uzlování,
SDH Těšany

24. 1. 2018
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Těšany,
info: zsamstesany.cz

26. 1. 2018
Myslivecký ples, 20.00 hod., hraje 
skupina MODUL, Těšany, společenské 
centrum, pořádá Myslivecké sdružení 
Těšany

27. 1. 2018
Zabijačkové hody, u hřiště, 
TJ Sokol Těšany

 LEDEN–ČERVEN 2018 

RC Na Myšáku  – středeční dopolední 
tvoření a hraní pro nejmenší

Orel – pondělní „Lušňáček“

Cvičení pro ženy, út.: 17.30–19.00, 
čt.: 18.00–9.30, Vlaďka Ferinová

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

 ÚNOR 

Ostatková beseda u cimbálu, 
baby z Těšan, Lušňáček, 
Sál restaurace Korok

Zájezd do divadla, OU Těšany

10. 2. 2018
Ostatkový průvod maškar,
pořádá SDH Těšany

14. 2. 2018
Bohoslužba popeleční středy,
17.00 hodin, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

18. 2. 2018
Dětský maškarní ples
Těšany, společenské centrum, Tělocvična 
ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek  

24. 2. 2018
Hasičský ples, společenské centrum, 
Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 BŘEZEN 

Vítání občánků, OU Těšany

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

17. 3. 2018
Jarní bazárek, RC Na Myšáku,
tělocvična

25. 3. 2018 (květná neděle)
Otloukej se píšťaličko
Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, 
píšťalek, žil z vrbového proutí atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, 
ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým 
muzeem v Brně 

29. 3.
Obřady Zeleného čtvrtku

30. 3.
Obřady Velkého pátku

31. 3.
Slavná Velikonoční vigilie

1. 4.
Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně 
s žehnáním pokrmů, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2018



 DUBEN 

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

Otevření nové hasičské zbrojnice
SDH Těšany

10. 4. 2018
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

21. 4. 2018
Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK, 
SDH Těšany

30. 4. 2018
Pálení čarodějnic, 
ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, 
SDH Těšany – areál za školou, hravé 
odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany 
před pálením čarodějnic – RC

 KVĚTEN 

Setkání jubilantů a seniorů, 
OU Těšany

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

26. 5. 2018
Těšanská stopa
Společná akce RC a mladých hasičů

27. 5. 2018
Děkovná pouť za šťastný návrat 
z koncentračních táborů s  žehnáním polí 
a vinic, Těšany – Kaple Panny Marie, 
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

28. 5.–1. 6. 2018
Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz

 ČERVEN 

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

3. 6. 2018
8.30 hod. – Slavnost Božího Těla, Farnost 
Těšany, info: www.farnosttesany.cz

8.–10. 6. 2018
Barnabášské hody, společenské centrum, 
tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, 
farnost Těšany, obec, 
info: www.outesany.cz

10. 6.
9.00 hod. – hodová mše svatá

19. 6. 2018
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Těšany,
info: zsamstesany.cz

23. 6. 2018
Sportovní/Dětský den, hřiště Sokol 
Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

30. 6.–1. 7. 2018
Fotbalový turnaj – BISON Cup, hřiště 
Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, 
TJ Sokol Těšany

17. 6. 2018
9.00 hod. – Slavnost Prvního svatého 
přijímání, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

28. – 29. 6. 2018 
Slavnostní zakončení školního roku, 
loučení 9. ročníku, ZŠ a MŠ Těšany, 
info: zsamstesany.cz 

 ČERVENEC 

Tábor ROBINSON (termín bude 
upřesněn), RC Na Myšáku, 
Kontaktní osoba: Monika Kružíková

V. Těšanský hudební festival, Festival ve 
vinici, Orel Těšany

1. 7. 2018
Memoriál Jana Hniličky, hřiště Sokol 
Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

5. 7. 2018
Tradiční posezení s Donavou na kovárně 
od 19.00 hodin, kontaktní osoba: Libor 
Langášek

 ZÁŘÍ 

3. 9. 2018
Slavnostní zahájení školního roku,
ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 
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3. 9. 2018
Žehnání aktovek a školních potřeb, 
bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy, 
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

3. 9. 2018
10.00 hod. – Poděkování za úrodu,
kostel (farnost Těšany)

7.–9. 9. 2018
20. 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, soutěž Těšanský koláč, atd.
kovárna, náves, společenské centrum, 
tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, 
farnost Těšany

 ŘÍJEN 

Vítání občánků, OU Těšany

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

6. 10. 2018
Podzimní bazárek, RC Na Myšáku, 
tělocvična

20.–21. 10. 2018
V. Pingpongový turnaj Myšák Cup – 
turnaj ve stolním tenise pro děti 
i dospělé, Orlovna Těšany, Kontaktní 
osoba: Vladislava Vaněčková 

 LISTOPAD 

4. 11. 2018
Pobožnost za zemřelé na hřbitově, 
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

8. 11. 2018
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

10. 11. 2018
Svatomartinské lampionové putování, 
RC Na Myšáku

 PROSINEC 

30. 11.–2. 12. 2018
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

1. 12. 2018
Mikulášské závody – halová soutěž 
mladých hasičů, SDH Těšany

2. 12. 2018
Mikulášské čertohrátky u kovárny, 
SDH Těšany, RC Na Myšáku

6. 12. 2018 
Mikuláš v kostele, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

9. 12. 2018
pohádka – divadelní představení pro děti, 
RC Na Myšáku

23. 12. 2018
Předvánoční koncert, Farnost Těšany, 
ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz

24. 12., 25. 12. 2018
22.00 hod. – Vánoční mše svatá,
9.00 hod. – Vánoční mše svatá královská,
Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz

26. 12. 2018
Štěpánský turnaj, hřiště Sokol Těšany, 
areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

31. 12. 2018
17.30 hod. – Mše svatá na poděkování 
Bohu za uplynulý rok, Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.cz
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rozmístěny na vybraných místech v obci

Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby
se pla�, jako by byla plná!

Svozový kalendář 2018
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Těšany

Orel jednota Těšany
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Starší žáci odehráli dva turnaje. 
Nejprve v říjnu v Dolních Bojanovicích 
a poté v listopadu na domácí půdě 
v Těšanech. Bohužel se našim nejmlad-
ším výsledkově moc nevedlo, i když se 
jejich hra postupně zlepšuje. Děkujeme 
Vám všem, kteří jste přišli podpořit 
naše děti na domácí turnaj a pomohli 
tak vytvořit výbornou kulisu.

Muži odehráli svůj první turnaj 
v listopadu a to jako pořadatelský tým 
v Dambořicích a dalo by se říct, že se jim 
vedlo stejně jako žákům. Naši muži se 
tak prozatím krčí na posledním místě 
v divizi Střed.

Velice nás těší velký zájem o spor-
tovní kroužek ,,Sporťáček“ z tohoto 
důvodu jsme museli páteční schůzky 
rozdělit na dvě skupinky:

1. skupina od 15.30 do 16.30
2. skupina od 16.30 do 17.30

Již v těchto dnech si plnými doušky vychutnáváme příchod zimy. Někteří u šálku 
čaje či grogu, naše jednota tyto dny užívá na hřištích tělocvičen a hal. Zapojili jsme 
se již do 11. ročníku Orelské florbalové ligy. Letos se jí účastní dvě družstva – starší 
žáci a muži. Oba mančafty mají za sebou pár soutěžních zápasu.

Též se nebojte přijít mezi nás na 
florbalové tréninky, vše Vás naučíme 
a užijete nejen zdravý pohyb, ale také 
spoustu zábavy.

Velký ohlas zaznamenaly také dvě 
akce, které jsme uspořádali v měsíci 
září. Nejprve to byl Sportovní den 
s názvem Hejbni kostrou. O týden poz-
ději se Orlovna stala dějištěm turnaje ve 
Stiga hokeji. 

Kdy a kde se co hraje, nebo uskuteč-
ní je vyvěšeno na nástěnce před 
orlovnou a obchodem. Také sledujte 
naše webové stránky a facebook.

Na závěr nám dovolte Vám všem 
popřát požehnané Vánoce v kruhu 
nejbližších a šťastné vykročení do 
nového roku.

Za Orel jednotu Těšany
Adam Turek

   www.oreltesany.cz  Orel Těšany



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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ŠKOLA A SPORT

Florbalové turnaje a florbalová 
družstva ZŠ Těšany

Jako každý rok je podzim ve zname-
ní okrskových a okresních kol ve flor-
balu hochů i dívek. I když je mladých 
sportovců-florbalistů každý rok méně, 
stále se nám daří držet vysokou úroveň 
týmů.

1. Okrskové kolo ve florbalu starších 
dívek – pořádáno v tělocvičně ZŠ Těša-
ny 24. 10. 2017
Zúčastnily se celkem 4 týmy – domácí 
Těšany, ZŠ Pozořice, ZŠ Sokolnice, 
Gymnázium Šlapanice. Náš tým porazil 
22:1 ZŠ Pozořice, 6:3 Gymnázium 
Šlapanice a prohrál s výborným týmem 
Sokolnic 6:8, obsadil tedy 2. místo 
a postoupil do okresního finále. Školu 
reprezentovaly: Rozálka Petláková, 
Áďa Čermáková, Anička Sigmundová, 
Natálka Vymazalová, Ela Jochmanová, 
Marťa Skřičková, Julka Nožková, Květa 
Rossi, Martina Springinsfeldová, Peťa 
Burianová.

Vážení rodiče,
chci Vám srdečně poděkovat za vstřícný přístup a podporu při akcích školy a za 
všechny zaměstnance školy bych Vám ráda popřála poklidné prožití vánočních 
svátků, mnoho zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce 2018.

        Mgr. Lada Hrabcová,         ředitelka školy

2. Okrskové kolo ve florbalu mladších 
hochů – pořádáno v tělocvičně ZŠ 
Mokrá 1. 11. 2017

Ze 6 zúčastněných týmů obsadilo 
chlapecké družstvo 4. místo. Ve skupině 
kluci prohráli 2:4 se ZŠ Pozořice, na 
nájezdy 3:4 s gymnáziem Šlapanice, 
v zápase o postup do semifinále porazili 
ZŠ Mokrá 3:2, v semifinále prohráli 3:4 
s gymnáziem Šlapanice a v boji o 3. mís-
to kluci prohráli 2:5 se ZŠ Pozořice. 
Sestava hráčů byla: Martin Sigmund, 
Vít Šnajdr, Dan Malík, Dan Slavík, 
Sebastián Buček, Filip Dosoudil a Petr 
Barnovský.

3. Okresní finále ve florbalu starších 
dívek – pořádáno ve sportovní hale 
ZŠ Pohořelice 2.11.2017

Výborný úspěch dívčího týmu – ze 6 
zúčastněných týmů konečné 1. místo 
a postup do krajského finále!!! Ve 
skupině holky remízovaly se ZŠ Tišnov 
Smíškova 3:3, se ZŠ Zbýšov 3:3 
a postoupily do play-off bojů z 1. pozice. 
V semifinále porazily ZŠ Kuřim Tyršova 
2:0 a ve finále udolaly ZŠ Tišnov 
Smíškova 3:0. Nejlepší střelkyní celého

Z Š



turnaje se 7 brankami byla Anička 
Sigmundová ze ZŠ Těšany. Holky hrály 
v sestavě: Rozálka Petláková, Áďa 
Čermáková, Anička Sigmundová, 
Natálka Vymazalová, Ela Jochmanová, 
Julka Nožková, Květa Rossi, Martina 
Springinsfeldová, Áďa Husáková, Peťa 
Burianová.

Všem děkuji za výbornou a obětavou 
reprezentaci školy a těším se na další 
skvělé výsledky v následujícím období.

Mgr. Drahomír Hochman, 
vedoucí školních florbalových 

družstev

POUČNÉ VÝLETY

Vlastivědný výlet – Praha

V úterý 3. října žáci 5. ročníku 
vyrazili na výlet do Prahy. Díky projektu 
Hravý architekt, kterého se žáci 
účastnili již ve 4. ročníku, byla doprava 
vlakem tam i zpět zcela zdarma. Taktéž 
zdarma byla i přednáška o baroku 
v českých zemích v Clam-Gallasově 
paláci. Kromě přednášky žáci viděli 
i Václavské náměstí, Prašnou bránu, 
Staroměstské náměstí s Pražským 
orlojem, Karlův most, Pražský hrad 
i Svatovítský chrám. Pro většinu však 
největším zážitkem byla cesta metrem, 
a to hned všemi třemi linkami.

Mgr. Radka Prošková

Pavilon Anthropos

Dne 2. 11. 2017 žáci 6. a 8. ročníku 
navštívili v rámci hodin dějepisu 
a přírodopisu Pavilon Anthropos 
v Brně. Využili jsme tak lektorované 
výuky s názvem „ Vítejte u Neandertál-
ců“.  Žáci srovnávali člověka neander-
tálského s člověkem dnešního typu – 
jaké bylo jeho myšlení, chování, fyzická 
zdatnost, velikost a tělesné změny. Děti 
si sami mohly vyzkoušet různé doved-
nosti, jako například poznávání zá-
kladních bylin, opracování kůže, nebo 
sestavit živý obraz Neandertálců. 

Mgr. Petra Zahradníčková

ANGLIČTINA TROŠKU JINAK

Výuka s rodilým mluvčím

Stejně jako minulý školní rok zača-
la v říjnu výuka anglického jazyka 
s rodilým mluvčím. Každý měsíc budou 
mít žáci šestého až devátého ročníku 
možnost prožít jednu hodinu s cizin-
cem, který s nimi mluví pouze anglicky. 
Je to velké zpestření klasické výuky 
angličtiny. Děti mají možnost ověřit si 
své schopnosti, mluvit s někým, kdo ne-
ovládá český jazyk, a tak jsou nuceni 
konverzovat pouze v cílovém jazyce, tj. 
anglicky. Na této činnosti spolupracuje-
me s jazykovou školou Moravia s.r.o.
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z Hodonína. Věřím, že tato výuka 
přinese dětem další impuls k učení se 
anglického jazyka a přispěje jim 
k lepším komunikačním dovednostem. 

Mgr. Milan Ziaťko

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Sběr papíru

Dne 4. 10. 2017 se uskutečnil sběr 
starého papíru. Žáci nasbírali celkem 
6 415,5 kg. Nejlepší sběrači byli před 
celou školou vyhlášeni a oceněni 
věcnými dárky, které předali zástupci 
žákovského parlamentu. 

Nejlepší sběrači podle ročníku:
Julie Petláková, Tomáš Lízal, Julie 

Čechová, Adam Fiala, Erika Křížová, 
Tereza Halíková, Tereza Kopřivová, 
Adam Čermák a Martina Springinsfel-
dová.

Všem moc děkujeme!

Mgr. Petra Zahradníčková

Výherci: Nikola Štaudová, Tereza 
Michlíčková, Anna Zborovská, Patrik 
Bžoněk, Julie Čechová, Daniel Mande-
lík, Vojtěch Čermák, Šárka Cupáková, 
Rozálie Petláková, Jakub Pažický, Petr 
Barnovský, Matyáš Bulín

Žákovský parlament děkuje všem 
zúčastněným.

Mgr. Petra Zahradníčková

POUČENÍ I ZÁBAVA

Den zdraví

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhl ve 
škole již tradiční projektový den „Den 
zdraví“. S pomocí lektorů z různých 
oblastí se děti mohly seznámit s och-
ranou zdraví, zdravým životním stylem, 
prevencí, činností záchranářů či hasi-
čů apod. 

Žáci I. stupně se dozvěděli např. jak 
je pro zdraví důležité ovoce, jak pracují 
hasiči, jak používat bylinky v kuchyni, 
jak se bezpečně pohybovat venku, jak 
správně sedět u počítače, také si 
zasportovali aj.

Kloboukový den
Dne 20. 10. 2017 se uskutečnil 

Kloboukový den. Žáci i učitelé měli za 
úkol dorazit do školy s jakoukoliv 
zajímavou pokrývkou hlavy nebo 
kloboukem. 

Nejlepší klobouky byly oceněny 
diplomem od zástupců žákovského 
parlamentu.
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Na II. stupni byli žáci poučeni o tom, 
jak správně pečovat o vlasy či pleť, jak se 
chránit před kyberšikanou, jak vlastně 
pracují hasiči nebo záchranáři, jak je 
důležité cvičení z hlediska zdraví, jak se 
orientovat ve spleti paragrafů.

Celý den se nesl v duchu příjemné 
atmosféry a děti si lektorské hodiny 
opravdu užily.

Mgr. Lucie Vévarová, Mgr. Radka 
Kučerková, Mgr. Milan Ziaťko

Velice nás těší, že si v letošním roce 
skoro polovina dětí zkusila doma 
vyrobit draka sama a po zásluze byly 
proto odměněny krásnými cenami. 
Nemalé poděkování patří ale i rodičům, 
kteří dětem s výrobou draků pomáhali 
nebo jen přišli prožít krásné odpoledne 
s dětmi!

 Jana Ostřížková, ŠD Těšany

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Život dětí v Mateřské škole

Děti v mateřské škole v letošním 
školním roce budou žít pohádkou in-
spirovanou knihou „Človíčkova dobro-
družství“.

Děti mají zálibu hrát si s figurkami 
dinosaurů a hledají o nich obrázky, 
příběhy a zajímavé informace. Posta-
vička 

A CO ŠKOLNÍ DRUŽINA?

Drakiáda

Letošní Drakiádu, kterou pořádala 
ŠD a MŠ Těšany v 26. 9. 2017, doprová-
zely sice obavy z deštivého počasí, ale 
nakonec se kolem 16. hod. na nás z ob-
lohy usmívalo sluníčko, a dokonce začal 
pofukovat i vítr. Na poli proto k nebi 
vzlétla spousta dráčků, které přišli 
společně s dětmi pouštět i jejich rodiče.

„Človíčka“ je dětem velmi blízká. 
Náš letošní tematický roční vzdělávací 
plán má název: 

 „Jak to bylo, Človíčku, aneb Človíč-
kova dobrodružství“ 

Pohádka začíná… Před mnoha 
a mnoha lety to tady vypadalo úplně 
jinak než dnes. V době, kdy na Zemi byla 
hlavně nekonečná moře, ve kterých žily 
paryby a velké lesy, ve kterých žili 
dinosauři. V době, kdy nebyla žádná

M Š
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města, žádné vesnice ani domy, žádné 
silnice a dokonce ani žádní lidé. Jenom 
ta prapodivná zvířata – tzv. prazvířata – 
pobíhala po pralesích a praloukách, 
tehdy bydlel v jeskyňce pod velkou 
horou náš ČLOVÍČEK, který neuměl  
a nevěděl skoro nic. Postupně poznával 
svět kolem sebe Na všechno musel přijít 
sám a postarat se, aby přežil, měl co jíst, 
kde spát. Také chtěl mít domeček se 
vším, co k němu patří! Že to občas 
dopadlo všelijak? Chybami se člověk 
pořád učí.

Človíček se musí všechno začít učit a 
my budeme pozorovat, jak mu to půjde.

Jak to dopadne, kam se ČLOVÍČEK 
během roku posune, co objeví a jaké 
hodnoty získá, vás budeme prostřed-
nictvím ZPRAVODAJE informovat.

Měsíc ZÁŘÍ byl pro naše malé 
ČLOVÍČKY náročný na adaptaci – žít 
nějakou dobu  sám  bez maminky, bez 
svých nejbližších. Učili se žít v novém 
prostředí s novými lidmi, s novými 
pravidly. První školní akcí, které se 
zúčastnili se svými nejbližšími, byla 
DRAKIÁDA. 

Měsíc ŘÍJEN byl ve znamení 
podzimu v plném rozsahu. Hráli jsme si 
se zeleninou a ovocem ve všech mož-
ných situacích a možnostech, které 
mateřská škola nabízí. Jedna tradice, 
která byla vyvrcholením těchto her, 
byly DÝŇOHRÁTKY (viz článek).

 I. Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ

Akce pro rodiče a děti z MŠ – 
„Dýňohrátky“

„…válela se líně v hlíně velikánská 
oranžová dýně…“

Chladný podzimní vítr rozehnal še-
divé mraky a rozespalé slunce nakou-
klo, co se děje na zahradě ve školce…

Na stolech se rozvalovaly dýně,
některé i gigantických rozměrů, a dě-

laly, jakoby se jich nic netýkalo… a celé 
to hemžení bylo právě k vůli nim. Hned 
je někdo polechtal fixem při předkreslo-
vání tvarů, hned je dloubl nožíkem, 
když vykrajoval oči nebo zuby… tu byly 
dohnány k smíchu, když je celé šimral 
větvičkami, šiškami a jinými plodina-
mi… rodinné dvojice i celé týmy se 
předháněly, co do originality nápadů, 
až oči přecházely. Nakonec z obyčej-
ných, líně se tvářících plodů podzimu, 
vznikly díky tvořivosti dětí a dospělých 
úžasná umělecká díla! A pak už přišla na 
řadu i očekávaná chvíle vyvrcholení 
celých „Dýňohrátek“ – vystavení a roz-
svícení dýní před školkou jako symbol 
důvěry a spolupráce všech zúčastně-
ných. 

Děkujeme všem, kteří chodili i v dal-
ších dnech při večerních procházkách 
zapalovat nejen svoje „světýlka“. 

Helena Petláková, učitelka MŠ
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Rodinné centrum Na Myšáku
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Svatomartinské světlo nás bezpečně 
provedlo i peklem, které se v Těšanech 
rozpoutalo na první adventní neděli. 
A kdo se nezalekl ani čertů, dočkal se 
pohádkové odměny. Tím končí kalen-
dářní rok a s ním i naše letošní činnost. 
Teď už nás čeká jen předvánoční 
úklid… 

A kde se bude uklízet? V letním 
zpravodaji jsme dávali všem vědět, že 
Myšák dostane nový kabátek. Vděčíme 
za něj dotacím Jihomoravského kraje 
v prorodinné politice, vedení obce, 
které se rozhodlo podpořit pořádnou 
proměnu, a dobrovolné práci členů 
a příznivců Myšáku, kteří se zapojili do 
vyklízení, příprav, budování, malování, 
montování nového nábytku a veškerého 
následného úklidu. Všem, kdo se do 
likvidace i budování zapojili, patří naše 
velké díky.

Myšák ještě není stoprocentní, ale 
už od půlky prosince bude schopný 
provozu pro setkávání maminek 
s dětmi, nebo cvičeníčka pro nejmenší. 
Slavnostní otevření s patřičným 
bilancováním si ale budeme ještě chvíli 
schovávat v rukávu. V létě 2018 totiž 
rodinné centrum oslaví deset let své 
existence, a to bude o důvod víc 

Myšácké novinky

Podzimní myšácké činnosti přinesly dlouho oče-
kávaný podzimní bazárek, který se těší čím dál tím 
větší oblibě. Pingpongový turnaj Myšák Cup nabídl 
možnost pohodově si zasportovat v dětských 
i dospělých kategoriích. Svatomartinský lampionový 
průvod navodil adventní atmosféru a opět dětem 
i dospělým připomněl, jak je důležité podělit se 
i o poslední plášť.

oslavovat. Co k té příležitosti přichys-
táme, to ještě ani sami nevíme. Ale 
určitě to bude stát za to!

Do té doby ale platí aktuální výzva:

Maminky, které byste Myšák rády 
využily už teď od prosince, domluvte se 
na čase a předávání klíčů s Radkou Sig-
mundovou (rcnamysaku.cz/kontakty), 
ať na nový nábytek nepadá prach 
a hračkám v herničce se nestýská.

Ať už se s námi pravidelně setkáváte, 
nebo nás jen čas od času někde 
zahlédnete, přejeme všem čtenářům 
tohoto článku klidné prožití vánočních 
svátků. Ať je Vaše bilancování na konci 
roku příjemné a vidíte za sebou spoustu 
dobrého a zdařilého, tak jako to letos 
vidíme my. 

Do nového roku nám všem přejeme 
novou dávku energie – k tomu, aby-
chom dostáli všemu, co jsme si předse-
vzali  (naše předsevzetí  najdete 
v kulturním kalendáři), i k tomu, 
abychom si jen tak hráli.

Za myšácký tým,
Vladislava Vaněčková

   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku



Mikulášské čertohrátky 
v Těšanech u kovárny

V neděli 3. prosince, u kovárny v Tě-
šanech, přišlo dvacet čertů, čertic a čer-
ťat s rachocením řetězů a čertovským 
kouřem hledat své malé i velké hříšníky. 
Všem byla ale nakonec dána ještě šance 
na nápravu a svatý Mikuláš společně 
s anděly obdaroval ty nejmenší za slib 
polepšení se a za přednesenou bás-
ničku, či písničku malou sladkostí. 

Bc. Radka Sigmundová



Rozsvícení vánočního stromu

V pátek 1. 12. 2017 jsme se s mnohý-
mi sešli, abychom společně rozsvítili 
náš těšanský vánoční strom před 
kovárnou. Pátého ročníku této krásné 
události se zhostila Obec a Základní 
a mateřská škola. Stromy rozsvítil pan 
starosta Ing. Miroslav Zborovský.

Předadventní podvečer nám svým 
vystoupením zpříjemnily děti z mateř-
ské školy a děti ze základní školy. 
Moderací nás provázeli Matyáš Bulín, 
děvčata Martina Skřičková a Julianna 
Nožková. O krásné výrobky na „školním 
jarmarku“ se postarali všichni učitelé 
s dětmi, kteří nezklamali a opět projevili 
svoji kreativnost a nápaditost

Poděkování při pořádání celé akce 
patří ZŠ a MŠ Těšany, manželům 
Dudkovým, spolkům Těšánek, za 
bezpečnost hasičům. O ozvučení a na-
světlení se postaral pan Milan Strouhal, 
kterému patří obrovský Dík. Občerstvit 
jste se mohli ve stánku manželů 
Svobodových. A díky též pracovníkům 
obce za nachystání i úklid stolů.  

K celé akci byly také pořízeny další 
nové dekory na sloupy veřejného 
osvětlení v obci, které budou svítit 
a zkrášlovat naši obec po celou dobu 
adventní i vánoční.  Od stejné firmy byl 
opět zapůjčen barevný sněhulák, který 
stojí nedaleko kovárny.

Mgr. Radka Kučerková



Vánoční zvyky
a tradice před sto lety

Téma

Z historického hlediska je asi 
nejmladší tradicí dnes tolik oblíbený 
vánoční stromeček. Nevěříte? Ale ano! 
Bylo tomu tak hlavně proto, že výzdoba 
chvojím ozdobeným jablky a červenými 
stužkami byla původně pohanským 
zvykem spojeným s oslavami svátku 
zimního slunovratu , stejně jako třeba 
věšení jmelí nebo zapalování posvátné-
ho ohně – vánočních svíček. Církev 
zdobení vánočních "stromků" dlouho 
neschvalovala a až v 16. století se s vá-
nočním stromečkem začala pomalu 
smiřovat. I přesto se ale zdobení 
stromků šířilo velice pomalu a v Ra-
kousku-Uhersku, a tedy i v českých 
zemích, se více rozšířilo až během 
19. století. A jak tehdejší stromečky 
vypadaly? Tak především se lišily 
stromečky ve městech a na vesnicích. 
Ve městech se zdobily stromky klasicky 
nastojato, jak známe dnes. Na vesnicích 
se ale malé jedličky zavěšovaly nad 
jídelní stůl špičkou dolů. Jako ozdoby 
sloužily především jablíčka, ořechy, 
perníčky a další cukroví. 

Jak vypadaly vánoční zvyky před sto lety? Umíme si ještě vůbec představit, že 
bychom slavili Vánoce tradičním způsobem jako naši předkové? Chcete se vrátit ke 
kořenům nebo hledáte inspiraci pro ozvláštnění rodinného vánočního večera? 

Štědrovečerní zvyky

Štědrovečerní magie a pověry jsou 
dodnes spjaty s Vánoci v mnoha 
českých domácnostech, i když už 
zdaleka ne tolik, jak tomu bývalo 
zhruba před 100 lety. Na Štědrý den se 
třeba nezametá a nevynáší odpadky, 
protože se věří, že by se s nimi vynes-
lo i štěstí. V Čechách také dodnes 
k 24. prosinci patří půst a odolávání 
dobrotám, dokud na nebi nezasvítí 
první hvězda. Všichni totiž chtějí vidět 
pověstné zlaté prasátko. 

Dříve se mladé dívky, které se ještě 
nemusely během Štědrého dne starat 
o domácnost, věnovaly vánočnímu 
věštění. A čeho se jejich věštby týkaly? 
No samozřejmě, že svatby a budoucího 
ženicha. Dívky házely střevícem přes 
hlavu. Pokud bota zamířila špičkou ze 
dveří ven, mohla se dotyčná v nadchá-
zejícím roce těšit na vdavky. Jméno 
nastávajícího se zase dalo zjistit tak, že 
se oloupala slupky jablka v jednom 
kuse, třikrát se jí zatočilo nad hlavou

32
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a pak se hodila za sebe. Tvar, ve kterém 
dopadla, napovídal počáteční písmeno 
jména jejího nastávajícího. Místo, kde 
nastávající bydlí, pak prozradilo třesení 
stromkem. Tedy nikoli tím vánočním, 
ale mladou jablůňkou v zahradě. Děvče 
po večeři zatřáslo stromkem a odkud se 
první ozval štěkot psa, odtud měl přijít 
vytoužený ženich. 

Nejvíce tradic kolem Vánoc se vždy 
týkalo štědrovečerní tabule a mnoho 
z nich se udrželo až do dnešní doby. Tak 
především, při samotné večeři musí být 
počet strávníků sudý, pokud tomu tak 
není, je třeba připravit jeden talíř navíc 
jako památku na zesnulé blízké, kteří tu 
s námi už nejsou. Pod talíř nebo do 
peněženky se dávají šupiny, abychom 
měli dostatek financí po celý příští rok. 
Dalším oblíbeným zvykem je lití olova, 
rozkrájení jablíčka, pouštění lodiček se 
svíčkami ve skořápkách z vlašských 
ořechů. Tyto vánoční zvyky dobře 
znáte, které zvyky už vymizely z naší 
paměti? Je to třeba věštění počasí 
v novém roce pomocí cibule. Pokud to 
chcete vyzkoušet, naloupejte dvanáct 
cibulových "sukének" a do každé dejte 
špetku soli. Když se sůl do rána rozpus-
tí, bude v měsíci označovaném danou 
sukénkou pršet. Když sůl zvlhne, bude 
tento měsíc počasí normální a když 
sukénka zůstane suchá, musí se i hos-
podář připravit na sucho. Nejzvláštněj-
ším zvykem bylo pomazat si na Štědrý 
den tváře medem. Kdo tak učinil, 
zajistil si tak údajně přízeň a lásku 
svého okolí na celý příští rok. 

Tak co, oslovily Vás staré zvyky, 
vyzkoušíte je?

Zdroj: Home, Rodina       
Danuše Horáková, Jana Nádeníčková

Štědrý den a bramborový salát

Bramborový salát k štědrovečerní 
večeři u nás neodmyslitelně patří. 
Recept na bramborový salát by podle 
odhadů v současné době slavil zhruba 
200. narozeniny, jeho historie coby 
tradičního štědrovečerního pokrmu 
nesahá příliš daleko. Jeho původ je 
pravděpodobně v Rusku, názory na 
místo zrodu bramborového salátu se 
však navzájem liší obdobně jako jeho 
konkrétní podoba v jednotlivých do-
mácnostech. Je velmi pravděpodobné, 
že na jeho masivním celosvětovém 
rozšíření máme značný podíl právě my 
Češi. Mluvíme o českých přistěhoval-
cích a díky jim bývá bramborový salát 
často považován za náš nápad. Pravdě-
podobně tomu ale tak není, protože 
podle pamětníků i zachovalých kucha-
řek býval v jistých letech bramborový 
salát jakousi národní pochoutkou 
Rakouska-Uherska. Bramborový salát 
tedy naši emigranti pomáhali rozšířit 
do zemí jako USA, Francie nebo Velké 
Británie. Tyto národy si pak pravděpo-
dobně začaly salát upravovat dle své 
vlastní chuti. 

Přejeme Vám „dobrou chuť” při  je-
ho konzumaci.

         
Danuše Horáková, Jana Nádeníčková
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Lednové vydání anglických i němec-
kých novin popisovalo s údivem i poro-
zuměním společné oslavy Vánoc s ne-
přítelem. Výjimečná událost se někdy 
označuje také za "Vánoční zázrak". 
V moderní historii válek je v podstatě 
ojedinělá. Známe naopak příklady, kdy 
svátky využily armády jako vhodný den 
k útoku. Tak tomu bylo o 30 let později 
během německé ofenzívy v Ardenách. 

S blížícími svátky se vojáci na obou 
stranách začínali připravovat na oslavu 
v zákopech. Dávali si přání, často 
vlastnoručně vyrobená, či drobné 
dárky. Vojáci zpívali vánoční písně a ko-
ledy, což se samozřejmě doneslo i druhé 
straně. Zákopy nebyly často dál než 
100 metrů. Napětí mezi nepřátelskými 
tábory dočasně polevilo. Postupně 
slábla dělostřelecká palba. Na někte-
rých úsecích fronty se objevily návrhy 
na zastavení palby adresované protivní-
kovi. Vojáci obou stran se odvážili vyjít 
do země nikoho. Na některých místech 
došlo k bližším kontaktů, vojáci si 
vyměňovali knoflíky z uniforem, tabák, 
jídlo. Někdy spolu zpívali a modlili se.   

Vánoce se začaly připravovat i v týlu 
přilepšením pro vojáky. Britové dostá-
vali "Princess Mary Box", což byla 
plechová krabička s čokoládou, kara-
melkami, tabákem, cigaretami a vánoč-
ním obrázkem královské rodiny s přá-
ním šťastného návratu domů. Němečtí 
dostávali dýmku "Kaiseliche", důstojní-
ci krabici doutníků. Provianťáci dostali 
větší příděly, aby alespoň na Vánoce 
měli vojáci lepší stravu.

Situace vojáků na frontě nebyla 
nijak růžová a to platilo pro obě strany. 
Podzim 1914 byl nevlídný, zima tuhá 
a vojáci měli k dispozici jen to, co si sami 
udělali. Na výdřevu zákopů a na palivo 
postupně zmizely celé lesy v okolí fron-
tových linií. Protože fronta se nehýbala, 
vojáci svého protivníka dobře znali. 
Postupně vznikal jistý pocit sounáleži-
tosti a pochopení, přestože vojáci 
věděli, že jednou budou muset stisk-
nout spoušť, nebo sami zahynou. Proti 
sobě stály dvě armády, které vyznávaly 
stejný svátek, což se například během 
rusko-turecké války stát nemohlo. 
K nejrozsáhlejším kontaktům mezi

Společný snímek. Vojáci dvou znepřátelených 
velmocí na společném vánočním snímku

Podmínky v zákopech byla stejně hrozné pro 
obě strany.

Vánoce v zákopech

Blíží se svátky vánoční, na které se těší nejen děti ale i dospělí. Vánoce jsou svátky 
klidu a míru, ale ne vždy tomu tak bylo. Vraťme se nyní o sto let zpět  a připomeňme 
si,  jak trávili Vánoce naši předkové – vojáci za první světové války v roce 1914. 



nepřáteli došlo v okolí městečka 
YPRES, na úseku dlouhém čtyři kilo-
metry. Zde byly vzájemné kontakty 
nejužší mimo jiné i proto, že část 
německých vojáků před válkou v Britá-
nii pracovala a uměla anglicky. Stejná 
nebyla ani délka dočasného přerušení 
palby. Někde trvalo jen jednu noc, 
někde celé vánoční svátky, ale na 
některých úsecích fronty došlo k úplné-
mu nebo velmi rozsáhlému omezení 
bojové činnosti na celý týden, až do 
Nového roku.

Po skončení příměří se vojáci vrátili 
ke své rutinní práci: pobíjení nepřátel. 
Válka postupně nabrala na intenzitě, 
počty mrtvých rostly a po nasazení 
zbraní hromadného ničení v roce 1915 
již nikdo na bratříčkování s nepřítelem 
neměl příliš náladu. Pokusy zopakovat 
něco podobného na Velikonoce 1915 
vesměs selhaly. V následujících letech 
se ojedinělé případy zastavení palby na 
Vánoce objevily, ale již nikdy nedosáhly 
takového rozsahu jako v roce 1914.

Přestože šlo v celém válečném kon-
fliktu o epizodní událost, dostalo se jí 
široké publicity. V každém případě šlo 
o spontánní projev lidství v těch 
nekrutějších podmínkách.

zdroj: idnes
autor: Ing. Radek Panchartek

Společná cigareta. Němec zapaluje Britovi. 
O pár dní později se zase uvidí leda skrze 
zaměřovač kulometu.

XX

Recept
na krásný rok

Vezme se 12 měsíců, pořádně se 
očistí od veškeré zlomyslnosti, 
chamtivosti a nenávisti. Každý 
měsíc se rozdělí střídavě na 28, 
30 a 31 dílků, takže vystačí na 
celý rok. Potom se každý den 
upraví tak, že se vezme jedna 
porce důvěry, jedna dávka 
poctivé práce, dvě dávky dobré 
nálady, přidají se tři vrchovaté 
lžíce optimismu, čajová lžička 
snášenlivosti, zrnko taktu 
a špetka trpělivosti. Vše se pěkně 
promíchá a bohatě zalije láskou. 
Takto připravený pokrm se 
ozdobí kytičkou pozornosti 
a podává se s milým úsměvem 
a dobrým přátelským slovem. 

         
Danuše Horáková,
Jana Nádeníčková



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

Sucha

Po několik posledních roků byla 
postižena naše obec a celý jihomorav-
ský kraj dlouhotrvajícím suchem, které 
trvalo vždy od jara až do podzimu. Obilí 
tím příliš neutrpělo, poněvadž mělo 
základ vzrůstu z jarní vláhy, ale okopa-
niny, druhá píce a ovoce velmi utrpěly. 
Objevily se mnohé choroby, zvláště 
katastrofální vadnutí brambor. V roce 
1935 byla úroda brambor tak špatná, že 
mnozí lidé nesklidili ani tolik, kolik 
vysázeli. Zle bylo v Těšanech i o pitnou 
vodu. Jediná obecní studna "Skalka" 
měla vody dostatek a zásobovala časem 
téměř celé Těšany vodou. Suchem silně 
trpěla i polní zvěř, která v těchto letech 
značně vyhynula.

Neštěstí a úmrtí

V roce 1933 se nechal přejet vlakem 
u Telnice Josef Horák čís. 30. Je pohř-
ben na hřbitově v Telnici. 

Na otravu snětí slezinnou zemřel po 
škrábnutí při porážce jalovice Pavel 
Petlák, člen obecního zastupitelstva. 

V srpnu téhož roku zemřel druhý 
člen obecního zastupitelstva Jan Čer-
mák. 

18. prosince 1935 zemřel v sanatoriu 
dr. Kropáče v Brně řídící učitel místní 
obecní školy, obecní pokladník, kro-
nikář, člen místní školní rady a čestný 
občan těšanský Josef Chalupník. Trpěl 
několik let vleklou chorobou – cukrov-
kou.

Z jara r. 1935 se stalo neštěstí při 
opravě obecní váhy. Hrobaři Adolfu 
Menšíkovi byla přeražena a rozmačká-
na noha, takže se stal trvale neschop-
ným k práci. 

Různé události

V listopadu roku 1932 začalo 
úřadovat nynější obecní zastupitelstvo 
v čele s p. starostou Eduardem Langáš-
kem. V roce 1934 nastoupil nový 
okresní hejtman Dr. Jos. Drábek na 
místo Rady Richarda Kabely, který byl 
jmenován okresním hejtmanem v Bos-
kovicích. 

V květnu r. 1935 byly provedeny vol-
by do národního shromáždění a o měsíc 
později do samosprávných sborů. 
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Na jaře 1932 provedena kanalizace 
(přikrytí) potoka, vedoucího obcí, čímž 
obec získala velice na vzhledu. V roce 
předešlém provedlo vodní družstvo č. 2 
odvodnění pozemků získaných parcela-
cí ve výměře 240 ha. Celkový náklad 
1 100 000,- Kč uhrazen z části ma-
jiteli pozemků, částečně subvencí 
(620 000,- Kč). 

V posledních letech se silně rozmno-
žili škůdcové ovocného stromoví 
(housenky). Přibylo také polních 
krádeží měrou nebývalou. 

V r. 1934 byl nově olíčen kostel  
a pořízeny okolo něj kamenné chodní-
ky. Před kostelem byl postaven nový 
dřevěný kříž na památku 1 900 letého 
jubilea smrti Kristovy. 

Novostaby

V roce 1934 postavili nové domy 
u silnice k Borkovanům Filip Turek 
a Jaroslav Čermák. V roce 1935 postavi-
li na opačném konci vesnice domky 
Bedřich Charvát a Jan Skřička. 

Změna držby

V roce 1935 koupil těšanský mlýn od 
Ervína Bicka Ludvík Dobrovolný, 
Maj i te l  těšanského velkostatku 
p. Eisner dal tento v roce 1935 na 12 let 
do nájmu p. Hohbergovi. 

Nakažlivé choroby

 V posledních letech v Těšanech řádil 
nejvíce záškrt a časem i spála. Na záškrt 
zemřelo několik dětí. Proti záškrtu se 
bojuje preventivním očkováním. 
Poněvadž toto očkování bylo drahé 
(75,- Kč jedno dítě), uspořádaly okres. 
a zem. péče o mládež v zemi Mor. slevy,

při nichž část nákladu za chudé platila 
nemocenská pojišťovna (kteří rodiče 
byli pojištění) a část okres, péče 
o mládež (v ostat. případech).

Požáry

1932 vyhořela stodola p. Viléma 
Kusého, chlévy a kůlna Marie Ryšavé 
a J. Mahovského. 1933 vyhořelo obydlí 
Antonína Harašty. 1934 shořel stoh 
u Horních Šinkvic. 

Jiné

7. března 1935 poslalo obecní zas-
tupitelstvo presidentovi T. G. Masary-
kovi blahopřejný telegram k 85. na-
rozeninám. Poděkování je v obecním 
archivu. 20 listopadu téhož roku 
poslalo obec. zastupitelstvo blaho-
přejný telegram také těšanskému 
rodáku Ing. Josefu Rotnáglovi, který je 
starostou vnitřního města Prahy 
a zasloužilým národním pracovníkem. 
Obecní zastupitelstvo ho současně 
jmenovalo čestným občanem Těšan. 

V roce 1935 byla provedena konečná 
kolaudace budovy místní měšťanské 
školy. Ve Vinohrádkách byl postaven na 
poli Barbory Urbanové a Anny Cha-
loupkové triangulační bod. 

Poznámka

Byl jsem ustanoven kronikářem po 
smrti bývalého, který nezapsal události 
posledních čtyř let, aniž zanechal o nich 
poznámek. Budtěž mi proto prominuty 
nedostatky tohoto zápisu. 
Člen obecního zastupitelstva:  
Kučera, kronikář        

 Danuše Horáková,
Jana Nádeníčková
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Leden

1. leden 1969, Federalizace ČSSR; 
rozdělení na Českou socialistickou 
republiku a Slovenskou socialistickou 
republiku (zákon 143/1968 Sb. 
schválen 27. října 1968)

1. leden 1993, oficiální zánik České 
a Slovenské Federativní Republiky

4. leden 1874, Narozen Josef Suk, 
významný český houslista a hudebník

9. leden 1890, Narozen Karel Čapek, 
významný český spisovatel 
a antifašista

14. leden 1092, Zemřel Vratislav II., 
14. český panovník a  první český král 
(kolem r. 1085)

16. leden 1969, Na Václavském 
náměstí v Praze se upálil student Jan 
Palach, který tak protestoval proti 
sovětské okupaci Československa

18. leden 1174, Zemřel Vladislav II., 
21. český panovník a druhý český král 
(zřejmě dědičně 1158)

20. leden 1612, Zemřel Rudolf II. 
Habsburský, 47. český panovník, který 
si za hl. město říše vybral Prahu

23. leden 1919, Započala sedmidenní 

válka Československa s  Polskem 
o Těšínsko – obsazení Těšínska 
Polskou armádou bylo napadeno 
Československými vojsky a legiemi

27. leden 1945, Den památky obětí 
holocaustu a  předcházení zločinům 
proti lidskosti (váže se k  osvobození 
vězňů v  Osvětimi)

31. leden 1919, skončila sedmidenní 
válka mezi Československem 
a  Polskem o  Těšínsko, byla stanovena 
demarkační linie a  uzavřen mír

Únor

2. únor 1124, Zemřel kníže Bořivoj II., 
17. český panovník

6. únor 1895, Narozen Ferdinand 
Peroutka, významný český spisovatel

6. únor 1905, Narozen Jan Werich, 
známý český herec a komik, nerozluč-
ně spjat s Jaroslavem Ježkem a Jiřím 
Voskovcem

7. únor 999, Zemřel Boleslav II., 
6. český panovník; za jeho vlády 
proběhlo vyvraždění konkurenčního 
rodu Slavníkovců

14. únor 1368, Narozen český král 
a římský císař Zikmund Lucemburský, 
38. český panovník

Významná výročí



15. únor 1924, Narozen Jiří Šlitr, 
český skladatel

18. únor 1126, bitva u Chlumce, 
Soběslav porazil římského krále 
Lothara III.

18. únor 1932, Narozen Miloš Forman, 
významný režisér 

25. únor 1948, Prezident Edvard 
Beneš přijal demisi ministrů; komu-
nisté přebírají vládu v Československu 
na dlouhých 40 let

25. únor 1969. Jan Zajíc se v den 
výročí komunistické revoluce upálil na 
Václavském náměstí v Praze po vzoru 
Jana Palacha

26. únor 1361, Narozen český král 
Václav IV., 37. český panovník

Březen

2. březen 1824, Narozen Bedřich 
Smetana, český a světový hudební 
skladatel; jeho nejznámější skladbou 
je Vltava z cyklu Má Vlast

3. březen 1994, V Pasově umírá Karel 
Kryl, československý básník, písničkář, 
grafik a prozaik; byl hlavní postavou 
československého protikomunistické-
ho protestsongu

7. březen 1850, Narozen Tomáš 
Garrigue Masaryk, první 
československý prezident

12. březen 1999, Den přístupu České 
republiky k Severoatlantické smlouvě 
(NATO)

14. březen 1939, Slovensko za pomoci 
Berlína vyhlašuje samostatnost. 
Slovenský stát se stává jedním 
z prvních satelitů nacistického 
Německa

15. březen 1939, Německé jednotky 
neprávem vstoupily do rozpadajícího 
se Česko-Slovenska a okupovaly ho až 
do konce druhé světové války

16. březen 1939, Byl oficiálně 
ustanoven protektorát Čechy a Morava 
a České země definitivně připojeny 
k Německu

22. březen 1471 Zemřel Jiří 
z Poděbrad, husitský král (1458) 
a 41. český panovník; jediný český 
král, který nepocházel z královské 
dynastie, ale ze šlechty

23. březen 1887, Narozen Josef Čapek, 
český malíř, bratr známého spisovatele 
Karla Čapka

25. březen 1420, Bitva u Sudoměře; 
husitští bojovníci v počtu 400 
bojovníků, žen a děti s 12 bojovými 
vozy porazili 2000 těžce oděných 
jízdních rytířů katolických feudálů

28. březen 1914, Narozen Bohumil 
Hrabal, vynikající český spisovatel

Danuše Horáková,
Jana Nádeníčková
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Již v prosinci byla vyhlášena výzva 
z Operačního programu Zaměstnanost 
pro zájemce na založení a provozová-
ní dětské skupiny, školního klubu 
nebo příměstských táborů. Protože 
se jedná o operační program Zaměstna-
nost budou mít žadatelé možnost z této 
dotace zaplatit především osoby 
pečující o svěřené děti. 

Další výzva na předkládání projek-
tových záměrů MAS Slavkovské bojiště 
bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro 
podnikatele v zemědělství, kteří si 
tak mohou pořídit nové zázemí nebo 
zařízení pro svoji živočišnou nebo 
rostlinnou výrobu nebo pro zpracování 
svých produktů. První výzva se bude 
týkat také nezemědělců na přestavbu, 
modernizaci či novou výstavbu své 
provozovny, kanceláře nebo na pořízení 
strojů, technologií a dalšího vybavení 
jako je nákup zařízení, užitkových vozů 
kategorie N1, pořízení hardwaru, soft-
waru. Školení pro žadatele v této výzvě 
se bude konat ve čtvrtek 11. 1. 2018 
v 16.00 hodin v Hruškách u Slavkova.

Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří 
ministerstev strategický dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do 
roku 2023. V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v příštích 5 letech 
pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Operačního 
programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného 
regionálního operačního programu. Přerozdělování finančních prostředků 
se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních projektů. 
Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště 
a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS Slavkovské 
bojiště vytyčila. 

Během příští roku budou vyhlášeny 
další výzvy, některé určené také pro 
obce na území MAS Slavkovské bojiště. 
Jedná se především o podporu z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu na rozšíření kapacity školek, 
vybavení odborných učeben základních 
škol nebo na výstavbu a rekonstrukci 
místních komunikací.

Finanční prostředky alokované na 
realizaci Strategie MAS Slavkovské 
bojiště budou vyplaceny žadatelům po 
úspěšné realizaci projektu, u opatření 
z Operačního programu Zaměstnanost 
jsou vypláceny průběžně. Výhodou 
čerpání dotací přes místní akční 
skupiny je nižší podíl spolufinancování 
žadatele, pomoc s administrativou ze 
strany kanceláře MAS. 

Celé znění Strategie MAS Slavkov-
ské bojiště a vyhlašovaných výzev je 
dispozici na našich webových stránkách 
www.mas-slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Místní akční skupina Slavkovské bojiště (MAS) 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.  Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova 
IČ: 27030491, Předseda: Mgr. Jan Grolich, Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
 511 146 766, 604 318 732   manazer@slavkovskebojiste.cz

 www.mas-slavkovskebojiste.cz  
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