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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
začátek roku máme zdárně za sebou a nyní nás již čekají svátky 
velikonoční, často nazývané svátky jara. Tak jako se velikonoce 
pojí s jarem, tak jaro spojujeme s novým životem, kdy se příroda 
probouzí a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku.
Užívejte nejen svátků velikonočních, ale především krásných 
jarních dnů.

Stavba hasičky v centru obce je již 
skoro dokončena. V současné době 
pokračují práce na stavbě zpevněných 
ploch v okolí hasičky, bude přetřená 
fasáda a budou dodělány další finální 
práce, tak aby mohla hasička být 
předána a začala obci sloužit. 28. dubna 
proběhne slavnostní otevření nové 
hasičské zbrojnice a stavba bude 
předána do užívání hasičům. Na 
slavnostní otevření jste všichni srdečně 
zváni.

Pokračuje se také na stavbě fotbalo-
vých kabin. Práce probíhaly i přes zimní 
měsíce a to především z těch důvodů, 
že cílem je dokončit stavbu v průběhu 
letních prázdnin. Na JMK byla podaná 
žádost o dotaci na výstavbu fotbalových

Projektujeme akci zateplení budovy 
školy, opravu fasády, výměnu okapů 
a drobné zednické práce. Rádi bychom 
zateplili a opravili fasádu na čelní části 
školy, kde se nachází vstup do školy 
a z pohledu zepředu také pravou stěnu 
u školní brány. Práce by měly být usku-
tečněny o velkých prázdninách.

kabin. Žádáme částku 3 mil. Kč. Vy-
jádření k  žádosti jsme ještě neobdrželi.
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Byla podaná žádost o dotace na stav-
bu komunikace za konírnou. Maximál-
ní možná částka je 1 mil Kč, o který také 
žádáme. Vyjádření by mělo být známo 
během těchto dní. Komunikace je na-
projektovaná a rádi bychom výstavbu 
provedli během letních měsíců.

Byly podány žádosti o dotace na

 Národopisné slavnosti – žádáme 
částku 84.000 Kč

 Opravu fasády školy – 250.000 Kč
 Nákup vybavení pro hasiče – 32.000 

Kč z celkové částky 46.000 Kč

RO a ZO schválilo

 individuální dotaci 5.000 Kč pro 
zkvalitnění výuky, pořízení nástrojů 
a pomůcek či zakoupení kostýmů 
pro ZUŠ Klobouky u B. na rok 2018

 individuální dotaci 15.000 Kč pro 
Těšánek z.s. na akce související se 
ZŠ a MŠ Těšany v  roce 2018

 individuální dotaci 26.400 Kč pro 
SDH Těšany na běžný chod klubu 
v  roce 2018

Zubař v obci

Obdržel jsem dopis od pana Zbyňka 
Lamplota, jednatele společnosti Denta-
lis Bohemia s.r.o, která v Těšanech již 
několik let provozuje zubní ordinaci. 
Pan Lamplot v něm vysvětluje souvis-
losti s problémy se zajištěním dentisty 
v obci. Firma Dentalis Bohemia s.r.o. 
spolu s ostatními institucemi zajišťují-
cími zubařskou péči čelí závažným 
problémům – mladí absolventi zdaleka 
nedokryjí počet zubařů odcházejících 
do důchodu. Získat zubaře, který bude 
ordinovat na vesnici, je téměř nemožné, 
změny v platné legislativě situaci dále 
komplikují, místo aby ji usnadňovaly. 
Firma Dentalis Bohemia s.r.o. v tuto 
chvíli prochází akreditačním procesem, 
aby mohla zajistit zubařskou péči 
zaměstnáváním lékařů ze zemí mimo 
EU. Proces má dramatické zpoždění 
oproti plánovanému průběhu. 

Bohužel i z výše uvedených důvodů 
nemohu říct, kdy bude v Těšanech ob-
novena ordinace zubaře. Nově poptává-
me i další společnosti, zda nemají zájem 
v  Těšanech ordinovat, nicméně situace 
s novými zubaři je opravdu složitá.

Společnost Dentalis Bohemia s.r.o. 
nabízí možnost navštívit zubaře ve 
Šlapanicích.

Více: www.dentalis.cz 
Tel.: 733 608 901
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Návrh berevného řešení fasády ZŠ



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

Neseďte doma a pojďte si zasportovat!

www.hristetesany.cz

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

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

Nordic Walking pro zdraví

Otvírá se jaro a většina z nás po celou zimu lenošila, 
na naší váze se projevily i vánoční svátky. Mnohá 
novoroční předsevzetí vzala za své, protože naše vůle 
není tak pevná, abychom každý den poctivě cvičili až 
na některé výjimky. Nenáročná a zdraví velmi 
prospěšná je pohybová aktivita Nordic Walking. 

Je vhodná pro sportovce i nespor-
tovce, juniory i seniory. Je to ideální ak-
tivita pro lidi se sedavým zaměstnáním 
i pro lidi po úrazech, s nadváhou a s pro-
blémy s pohybovým aparátem. Je pre-
vencí proti osteoporóze, syndromu 
karpálních tunelů, křečových žil – 
rozproudí lymfu a díky tzv. "břišnímu 
lisu" pomáhá i při zažívacích problé-
mech. Pravidelná chůze zvýší kapacitu 

plic i astmatikům. Rozhýbe ztuhlé par-
tie šíje, ramen a zad. Hole vás doslova 
narovnají, nadnesou, šetří vaše klouby 
a zapojují do pohybu celé tělo. Svižný 
pohyb pak pomůže tělu rychleji odbou-
rávat tuky. Co myslíte, není to pohyb 
vhodný právě pro vás? Snad Vás tento 
pohyb nadchne a budeme se potkávat 
s holemi po celém našem okolí. Užijte si 
krásných vycházek.

Danuše Horáková
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Moravská beseda

Pro některé začala plesová sezóna až 
v lednu. Pro nás to bylo ale už na konci 
listopadu, a to proto, že jsme se začali 
scházet a nacvičovat Moravskou bese-
du. Jedná se o pásmo jedenácti hanác-
kých a slezských tanců, které vzniklo 
v 19. století. Účelem vzniku bylo, aby se 
znalosti moravských písní a tanců 
rozšířily mezi co nejvíce lidí. S tímto 
čtvrthodinovým tancem jsme se tedy 
vydali Těšany reprezentovat na dva 
krojové plesy – v Kloboukách u Brna 
a Boleradicích. V Těšanech budeme 
toto pásmo tancovat na letošním roč-
níku Národopisných slavností. Velice 
nás podpoříte, když se na nás příjdete 
podívat. Tímto bychom také chtěli po-
děkovat Orlu Těšany za vypůjčení pros-
torů, Marušce Horákové za zapůjčení 
krojů a všem rodičům za pomoc. 

Za těšanskou chasu
Lucie Langášková. 

Vesnice roku

Rádi bychom se umístili co nejlépe 
v letošním ročníku v soutěži Vesnice 
roku. Pomůžete nám? 

Budeme rádi, pokud se zapojíte do 
zkrášlení naší obce například tím, že 
budete mít svou předzahrádku před 
domem pěkně upravenou. Také můžete 
být přítomni, až k nám členové komise 
přijedou. Jejich návštěva proběhne 
pravděpodobně v květnu. K tomuto Vás 
budeme informovat rozhlasem a na 
webu obce. 



Miroslav Zborovský: 
V regionu se v poslední době vyskytly 
krádeže přímo v  domech seniorů.

Mgr. Zdeňka Procházková: Bohužel 
i s takovými případy se setkáváme, kdy 
pachatelé vniknou pod nejrůznější 
záminkou do objektu a zde poté páchají 
majetkovou trestnou činnost. Vniknout 
do objektu se jim mnohdy také podaří 
díky nepozornosti klientů – otevřené 
dveře, nezabezpečené pokoje apod. 

MZ: Jaké jsou časté chyby, kterých se 
lidé dopouští? Např. když někdo cizí 
zazvoní u dveří? 

ZP: Jestliže někdo zazvoní u vašich 
dveří, je zcela zásadní nepouštět jej

dovnitř. Jednoduše se zeptat přes dveře 
nebo z okna, o co jde. Nechat si ukázat 
průkaz, který Vám pomůže při samotné 
identifikaci člověka vydávajícího se za 
pracovníka nějaké firmy. Vždy poté 
máte tu možnost, že zavoláte na danou 
společnost a ověříte si, zda je možné, že 
jejich pracovník je zrovna u vás. To je 
právě nejčastější chybou, že senioři 
pustí do domu, bytu cizího člověka. 
Důvěřují mu a poté to má podvodník 
velice snadné. 

MZ: Čím v lidech vzbudí podvodníci 
důvěru? 

ZP: Jsou velice vynalézaví. Odkazují se 
na známé, či na to, že je dobře zná paní

V  roce 2015 jsme v Těšanech uskutečnili besedu s kpt. Mgr. Zdeňkou Procházko-
vou s názvem „Buďte v bezpečí“. Tématem byla především problematika domov-
ních krádeží, obchodníků nabízejících nevýhodné produkty atd. Tito se zaměřují 
zvláště na seniory a vzhledem k tomu, že je dobré si zásadní věci okolo podvodných 
návštěv opakovat, požádal jsem paní Mgr. Zdeňku Procházkovou o rozhovor do 
dnešního Zpravodaje.

Rozhovor

s Mgr. Zdeňkou 

Procházkovou 



Zpravodaj obce Těšany · březen 2018 · Rozhovor s Mgr. Zdeňkou Procházkovou 9

sousedka nebo že je třeba posílá pan 
starosta, což už jsme také zaznamenali. 
Dnes si mohou podvodníci zjistit mno-
ho informací a potom působí prostě 
věrohodně. V dnešní době jsou podvod-
níci poměrně hodně sociálně zdatní. 
Jsou velmi komunikativní, mají dobré 
vystupování, a právě tímto seniory čas-
to zmátnou.

MZ: Jaké různé záminky si podvodníci 
vymýšlejí?

ZP: Záminky, pod kterými se podvodní-
ci snaží vloudit do domu nebo bytu, jsou 
různé. Nejčastěji se však setkáváme se 
dvěma legendami. Za prvé stále bohužel 
funguje přeplatek např. za elektřinu 
(někdo zazvoní u dveří s tím, že Vám 
nese přeplatek, má vám vrátit 2000 Kč, 
ale bohužel má pouze pětitisícovku 
a potřebuje tedy rozměnit. Zde dochází 
k tomu, že senior pouští pachatele do 
domu, jde v dobré vůli rozměnit peníze, 
tím ukáže pachateli skrýš a také to, kolik 
peněz má. Poté pachatel nějakým způ-
sobem seniora odláká, např. pro skle-
nici vody a i s penězi zmizí). Druhá 
legenda je většinou telefonicky a hlavní 
roli zde hraje nějaký příbuzný (vnuk, 
syn) seniora. Buď volá přímo tento 
údajný příbuzný, nebo nějaký jeho 
kamarád s tím, že se příbuzný ocitl 
v nouzi v nějaké nepříjemné situaci, či 
dokonce měl nějakou nehodu a nyní 
potřebuje urgentně určitou finanční 
hotovost. A tady bohužel senioři, opět 
v dobré vůli pomoci svému blízkému,

dají často finanční hotovost cizímu 
člověku.
Časté jsou také případy, kdy podvodníci 
jsou ve dvojici. Jeden zabaví majitele 
domu a snaží se jej „dostat“ ode dveří 
nějakou výmluvou. Ten druhý má 
potom klid na to, aby prošmejdil dům. 
Opět se vracíme k tomu, že komunikace 
musí probíhat přes dveře nebo z okna, 
ale nepouštět cizí lidi do domu.

MZ: Někdy ale o podvodníkovi nemu-
síme ani vědět.

ZP: Je to tak, velkým nešvarem jsou 
odemčené dveře, branky, brány, vrata. 
Lidé např. pracují z boku domu na 
zahrádce a nechají odemčené vstupní 
dveře do domu. A poté má pachatel opět 
volnou cestu.

MZ: Jak dále snížit riziko odcizení či 
velké ztráty?

ZP: V první řadě určitě zopakuji to, co 
už zaznělo, nikoho nevpouštět do do-
mu. To je základ. S  tím souvisí i to, že by 
si lidé měli ověřovat totožnost lidí, kteří 
se k  Vám snaží dostat. Nechte si ukázat 
nějaký průkaz, prokazující souvislost 
s uváděnou firmou. Další problém je 
i to, že někteří lidé, a často jsou to 
senioři, nechávají doma velké finanční 
obnosy. Určitě by bylo bezpečnější, 
kdyby své úspory svěřili nějakým ban-
kám, ale bohužel starší generace má 
raději finance „při sobě“ a bankám 
nedůvěřuje. 
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MZ: A pokud už tedy mají doma nějaké 
finance?

ZP: Určitě tuto skutečnost nemohou 
nikomu sdělovat. Ani sousedům, niko-
mu. Velice snadno se takové informace 
lavinově šíří a bohužel by se mohly 
dostat až k těm nepravým uším. Můžou 
to být tisíce, ale i statisíce. Mnohdy se 
opravdu setkáváme s velkými částkami 
přesahující několik set tisíc. Ale ono je 
to poté už jedno, kolik to je, jsou to 
většinou celoživotní úspory a jakmile 
o to člověk přijde, je to špatné jak pro 
další živobytí, ale i pro psychiku toho 
člověka samotného. Té nejistoty, stra-
chu, úzkosti, pocitu, že se někdo cizí 
pohyboval po domě, se člověk těžko 
zbavuje. 

MZ: Jak postupovat, když se k nám 
někdo vloupá třeba v noci? Má cenu 
„dělat hrdinu“?

ZP: Rozhodně ne. Zde bych chtěla 
zdůraznit, že život je vždy cennější než 
jakýkoli majetek, proto se jakkoli snažit 
pachateli zabránit odnést nějaký maje-
tek nebo jej zastavit, nemá rozhodně 
cenu. Vždy je bezpečnější zamknout se 
v nějaké místnosti, kde budete co 
nejvíce v bezpečí a ihned volat Policii 
ČR. 

MZ: Pokud už dojde k vloupání do 
domu a odcizení nějakého majetku, 
jaká je úspěšnost, že bude podvodník 
odhalený?

ZP: Tady je důležitých několik věcí, 
které je nutné zmínit. Jednak rychlost 
nahlášení této události, příp. další 
podrobnosti s  tímto související (popis 
odjíždějícího vozidla, možný popis 
pachatele atd.), také je dobré podrobný 
popis odcizeného majetku, případně 
fotografie. Dalším důležitým aspektem 
je samotné místo činu. Setkáváme se 
s tím, že jakmile člověk zjistí, že byl 
vykraden, začne dům prohledávat nebo 
dokonce poklízet. Tímto zničí veškeré 
důkazy, které by mohli policisté na 
místě činu zajistit, tím se samozřejmě ta 
úspěšnost odhalení pachatele snižuje. 
Setkáváme se bohužel i s případy, že se 
okradený senior stydí a vůbec událost 
neohlásí. 

MZ: A jak je to s firmami nabízející 
přepis dodavatele elektřiny nebo ply-
nu? 

ZP: Také velmi nebezpečná záležitost. 
V podstatě všechny takové nabídky se 
tváří strašně výhodně, ale jsou tam 
většinou nějaké háčky. Rozhodně nedo-
poručujeme podepisovat bez rozmyslu 
jakékoli smlouvy tohoto druhu. Větši-
nou je to tak, že vám řeknou, že to 
musíte TEĎ HNED podepsat. Pokud to 
nepodepíšete hned, poté už nebudete 
mít ty výhody. Neřeknou Vám „v klidu si 
to rozmyslete, potom nám dejte vědět, 
jak jste se rozmysleli“ a toto už o něčem 
vypovídá. Pokud máte zájem o nějakou 
změnu dodavatele, tak si raději zavolej-
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te na informační linky jednotlivých 
dodavatelů nebo si osobně zajděte do 
zákaznických center a tam se o všem 
informujte.

MZ: Lidé mohou být okradení nejen 
u sebe v bytě, ale také venku na ulici. 
Jaká jsou nejčastější místa, kde jsou 
krádeže pravděpodobné? 

ZP: Nejčastějšími místy, kde dochází ke 
krádežím, jsou místa s větší koncentra-
cí lidí. Mohou to být nákupní centra, 
nástupní ostrůvky městské hromadné 
dopravy, nádraží. Zde pachatelé využí-
vají právě velké koncentrace lidí a ne-
pozorovaně se k Vám přiblíží, natlačí se 
na Vás třeba při nastupování do hro-
madného prostředku a nepozorovaně 
Vám odcizí peněženku, mobilní telefon 
nebo jiné osobní věci. Časté jsou 
i případy, kdy ženy nechávají otevřené 
kabelky a poté to má pachatel opět 
ulehčené. Nepozorovaně vytáhne např. 
peněženku z lehce přístupné kabelky. 
U mužů to může být třeba zadní kapsa 
kalhot, kde má umístěnou peněženku, 
která se v tomto prostředí stane snad-
nou kořistí zloděje. V těchto případech 
je většinou větší časový odstup než oběť 
zjistí odcizení a mnohdy ani přesně 
neví, kdy k odcizení došlo, potom je 
vyšetřování velice obtížné. Podobné to 
může být i v nákupních centrech, kdy 
nakupující často odkládají kabelky 
s osobními věcmi a financemi do ná-

kupních vozíků a potom stačí chvilka 
nepozornosti (vybírání zboží) a peníze 
z  kabelky nebo celá kabelka jsou pryč. 

MZ: Co bývá nejčastěji odcizeno?

ZP: Nejčastěji bývají odcizeny peněžen-
ky, mobilní telefony, příp. doklady. 
Proto doporučujeme nenosit při sobě 
velkou finanční hotovost. Peněženku 
mít v uzavřené kabelce či kapse a dále 
nosit finance odděleně od osobních 
dokladů. Ale hlavně mít tyto cennosti 
neustále u sebe a pod kontrolou. 

MZ: Jak těmto krádežím předejít? 

ZP: Vyhýbat se místům s větší koncent-
rací lidí, tlačenicím. Své osobní věci mít 
neustále pod kontrolou. Kabelku nebo 
tašku si chránit rukama a nenechávat 
viset na zádech, kde ji nemáme pod 
kontrolou. Nenosit cennosti v batohu 
na zádech. Nosit u sebe jen takovou 
částku, kterou předpokládáte, že bu-
dete potřebovat k nákupu, ne zbytečně 
vysokou hotovost. Při nakupování taš-
ku s cennostmi neukládat do nákupních 
vozíků.

MZ: A pokud už ke krádeži dojde, jak 
reagovat? 

ZP: Co nejdříve kontaktovat Policii ČR 
(158) nebo městskou policii (156). 
Pokud Vám byla odcizena platební 
karta, ihned zablokujte účet. Pokud 
Vám byly odcizeny klíče a osobní 
doklady, co nejdříve vyměňte zámky.

MZ: Děkuji Vám za rozhovor.
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Omluva

Avízované lednové promítání jsme 
museli z důvodu poruchy na promíta-
cím stroji odložit. Do budoucna bychom 
rádi tuto akci však uskutečnili.

Vítání občánků

V sobotu 17. 3. 2018 jsme do naší 
obce přivítali další děti. Do pamětní 
knihy se nám zapsali rodiče od Sebasti-
ána Rišše, Filipa Jurkoviče, Dominika 
Hrdého a Elišky Kusé. Všem dětem 
i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, 
elánu a spokojenosti. 

Tříkrálovská sbírka

Dne 6. 1. 2018 proběhla v naší obci 
tříkrálová sbírka. Dovolte mi malé 
ohlédnutí a rekapitulaci. Po deseti le-
tech, co v naší vesnici sbírku organi-
zuji, jsme letos vybrali rekordní částku 
39 840 Kč. Jsem nesmírně hrdá na 
všechny občany, kteří se s námi do této 
chválihodné akce zapojili vlastními 
dary. Také si vážím lidí, kteří se aktivně 
zapojili a udělali si čas, aby s dětmi 
obešli vesnici. I letos jsme sestavili 
devět skupinek s vedoucími. Jmenovitě 
Jiří Kučerka, Aleš Přibyl, Jan Pokorný, 
Lucie Langášková, Vojtěch Vymazal, 
Lucie Turková, Vojtěch Saifrt, Jan 
Přibyl ml. a Filip Kusý. Když vzpomenu 
děti, které koledují, je to dohromady 
dvacet sedm dětí, které tímto způsobem 
pomáhají. Věkové rozmezení se pohy-
buje od tří let až po patnáctileté. O ob-
čerstvení se nám postarala paní Renata 
Přibylová a pokladny s panem starostou 
rozpečetila a úředně zapsala a finance 
poslala paní Mgr. Danuta Koné Król. 
Velké díky také patří jednotě Orel, která 
nám již druhým rokem poskytla potřeb-
né zázemí.

Těším se tak na další léta v této or-
ganizační sféře a věřím, že náš těšanský 
rekord opět pokoříme. Všem Vám, 
dárcům, patří rovněž obrovský DÍK.

                                                                     
S poděkováním

Mgr. Radka Kučerková  



Zelený čtvrtek – v 18:00 hod.
Velký pátek – v 6:00, 12:00 a 18:00 hod.
Bílou sobotu – v 6:00 a 12:00 hod.

Pokud nemáte vlastní hrkač, nebojte se přijít, máme několik na půjčení. 
Po ranních hrkáních bude za odměnu přichystané malé posezení se snídaní.

Vítáni jste i s malými dětmi. Trasy hrkání budou 
přizpůsobeny tak, aby to zvládli obejít i ti nejmenší.

Podpořte naše hrkače tím, že se vykouknete 
podívat a zamávat. Moc je to vždy těší!

Více informací vám poskytne

Aleš Přibyl, tel.: 607 733 555 Radka Kučerková, tel.: 775 170 480

Sejdeme se vždy u kostela a to na

Ahoj, kluci a holky!
srdečně Vás všechny zveme na

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Kulturní komise pořádá v neděli 
15. 4. 2018 zájezd do divadla do 
Boleradic na detektivní komedii 
„Jezinky a bezinky“. Odjezd je au-
tobusem od kovárny v 14.15 hod., 
začátek představení je v 15.00 hod. 

Nahlašovat se můžete u Elišky 
Petulové nebo u Radky Kučerkové 
do 31. 3. 2018.

zdroj: www.boleradice-divadlo.cz
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Těšany jedou do Prahy na Maryšu!

Obec Těšany pořádá v termínu sobota 5. 5. 2018 zájezd na divadelní představení 
Maryša do Národního divadla v Praze. Kapacita zájezdu je již vyčerpaná. Do 
Prahy budou vypraveny dva autobusy s tím, že jeden vyrazí již v 6:00 hod., druhý 
v 6:30 hod., oba od kovárny. Jednotlivým účastníkům bude sděleno, ve kterém 
autobusu budou sedět.

Obec Těšany přispívá účastníkům 
zájezdu přibližně 200 Kč/os.

Harmonogram zájezdu:

6:00 Odjezd od kovárny

10:00 Příjezd do Prahy 

10:00–11.00 Prohlídka Národního 
 divadla

11:00–13:30 Volný program, 
 prohlídka Prahy 

14:00–16:00 Představení Maryša  

19:00 Předpokládaný návrat  
 do Těšan

Tradiční zájezd určený pro těšanské seniory se uskuteční v měsíci 
září. Více informací najdete ve zpravodaji vydaném na konci 
letních prázdnin.

Informace k představení:
Drama je zasazeno do současného pro-
středí s moderními kulisami i kotýmy. 

Režie  Jan Mikulášek
Dramaturgie  Marta Ljubková,
 Jan Tošovský
Scéna  Marek Cpin
Kostýmy Kateřina Štefková
Zvukový design Michal Cáb
Světelný design Ondřej Kyncl

Hrají:
Lízal Vladimír Javorský
Lízalka Taťjana Medvecká 
Maryša Pavla Beretová 
Vávra David Prachař 
Francek Matyáš Řezníček

zdroj: www.narodni-divadlo.cz zdroj: www.narodni-divadlo.cz

Zpravodaj obce Těšany · březen 2018
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Třídění odpadu v Těšanech

Nedávno mě pan starosta poprosil o krátké shrnutí současné situace ohledně 
třídění odpadů a zapojení občanů do motivačního systému třídění odpadů v obci 
Těšany. V současné chvíli máme v databázi celkem 82 obcí, kterým pomáháme 
s třídění odpadů a tak mám s čím srovnávat. Kdybych měl být hodně stručný, 
vystihlo by to pár slov: Wow, super, jen tak dál. Co mě k  tomuto hodnocení vede?

Do 31. 12. 2017 tj. konec vyhodnoco-
vacího období se do motivačního sys-
tému zapojilo celkem 316 domácností 
z celkového počtu 366 domácností 
(pozn. systém vyhodnocuje pouze 
domácnosti, ve kterých vniká nějaký 
odpad). Převedeno na procenta to dělá 
nějakých 86,3 % zapojených domác-
ností, což je velmi pěkné. Celkem bylo 
uděleno 31 016 EKO bodů. Zastupitel-
stvo schválilo hodnotu jednoho získa-
ného EKO bodu 5,79 Kč, což je dle mého 
pěkná sleva. Nejlepší domácnost zís-
kala 66 EKO bodu na osobu. Jediné co 
mě mrzí, je skutečnost, že udělených 
EKO bodů mohlo být mnohem více. 
Celkem 285 domácností vyplnilo odpa-
dový dotazník neboli závazek k efektiv-
nímu využívání popelnic a snižování 
produkce odpadů. Systém totiž není jen 
o třídění odpadů, ale pamatuje na i do-
mácnosti, které např. kompostují nebo 
snižují produkci odpadů. V rámci sys-
tému jsou stanoveny tři druhy odměn:

1. odměna za třídění odpadů (maxi-
mum 25 EKO bodů na osobu) – tato 
odměna se řídí pouze skutečně vytřídě-
nými a zaevidovanými odpady, jako je 
plast a papír.

2. odměna za efektivně využívané 
nádoby a pytle (maximum 25 EKO bodů 
na osobu) – tato odměna vychází ze 
závazku domácnosti k třídění odpadů, 
které nejsou adresně sbírané. Např. tří-
dění a kompostování bio odpadu nebo

třídění skla. Nedá se zjistit, kolik kdo 
zkompostoval bio odpadu nebo kdo 
kolik vytřídil skla do veřejných kontej-
nerů. Co se ale dá měřit, jsou obslouže-
né litry sběrných nádob. Z řady výz-
kumů a statistik se ví, že domácnosti, 
které kompostují, přistavují ke svozu 
popelnici méněkrát, protože popelnice 
není cítit a trvá, než se naplní. Tuto 
odměnu získávají domácnosti, které 
vyplní odpadový dotazník a následně ke 
svozu přistavují pouze plné popelnice 
netříditelného odpadu. 

3. odměna za snižování produkce 
odpadů (maximum 20 EKO bodů na 
osobu) – tato odměna vychází ze závaz-
ku domácnosti ke snižování produkce 
odpadů. Kdo např. nekupuje balené vo-
dy, topí plynem, kompostuje, používá 
jednu nákupní tašku atd., tyto způsoby 
snižování produkce odpadů může uvést 
jako závazek ke snižování produkce od-
padů do svého odpadového dotazníku. 
Systém následně začne vyhodnocovat, 
jak domácnost třídí a zda má skutečně 
málo odpadů.

Více o bodovém hodnocení:

S pozdravem Ing. Radek Staňka 
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

www.mojeodpadky.cz

/vypocetekobodu



Proč se nyní sváží směsný odpad 
jen jednou za měsíc? 

Po dvou letech, kdy v Těšanech fun-
guje systém třídění odpadu, se většině 
domácností daří ze směsného opadu 
vytřídit jak plast, papír tak i bioodpad. 
To znamená, že počet popelnic se směs-
ným odpadem přistaveným ke svozu se 
rapidně snížil a většina domácností 
nádobu již poslední rok přistavovala 
pouze jednou za měsíc, či jednou za 6 
týdnů. Tuto změnu reflektovala spo-
lečnosti SUEZ a za současné ceny již 
nechtěla akceptovat svoz v intervalu 
jednou za 14 dní. Většina z Vás ví, že 
tříděním jste dokázali také snížit své 
poplatky za svoz odpadů, proto považu-
jeme za zbytečné si nechat zdražit svoz 
popelnic jen proto, aby popeláři jezdili 
stále každých 14 dní, pokud většina 
obce tento interval nevyužívá.

Pokud by měl někdo problém s  tím, 
že má např. malé děti a pleny zabírají 
mnoho místa v nádobě, může si pořídit 
nádobu další a zajít si na obecní úřad 
pro čárový kód a potom tedy přistavovat 
při svozu více popelnic. Dále je možné 
využívat k likvidaci odpadu sběrný 
dvůr.

Co působí zápach v  popelnici?

Především bioodpad. Pokud tedy 
budete posekanou trávu, okrájené 
slupky a další dávat do kompostérů 
(v roce 2014 byly poskytnuty téměř 
všem občanům Těšan), nebudete mít 
problém se zápachem z popelnice na 
směsný odpad.

Bioodpad

Obecně řečeno je to odpad biologic-
kého původu, tedy zbytky z kuchyně (to, 
co oloupete, okrájíte) posekaná tráva, 
uřezané větve, dřevo a zbytky ze země-
dělské výroby. Tyto bioodpady tvoří 

značný podíl na celkovém množství 
vyprodukovaného komunálního od-
padu.

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad, 
který zůstává po vytřídění využitelných 
složek a nebezpečných složek z komu-
nálních odpadů. V podstatě tedy stan-
dardní odpad z  domácnosti bez plastu, 
papíru a nejlépe bioodpadu.

Jaký odpad patří do žluté či do
modré popelnice?

Plast – žlutá nádoba

Do kontejnerů na plasty patří 
sáčky a fólie, plast. tašky, se-
šlápnuté PET láhve, obaly od 
všech kosmetických přípravků, 
čistících či pracích prostředků, 
kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od spo-
třebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrob-
ky z plastů. Do žluté 
popelnice na plasty 
budeme v Těšanech 
dávat také obaly od 
mléka, kefíru nebo 
džusu, tzv. Tetrapacky.

Papír – modrá nádoba

Do modré nádoby patří časo-
pisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly, cokoliv z le-
penky, knihy a další. Nevadí 
ani papír s kancelářskými 
sponkami. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plasto-
vého vnitřku. Stejně tak papíry, 
do kterých nám byl 
zabalený např. salám 
či sýr. Zde je možné 
oddělit plastový a pa-
pírový obal a poté vy-
hodit do tomu určené 
nádoby.
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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je místo určené obcí ke 

shromažďování, sběru vytříděných 
a nebezpečných složek komunálních 
odpadů. Jedná se o materiál a odpad, 
který lze znovu použít (recyklovat) nebo 
jej je nutné odstranit podle platné 
legislativy a šetrně vůči životnímu 
prostředí.

Otevírací doba:
Středa 15:00–16:00 hod.
Sobota 15:00–16:00 hod.

Sběrné místo se nachází za obecním 
úřadem: 

 

  
    
  

Ve sběrném dvoře je možné 
odevzdat:
 Směsný odpad 
 Objemný odpad – nábytek, zařízení 

domácností
 Elektrošrot – pračky, televize, 

rádia, sporáky, počítače, ledničky...
 Kovový odpad
 Dřevěný odpad
 Textilní odpad
 Papír – kartony, noviny, časopisy...
 Sklo, plasty, balící fólie, polystyre-

ny, pneumatiky...
 Nebezpečné složky komunáního  

odpadu – např. staré chladící 
zařízení, barvy, oleje...

 Stavební odpad – max. 50 kg. za 
měsíc na bytovou  jednotku (mimo 
asfaltových lepenek a dehtu)

Azbest na sběrný dvůr nepatří!!! 
Při nutnosti likvidace se obracej-
te na specializované firmy

Sběr oděvů a textilních
materiálů

Po dohodě s městy a obcemi, sou-
kromými organizacemi a institucemi 
společnost TextilEco, a. s., rozmísťuje 
kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hra-
ček tak, aby každý jednotlivý kontejner 
byl spádový pro cca 500 obyvatel. 
Společnost TextilEco, a. s., zajišťuje na 
svoje vlastní náklady veškerý servis 
spojený s pořízením kontejnerů, vy-
prazdňováním, úklidem, údržbou kon-
tejnerů a odvozem sesbíraných oděvů 
do třídírny v Boskovicích. K dispozici 
pro občany ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr v Těšanech od 
nového roku nepřijímá ojeté 
pneumatiky.

Tato změna je způsobena novelou 
zákona platnou od 1. ledna. Bez ohledu 
na značku a místo nákupu je lidé 
mohou zdarma odevzdat v autoservi-
sech a pneuservisech. 

Obecní ÚřadObecní ÚřadObecní Úřad
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Velikonoce

Téma

Beránek

představoval v židovské tradici Izrael 
jako Boží stádo, které vede Hospodin. 
Zároveň Židé při svém svátku pojídají 
beránka jako připomínku svého vysvo-
bození z Egypta. V křesťanství je berá-
nek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 
neboť obrazně podle křesťanské víry on 
je beránek, obětovaný za spásu světa.

Velikonoce jsou především nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových 
tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. 
Velikonoce doprovázejí i velikonoční symboly...

Kříž

je nejdůležitějším z křesťanských sym-
bolů, protože Kristus byl odsouzen 
k smrti ukřižováním. Tento trest patřil 
k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 
Tento symbol je ale mnohem starší. 
Ukřižování odpovídá zimnímu sluno-
vratu, kdy Slunce vstupuje do sou-
hvězdí Jižního kříže. 
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Velikonoční oheň

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná 
zapálením velikonočního ohně, který 
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad 
temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se 
pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). 
Ta je v mnoha kulturách chápána jako 
znamení života. Tato zapálená svíce se 
v průběhu velikonoční bohoslužby noří 
do křestní vody, je ozdobena znamením 
kříže a symboly A a Ω, tj. začátku 
a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce 
se potom zapaluje po celou velikonoční 
dobu až do letnic a při každém křtu, aby 
se naznačilo, že křest patří k Velikono-
cům. Tato svíce se též rozžíhá při křes-
ťanském pohřbu na znamení toho, že 
zemřelý stejně jako Kristus prošel 
branou smrti; a církev se za něj modlí, 
aby vstal k novému životus Bohem.

Vajíčko

je dalším z velikonočních symbolů, 
symbol nového života, neboť samo 
zárodek života obsahuje. V mnoha kul-
turách je vejce symbolem plodnosti, ži-
vota a vzkříšení. Už ve starověkém 
Egyptě či Persii se na svátky jara barvila 
červená vajíčka (červená je symbol 
dělohy). Zdobení skořápek vajec však 
může sahat až do pravěku. V souvislosti 
s lidovou tradicí se zvyk tato vejce 
malovat udržuje i nadále (označení 
"kraslice" je pak odvozeno od červené 
barvy). Důvodem pojídání vajec o Veli-
konocích byla zřejmě i skutečnost, že 
vejce se nesměla jíst v postní době

jakožto lacticinie. V západním křesťan-
ství se vejce vykládá jako symbol za-
vřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, 
jako symbol nesmrtelnosti. Ve východ-
ním křesťanství se červená vykládá jako 
krev Krista. 

Kočičky

symbolizují palmové ratolesti, kterými 
vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejí-
cího Krista. Tradičním křesťanským 
zvykem je jejich svěcení na Květnou 
neděli a používání popela z jejich 
spálení o Popeleční středě. 

Křen

symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení 
Krista. Zvyk pojídat křen o Velikono-
cích se udržuje především v Polsku, 
Rakousku a Slovinsku.

Zdroj: Wikipedie

Jak vnímají velikonoční zvyky Čechů 
cizinci a co je děsí

Rozpaky, překvapení a někdy také 
pohoršený údiv vzbuzují u cizinců české 
oslavy Velikonoc. Za bizarní obrázek 
považují především zvyk švihat ženy, 
dívky a babičky pomlázkou upletenou 
z vrbových prutů. Bujaré veselí a všudy-
přítomný alkohol šokuje především lidi 
ze zemí se silnou katolickou tradicí. 

Tito lidí berou Velikonoce jako klid-
né, tiché svátky, kdy se člověk zamýšlí 
sám nad sebou, navštěvuje kostely 
a volno využívají k tomu, aby byli se 
svými blízkými.

Zdroj: TÝDEN.CZ



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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Vážení rodiče,

v tuto chvíli máme před sebou závěrečné období projektu Podpora vzdělávání 
formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Těšany reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
16_022/0001726. Pro nás se ustálil zkrácený pracovní název Šablony. V letech 
2016-2018 můžeme čerpat částku 852  742,- Kč na jednotlivé aktivity. 

V rámci personální podpory byl v bezmála dvouletém období financován 
speciální pedagog na 12 měsíců a školní asistent v MŠ na 14 měsíců. V mateřské 
škole jsme se dále zaměřili na podporu pedagogů v  rámci jejich dalšího vzdělávání. 
Paní učitelky prošly semináři zaměřenými na individualizaci, práci s dvouletými 
dětmi, matematickou a čtenářskou pregramotnost. Díky volným prostředkům 
jsme obnovili nejen inventář pomůcek a her, ale i doplnili učitelskou knihovnu 
odbornými publikacemi. Dále byla uskutečněna setkání pro rodiče budoucích 
prvňáčků se školním speciálním pedagogem, která budou ještě pokračovat 
dvakrát do konce školního roku. Vloni jsme uskutečnili také setkání rodičů 
s lektorkou Mgr. Evou Svobodovou na téma ,,Jak začít se školou“ a ,, Spolupráce 
rodiny a MŠ“.  

V základní škole jsme se zaměřili na podporu žáků formou klubových aktivit 
a doučování. Již druhým rokem se těší oblibě Klub zábavné logiky a deskových her, 
kde si žáci hravou formou vyzkoušeli různé hlavolamy a vědomostní hry. Bylo 
možné zakoupit nové, zajímavé a netradiční hry, které budou moci žáci využívat 
i nadále. Další aktivitou je Čtenářský klub, kde si mohou holky a kluci rozvíjet svůj 
zájem o literaturu, podělit se s ostatními o zkušenosti s knihami apod. Samozřej-
mostí je pravidelná obnova školní knihovny novými tituly. V rámci doučování jsme 
se v letošním roce zaměřili především na anglický jazyk a německý jazyk. 
V  loňském roce to byla navíc matematika a český jazyk. Všechny aktivity byly pro 
žáky poskytovány zdarma. Další vzdělávání bylo zaměřeno na mentoring a mate-
matickou gramotnost.

V nadcházejících měsících nás čeká hodnotící dotazník a zároveň zpracování 
zprávy o realizaci. V těchto dnech byla vyhlášena výzva Šablony II, do které 
bychom se rádi opět zapojili a mohli na úspěšnou práci navázat.

Věříme, že všechny zmíněné aktivity pomohou jak dětem, tak i učitelům v jejich 
každodenní práci a přispějí ke zlepšení. 

Mgr. Lada Hrabcová



ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ

8. ročník projektu „Bruslím, 
bruslíš, bruslíme“ v rámci tě-
lesné výchovy, Dambořice 2018

Žáci 5.–9.ročníku absolvovali výuku 
na ledu 1. února v rozsahu 2 hodin a zú-
častnilo se 28 žáků.

Výuka byla zaměřena na bezpečnost 
při bruslení, získávání a rozšíření zá-
kladů bruslení. Formou výuky bylo 
plnění úkolů zaměřené na zvládnutí 
slalomové jízdy a zastavení. Začínající 
žáci využívali při bruslení pomůcky 
a individuální přístup pedagogů.  Větši-
na se zúčastnila kontrolních úkolů i sla-
lomu na čas. Volné bruslení a získání 
základů bruslení rozvíjí zdokonalení 
motoriky, pohyblivosti a správného 
držení těla. 

Alena Chaloupková

Lyžařský kurz v Němčičkách

Tradiční součástí školního roku je 
každoroční Lyžařský kurz v Němčič-
kách. V měsíci lednu absolvovali tento 
výcvik děti mateřské školy a žáci 1. stup-
ně základní školy. Ze školkových dětí 
máme 11 nových lyžařů. 

Celý lyžařský kurz se nesl v přátelské 
atmosféře. Začínající nejmenší lyžaři se 
naučili základům lyžování formou her 
na malém kopečku pro začátečníky. 
Zdatnější lyžaři a školáci zdokonalovali 
svůj styl a rychlost na velkém svahu.

Pětidenní kurz vyvrcholil lyžařským 
závodem ve slalomu. Všem se závod vy-
vedl, což bylo znát na výsledkové listině, 
kde časy dojezdů byly velmi těsné.

VÝSLEDKY ZÁVODU

Mateřská škola

Začátečníci:
1. místo Amálie Kučerková
2. místo Nela Macháčková
3. místo Isabela Baťková

Pokročilí:
1. místo Zuzana Životská
2. místo Antonín Krakovič
3. místo Monika Lízalová

Základní škola

Mladší kategorie dívky (1. a 2. ročník)
1. místo Nikola Štaudová
2. místo Nikola Taborschi
3. místo Viktorie Štaudová

Starší kategorie dívky (3. a 4. ročník)
 1.místo Adéla Petláková
 2. místo Julie Čechová
 3. místo Anna Kružíková

Mladší kategorie chlapci (1. a 2. ročník)
 1. místo David Lízal
 2. místo Ondřej Juračka
 3. místo Tibor Hrdlička

Starší kategorie chlapci (3. a 4. ročník)
 1. místo Václav Krakovič
 2. místo Vít Juračka
 3. místo Ondřej Sovadina
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Všichni lyžaři byli odměněni slad-
kou, zlatou medailí a děti na prvních 
příčkách si odnesly cenu za jejich per-
fektní výkon.

Na příští rok se opět budeme těšit na 
„Němčičky-SKI“ svah.

Děkujeme moc všem rodičům, kteří 
nám pomohli při organizování dětí na 
svahu.

Bc. Monika Kružíková

NĚCO Z KULTURY I VZDĚLÁNÍ

Výjezd do divadla v Brně

V  únoru jsme navštívili dvě divadel-
ní představení v Divadle Bolka Polívky 
v Brně, kam přijelo hostovat Docela 
velké divadlo Litvínov. Nejprve mohli 
žáci 8. a 9. ročníku zhlédnout krásné 
představení „Klára 3847 – Příliš mnoho 
hvězd“.

Jednalo se o velice silný příběh dívky 
vězněné v Osvětimi, který vychází ze 
skutečných událostí z období holocaus-
tu během 2. světové války. Příběh dívky, 
Kláry Brodyové, která byla v roce 1942 
pro svůj židovský původ odvezena do 
koncentračního tábora Osvětim a věz-
něna tam až do konce války. Její boj 
o přežití, překonání ztrát příbuzných 
a přátel, ale především nezlomná vůle 
přežít v nelidských podmínkách, 
zaujala dokonce i amerického režiséra 
Stevena Spielberga, který podle jejího 
vyprávění natočil jeden z dílů doku-
mentu o holocaustu. V době, kdy sa-
motné Kláře bylo 85 let, dokázala o nej-
větších hrůzách svého života vyprávět 
s naprostým klidem a obrovským nad-
hledem. Na základě tohoto osobního 
vyprávění napsala její vnučka, herečka 
a scenáristka Lenka Lavičková, scénář 
k divadelnímu zpracování a sama v něm 
i hraje hlavní roli.

Na konci února pak do stejného 
divadla jeli i žáci 6. a 7. ročníku. Ti se 
ohromně pobavili u představení „Tři 
mušketýři“.

Tato hudební komedie na motivy 
jednoho z nejslavnějších románů všech 
dob o přátelství, lásce a odvaze od au-
tora Alexandra Dumase st. zaujala žáky 
především svým vtipem, pěknými pís-
ničkami a v neposlední řadě i zvířecím 
hercem.

Jednalo se o příběh d‘Artagnana, 
který v Paříži potkává mušketýry a poz-
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nává tak odvahu a přátelství pravých 
chlapů, ale také svou první velkou 
lásku, příběh o odvaze, lásce a zradě. 
A samozřejmě nechybělo ani slavné 
a nesmrtelné rozhodnutí: „Jeden za 
všechny a všichni za jednoho“.

Obě představení se velice vydařila 
a všem se líbila. 

Mgr. Lucie Vévarová

Multimediální výukový 
program Planeta Země 3000

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 navštívili žáci 
6.–8. roč. multimediální výukový pro-
gram Planeta Země 3000, který je 
zařazen jako doplněk výuky žáků 
6.–9. ročníků každoročně v Brně již 
mnoho let. 

Planeta Země 3000 je unikátní, 
populárně naučný, multipředmětově 
zaměřený vzdělávací projekt s přírodo-
vědně – zeměpisným přesahem  určený 
pro žáky 4.–9. tříd základních škol, 
studenty gymnázií a středních škol 
v celé České republice. Skládá se z jed-
notlivých vzdělávacích programů, je-
jichž prezentace probíhají ojedinělou 
formou – nejmodernější multimediální 
projekcí poutavých fotografií i video-
sekvencí, doprovodných autentických 
zvuků, hudby a naživo komentovaným 
výkladem učitelky a reportéra, a to za 
pomoci několika dataprojektorů pokrý-
vajících celou projekční plochu jed-
ním obrovským obrazem o velikosti  
2520×1080 px, tedy o formátu 21:9 
(Hollywood Standard).

Velký důraz v rámci tohoto projektu 
je kladen na mezipředmětové propojení 
např. zeměpisu a biologie, ale také 
základů společenských věd, ekologie, 
dějepisu, hudební a estetické výchovy, 
mediální výchovy, dokonce i některého 
z cizích jazyků a mnoha dalších oborů 
a odvětví. Vzhledem k obsahově vysoce

kvalitnímu zpracování oblastí světa si 
žáci naší školy tento pořad velmi 
oblíbili. V minulých letech jsme tak 
mohli shlédnout např. projekce o Af-
rice, Austrálii, Ekvádoru a Galapágách, 
Novém Zélandu, Amazonii. Letos to 
byla projekce „Brazílie – vášnivé srdce 
Jižní Ameriky“.

Na společné cestě po vášnivém srdci 
Jižní Ameriky jsme společně se žáky 
zavítali k indiánům od řeky Xingú, 
vystopovali jsme anakondu velkou, 
slyšeli uklidňující zvuky Amazonie, 
viděli tajemné rituály kultu candomblé, 
navštívili 72 metrů hlubokou jeskyni  
Abismo Anhumas, viděli krásy i velké 
nástrahy života v  Rio de Janeiru i to, jak 
funguje v přírodě fotosyntéza. Každý 
divák obdržel časopis  Koktejl  zdarma.  

Bylo to nádherných 70 minut pouč-
né podívané. Budeme se těšit na další 
díl, který navštíví žáci 8. a 9. ročníku 
v květnu. Procestujeme tajemnou ze-
mi jihovýchodní Asie – Barmu, a to 
v pořadu „Myanmar – divoká cesta do 
barmské říše“.

Mgr.Drahomír Hochman
učitel zeměpisu pověřený 

vyřizováním multiprojekce

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Geologická olympiáda

24. 1. 2017 se v počítačové učebně 
uskutečnilo již druhé okresní kolo Ge-

1
2

3
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ologické olympiády. Stejně jako minulý 
rok jsme v poměrně velké konkurenci 
zaznamenali úspěch. Žákyně Petra 
Burianová (9. roč.) postoupila do kraj-
ského kola, které se uskuteční 9. 4. 2018 
na Přírodovědecké fakultě MU v  Brně.

Mgr. Petra Zahradníčková

Dějepisná olympiáda

Jako každý rok i v letošním školním 
roce proběhlo školní kolo dějepisné o-
lympiády, a to 23. 11. 2017. Soutěže se 
zúčastnili někteří žáci osmého a devá-
tého ročníku. Téma letošního kola bylo 
Československo v letech 1918–1938. 
Vítězem se stal žák osmé třídy Jan 
Zářecký, který tedy postoupil i do okres-
ního kola. To se uskutečnilo 16. 1. 2018 
a Jan se v něm neztratil. Patřil mezi 
úspěšné řešitele a obsadil 12. místo.

Konverzační soutěž v anglickém 
jazyce

Koncem ledna se uskutečnilo školní 
kolo konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Zúčastnili se ho opět někteří žáci 
osmého a devátého ročníku. Vítězem se 
stal znovu Jan Zářecký, který opět po-
stoupil do okresního kola. To se u-
skutečnilo 27. 2. 2018. Jan obsadil 
výborné druhé místo, když zaostal za 
vítězem jen o jeden bod. 

Všem účastníkům obou soutěží je 
třeba poděkovat za odvahu a Honzovi 
poblahopřát za úspěchy v obou soutě-
žích.

Mgr. Milan Ziaťko

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se ve škole 
konalo školní kolo recitační soutěže. 
O postup do okresního kola soutěžilo 
25 žáků od 1. do 9. třídy.

VÝSLEDKY  SOUTĚŽE

0. kategorie – 1. třída
1. místo Eliška Králová
2. místo Ludmila Pokorná
3. místo Tereza Michlíčková

1. kategorie – 2., 3. třída
1. místo Daniel Vymazal
2. místo Tibor Hrdlička
3. místo Václav Krakovič

2. kategorie – 4., 5. třída
1. místo Adéla Petláková
2. místo Adam Fiala
3. místo Adam Hrubý

3. kategorie – 6., 7. třída
1. místo Lucie Králová
2. místo Mariola Nádeníčková
3. místo Dan Vaněček

4. kategorie – 8., 9. třída
1. místo neobsazeno
2. místo Vojtěch Soviš
3. místo Libor Procházka

Okres. kolo se koná 13. a 14. 3. 2018 
již tradičně v Ivančicích. Tam postu-
pují vždy první dva z každé kategorie. 
Budeme tedy našim recitátorům držet 
palce. 

Děkujeme všem soutěžícím za účast 
a odvahu. Gratulujeme k  úspěchu a již 
se těšíme opět za rok.

Mgr. Lucie Vévarová
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Ze života dětí v mateřské škole aneb  
Človíčkova dobrodružství – pokračová-
ní.

Čas utíká jako voda a v mateřské 
škole obzvlášť. Každý den vidíme po-
kroky, které děti dělají. Od našeho 
posledního příspěvku se ČLOVÍČEK  
setkal s dalšími objevy a prožil malá do-
brodružství, díky  kterým  poznával svět 
kolem sebe.

MĚSÍC LISTOPAD probíhal na-
dále ve znamení podzimních aktivit 
a konec měsíce děti žily přípravami na 
svátky vánoční. Začali jsme se připravo-
vat na zimu a na nejkrásnější svátky 
v roce. Chystali jsme vánoční jarmark, 
fotili jsme vánoční album. V tomto mě-
síci měli rodiče možnost navštívit kon-
zultační hodiny a popovídat si o svém 
dítěti.

MĚSÍC PROSINEC  jsme prožíva-
li v čarovné náladě, která se skládala 
z oslav, tradic, pohádek, dárků a pro-
žitků, které jsme se snažili neuspěchat  
a vnímat všemi smysly. Človíčkové vi-
děli, slyšeli, dotýkali se, tvořili a cítili, 
měli možnost své dojmy vstřebávat 
a uchovat si je. Bylo to období těšení, 
vnímání, ponoření se do adventních 
tradic a příchodu různých kouzelných 
bytostí.

Zahájili jsme  vánočním jarmarkem. 
Pokračovali Mikulášem, Divadlem  
Bolka Polívky v Brně, Divadlem v ma-
teřské škole, nadílkou pod stromeč-
kem… Děti si odžily jednu velmi dů-
ležitou hodnotou a sice, že je nejen 
příjemné dostávat, ale i obdarovávat.

MĚSÍC LEDEN A ÚNOR byl ve 
znamení sportu, pohybu a dobrodruž-
ství. Využili jsme zimních olympijských 

her, které nás motivovaly k aktivitám, 
které rozvíjí základní pohybové do
vednosti v různém prostředí. Zvládat 
pohyb na sněhu nám počasí také do-
přálo. Sněhové podmínky umožnily 
dětem učit se  pravidla bobování, chůzi 
ve sněhu,  stavět sněhuláky, dělat koule, 
kreslit do sněhu, stopovat zvířátka... 
Starší děti se zúčastnily lyžařského 
výcviku v Němčičkách. Chlapci hráli 
hokej ve kterém padlo krom golů i ně-
kolik hokejek. Človíčkové si také u-
jasňovali vlastnosti sněhu. Jaký je, když 
na něj sáhneme, co se s ním děje v teple, 
proč se nesmí jíst, jelikož  některé děti 
se nedalo uhlídat, zkrátka poznávání  
všemi smysly…

Starší děti se začaly seznamovat 
i s dalším přírodním živlem vodou. 
Zahájily předplavecký výcvik v krytém 
bazénu Blučina.

Aby se děti vyřádily i v tanečních ak-
tivitách a získaly určité společenské ná-
vyky, tak k tomu nám posloužil již tra-
diční Maškarní ples, který dětem velmi 
zdařile zorganizovalo o. s. Těšánek .

MĚSÍC BŘEZEN nejstarší Človíč-
kové ukončili s rodiči přípravu k zápisu 
do 1. tř., kde měli rodiče možnost po 
deseti setkáních sledovat a pracovat se 
svým dítětem a tak zjistit nedostatky, 
které je potřeba ještě dotahovat v do-
mácí školičce.

Kulturní akci, kde jsme si zopakovali 
chování při sledování divadelního před-
stavení nám zajistily Tetiny, které za 
námi přijely s jarním představením 
TETINY V LESE.

Těšíme se na jarní sluníčko a pře-
jeme již jen samé sluníčkové dny.

Iveta Neugebauerová, 
ved. uč. MŠ Těšany
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Zima ve třídě Žirafek

Děti z třídy žirafek se v rámci Envi-
ronmentálního projektu „Zvířata a ptá-
ci v zimě“ učily, jak přezimují zvířata 
přes zimní období.

První týden byl zaměřený na polní 
zvěř v našem okolí. Pomocí nově zakou-
pené didaktické pomůcky – soubor ma-
teriálů týkající se polní a lesní zvěře, se 
děti dozvěděly základní údaje ze života 
zvířat např. zajíců, veverek, srnek a dal-
ších. Děti se učily prožitkem. Ke hře na 
zvířátka si vyráběly masky zvířátek. 
Kreslily zvířátka tuší, učily se kreslit 
stopy zvěře, které přiřazovaly ke zvířa-
tům.

Druhý týden se učily, jak se starat 
o ptáčky v zimě. Při skupinové práci 
„krmítka pro ptáčky“, se děti učily spo-
lupracovat s ostatními bez zábran, ko-
munikovat, přijímat kompromisy. Celý 
projekt jsme zakončili výrobou krmítka 
z přírodnin, které jsme v okolí školy, 
v parku rozmístili na keře.

Bc. Monika Kružíková

Krmítko z  přírodnin

Materiál:
Rýžové nebo pšeničné chlebíčky, 
100% tuk, semínka, drátek

Postup:
1. Chlebíčkem provlečte drátek
2. potřete chlebíček silnou vrstvou 
 změklého 100% tuku
3. naneste zrníčka na natřenou část 
 a opakujeme i na druhé straně
4. zrníčka důkladně vmačkejte 
 do tuku
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,                                                                                           
ZVEŘEJŇUJEME ČASY VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A CO 
NEJSRDEČNĚJI VÁS TÍMTO NA NĚ DO TĚŠANSKÉHO CHRÁMU 
SV. BARNABÁŠE ZVEME:

Zelený čtvrtek 29. března 17 hodin

Velký pátek 30. března 17 hodin

Sobotní velikonoční vigilie 31. března 18 hodin

Neděle zmrtvýchvstání – Boží hod velikonoční 1. dubna 9 hodin

Pondělí velikonoční 2. dubna 9 hodin

VELIKONOCE

Velikonoce jsou hlavním křesťan-
ským svátkem (překvapivě ne Vánoce, 
v nich si připomínáme narození Za-
chránce, o Velikonocích již to, že nás 
zachránil).

 Velikonoce jsou svým původem 
svátky jara. 

 Před cca 3500 lety dali kananejské-
mu svátku jara zcela nový význam 
Židé svým svátkem Paschy: oslavou 
vyvedení a osvobození židovského 
národa z egyptského otroctví. 

 Před dvěma tisíci lety pak Velikono-
ce dostaly současný význam Kristo-
vou smrtí a zmrtvýchvstáním. Vzkří-
šení Ježíše Krista je pro křesťany 
centrálním bodem jejich víry, smrt 
není konec, ale nový začátek nového 
života.

SVATÝ TÝDEN

Týden od Květné neděle do neděle 
velikonoční je Velkým nebo též svatým 
týdnem.  

Poslední dny postní doby nesou 
název Svatý týden. Tyto dny jsou obecně 
věnovány památce Ježíšova utrpení 
a vzkříšení.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Křesťané si připomínají slavná vjezd 
Krista do Jeruzaléma na velikonoční 
svátky. Tenkrát mu mával lid ratolest-
mi. Proto se v úvodu obřadů mimo 
chrám  světí ratolestí (jívové větvičky

Farnost Těšany
Domluva svateb, křtin, pohřbů, duchovních konzultací a duchovní služby:

+420 602  589  195 tesany.farnost@email.cz www.farnosttesany.cz       
René Václav Strouhal 



nebo někde palmové větve) a jde se 
průvodem do chrámu v připomínku 
Ježíšovy cesty do Jeruzaléma na oslátku 
(tak vjížděli králové). Při mši svaté se 
čtou nebo zpívají pašije – část evangelia 
pojednávající o utrpení Páně.

  
ZELENÝ ČTVRTEK

Dopoledne kněží se svým biskupem 
v katedrálách obnovují své kněžské 
sliby a biskup žehná posvátné oleje, 
které se pak používají během roku do 
dalších Velikonoc.  

Večer se ve farnostech slaví boho-
služba na památku Poslední večeře 
Páně. Obsahem večerní liturgie tohoto 
večera jsou dvě události: 1. Ježíšova 
večeře na rozloučenou, při níž ustano-
vuje tajemství eucharistie (pro nás 
pokrm na cestě k věčnosti – sv. přijímá-
ní) a myje apoštolům nohy, 2. Ježíšova 
modlitba v Getsemanské zahradě a jeho 
zajetí...
 Při chvalozpěvu "Sláva na výsostech 

Bohu" se mohou rozeznít zvony, jež 
utichnou až do "Sláva na výsostech 
Bohu" velikonoční noci. Říká se, že 
zvony odletěly do Říma.

 Po přijímání se odnáší Eucharistie 
na vyzdobené místo v kostele 
("Getsemanská zahrada"), kde se 
uloží. Alegorie v tom vidí Ježíšův 
odchod z večeřadla do Getseman.

 Na závěr po eucharistické slavnosti 
se podle prastarého zvyku z oltáře 
odnášejí plachty a kříž. Je to 
znázorněním toho, že této noci byl 
Ježíš zrazen, opuštěn od svých 
přátel a nakonec byl zajat.

 VELKÝ PÁTEK

Obsahem velkopátečních obřadů je 
zpřítomnění spásonosného Kristova 
utrpení a smrti. 

Podle prastaré tradice dnes církev 
neslaví mši svatou, ale pouze obřad.  
Kněz je oblečen do roucha červené 
barvy a na počátku obřadů zdraví oltář 
hlubokou úklonou nebo se vrhne na 
tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. 
Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. 
Poté se čtou biblické úryvky, především 
pašije. Po nich následuje uctívání kříže - 
v den Kristovy smrti je to vyjádřením  
díků křesťanů za  Ježíšovu oběť.

Velký pátek je postním dnem zá-
vazně zachovávaným v celé církvi, 
a to postem od masa a újmy v jídle. Je 
nepatrným projevem spoluúčasti na 
Kristově utrpení za naše hříchy.

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu trvá církev na mod-

litbách u Kristova hrobu a uvažuje 
o jeho umučení a smrti a také o jeho 
sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě 
a postu očekává vzkříšení. Bílá sobota 
je tzv. ne-liturgickým dnem, neboť se 
zásadně neslaví mše svatá a další svá-
tosti, kromě pomazání nemocných 
a případně svátosti smíření..

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Teprve během noci ze soboty na 

neděli se smí slavit liturgie. Nesmí začít 
před západem slunce a musí končit 
před východem slunce.
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Slavnost Velikonoční vigilie byla 
tedy od pradávna (a je na mnohých 
místech i dodnes) slavností ne večerní, 
nýbrž noční.

Oslava Veliké noci vyjadřuje mno-
hými symboly a texty velikonoční 
"přechod" (pesach) ze zajetí utrpení, 
omezenosti a smrti do života svobody 
a plnosti. Tato oslava má přehledně 
členěnou strukturu:
 Oslava velikonočního světla (veli-

konoční oheň, velikonoční svíce) – 
před chrámem se rozdělá oheň, kte-
rý se žehná, a od něho se odpaluje 
velikonoční svíce (tzv. paškál), která 
je symbolem vítězného Krista nad 
smrtí. Poté následuje velikonoční 
chvalozpěv (Exultet). Ten je chválou 
světla, které dává Bůh svému lidu.

 Bohoslužba slova – V této části veli-
konoční oslavy věřící uvažují o podi-
vuhodných skutcích, které Bůh od 
počátku činil. Čte se 7 starozákon-
ních čtení a 2 novozákonní.

 Křestní obřady – zahrnuje svěcení 
vody, obnovu křestních slibů věří-
cích, křest.

 Eucharistie – tedy obětní část mše 
svaté.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, 
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Kristus vstal z mrtvých za svítání 
"prvního dne v týdnu" neboli "prvního 
dne po sobotě" (sobota byla podle 
židovského kalendáře posledním dnem 
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil 
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. 
Proto se křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet k eucharistickému 
"lámání chleba" a tento den nazvali 
"dnem Páně". O tomto dni se také 
žehnají velikonoční pokrmy a papežové 
pronáší své poselství Urbi et Orbi.

SYMBOLY A ZVYKY

Nejblíže tradici židovských veliko-
noc je svěcení mazanců či potravy, se 
kterým se setkáváme především na 
východě. Barvení a svěcení vajíček není 
biblický ani ranně křesťanský zvyk, 
ovšem byl adoptován, protože vejce 
jsou symbolem nového života. Svěcení 
velikonočních ratolestí (kočiček) je 
potom určitý odkaz na Kristův příjezd 
do Jeruzaléma.

Výraz aleluja

Celou dobu velikonoční zaznívá 
zvláště zpěv aleluja. Výraz aleluja 
pochází z starého hebrejského výrazu 
halelú-jáh, který znamená oslavujte 
Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsa-
huje i kratší podobu Božího jména (yh, 
„jáh“). Latinská podoba tohoto termínu 
zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba 
česká aleluja. Je výrazem velikonoční 
radosti křesťanů.

P. René Václav Strouhal

Zpravodaj obce Těšany · březen 2018 · Farnost Těšany 29



Zpravodaj obce Těšany · březen 2018 · Rodinné centrum Na Myšáku30

Kromě nové fazóny se obměnili také 
členové Myšáku a s novou krví přichá-
zejí i nové nápady. V letošním roce se 
tak dočkáte v první řadě seznamovací 
„tvořivé kavárničky“ v sobotu 14. 4. 
2018 od 16:00 do 18:30 přímo v pros-
torách Myšáku. Hlídání malých dětí 
v herničce je zajištěno, aby se maminky 
mohly alespoň trošku v klidu seznámit, 
něco pěkného vytvořit a popovídat si 
o tom, co by s dětmi rády dělaly, jen teď 
nemají kde nebo s kým. Pokud se nás 
sejde dost a bude nás to bavit, můžeme 
„kavárničky“ pořádat pravidelněji.

A jestli malé děti nemáte, cvičit 
chodíte s Hankou a vlastně vám ke štěstí 
nic nechybí, můžete se s námi potkat 
v čarodějnickém převleku, až budeme 
spolu s hasiči zajišťovat dětský program 
pro pálení čarodějnic (ale až se začne 
blížit podpalování hranice, uvidíte, jak 
rychle se všechny přítomné dokáží 
odmaskovat).

Největší akce, která nás až do vy-
dání dalšího zpravodaje čeká, je 
Těšanská stopa, na kterou vás zveme 
spolu s SDH Těšany. 

Na setkávání, nové nápady 
a hezké společné se těší
tým rodinného centra

Zprávičky z Myšáku

Myšák ožil po dlouhé rekonstrukci – ve středu se tu opět scházejí maminky na 
cvičeníčko s předškolkovými dětmi. Pokud se chcete přidat, nejvíc vám řeknou Iva 
Hildebrandová a Eva Fialová, které cvičení vedou. Můžete jim psát na mail 
cvicenicko@rcnamysaku.cz
Slavnostní otevření ale spojíme až s oslavou narozenin Myšáku, a to v létě.

Rodinné centrum Na Myšáku
   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku

RC Na Myšáku 
a SDH Těšany vás 
společně zvou na
4. ročník lehké
jarní vycházky

Těšanská stopa
kdy:

sobota 26. 5. 2018 od 14 h.

kde:

hřiště za školou

Soutěžní odpoledne odstartujeme na 
travnatém hřišti za ZŠ Těšany.
Vydáme se po značené stopě plné 
zábavných úkolů nejen pro děti.
Trasa je jako každý rok vhodná 
i pro maminky s kočárkem.
Startovat se bude postupně v rozmezí 
od 14:00 do 15:30.

V 17:30 vystoupí divadelní spolek 
Koráb se svou novou hrou Kašpárek 
a drak. V případě nepříznivého počasí 
se představení odehraje v tělocvičně 
MŠ a ZŠ Těšany.

Očekávaný konec představení je 
v 18:30

Po celou dobu trvání „Těšanské stopy“ 
bude k dispozici občerstvení, 
skákací hrad a dětské motorky!
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K událostem budoucím – zanedlou-
ho, konkrétně 21. 4. proběhne Do-
pravní den 2018. Čeká nás den plný 
zábavných úkolů a něco málo vědomos-
tí z dopravních předpisů. Zasvětit do 
tajů bezpečného chování na silnici nám 
jako každý rok pomohou složky 
integrovaného záchranného systému 
a BESIP. Děti každého věku (jistěže 
rodiče jsou také tu a tam dětmi!) si 
mohou vyzkoušet opravdovou světel-
nou křižovatku. Za celý sbor bych 
rád všechny pozval 28. 4. na otev-
ření naší nové hasičské zbrojnice. 
Jako každý rok všichni společný-30. 4. 
mi silami . upálíme čarodějnici

Rád bych pozval děti i rodiče 26. 5. 
na tradiční lehkou jarní procházku 
Těšanskou stopu. Jako každý rok, 
zavede nás na místa známá, leč méně 

 Počátek letošního roku nesl se ve znamení úspěchu, kdy na prestižní soutěži 
v uzlování uspěly všechny tři kategorie (přípravka, mladší, starší) a to rovnou tak, 
že na prvních místech. Putovní poháry tedy až do příštího roku budou zdobit 
poličku na nové hasičce a jsem zvědav, zda se podobný úspěch podaří zopakovat.

navštěvovaná. Stanoviště plná her pro 
děti i dospělé obsadí spolupracující 
spolky v Těšanech. Stopa každým ro-
kem svede těšanské i přespolní na jednu 
cestu, která prověří zručnost i znalosti 
účastníků. Že se není čeho bát je kaž-
dému jasné při pohledu na maminky 
s kočárky, tatínky s mrňaty za krkem, ba 
i světa znalí ve skráni prošedivělí rádi 
vzpomenou na dětské hry, které snaží-
me se připomenout. Letos budeme ho-
nit obruče. Na závěr nás čeká pohádka.

Tréninky probíhají každou středu 
(přípravka, děti 3-6 let) a pátek 17 hodin 
– mladší, 18 hodin – starší. Postupně se 
konečně dostaneme po dlouhé zimě ven 
na hřiště za školou – nebojte se na nás 
někdy přijít podívat. Pro aktuální 
informace sledujte naše www stránky – 
www.sdhtesany.cz.

Petr M. Vaněček

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany



Svěcení sochy sv. Floriána
Těšany 18. 3. 2018

Modlitba
Všemohoucí a milosrdný bože, Tys dal
svatému Floriánovi sílu vydržet
všechny útrapy mučení. Pomáhej
i nám, kteří oslavujeme jeho vítězství
abychom s Tvou pomocí dosáhli
vítězství nad zlobou a nenávistí
a obstáli v každém nebezpečí.
Amen

Socha sv. Floriána byla inspirována 
originálem, který je ve vlastnictví rodiny 
Trundových. Autor sochy je sochař 
a restaurátor Dominik Fiala.
Pořízena za výhru v Anketě
Dobrovolní hasiči roku 2016.

SV. FLORIÁN Z TĚŠAN

,,Kde pálí oheň, žár
a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán,

svatý Florián.”

Zpravodaj obce Těšany · březen 2018 ·  SDH Těšany32
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TJ Sokol Těšany pořádá nábor do mužstva dorostu
 

Zveme na trénink kluky ve věku 14 až 18 let.

Úterý + pátek od 18.00 na fotbalovém hřiš�.

Podrobnějsí informace na FB (Sokol Těšany)
 

 

TJ Sokol Těšany
 Sokol Těšany
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Naši starší žáci ukončili svou pouť 
v divizi Jih na šestém míste Orelské 
florbalové ligy. Děti v průběhu roku 
zjistily, že bez kvalitní přípravy a hlavně 
týmové spolupráce a sounáležitosti to 
opravdu nepůjde. Na naše muže čekají 
ještě dva turnaje, ale již nyní můžeme 
konstatovat, že úplně úspěšná sezóna to 
nebude. Prozatím jsme v divizi Střed na 
5. místě.

Již nyní pro Vás připravujeme dvě 
sportovní akce, na které přijměte naše 
pozvání...

Když se nyní podíváme z okna ven, můžeme se pomalu radovat z konce zimy 
a příchodu jara. I v naší jednotě pomalu končí jedna epizoda a tou je florbalová 
sezóna 2017/2018.  A jaká byla?

25. 8. 2018 Hejbni kostrou II.
S druhým pokračováním sportovního 
dne navážeme na loňský první ročník, 
který se povedl.  Doufáme, že i tento 
rok se setkáme.

29. 9. 2018 Turnaj ve Stiga hokeji
První ročník otevřeného turnaje ve 
stolním hokeji.

Obě akce se uskuteční v areálu orlovny.

Těšany
Orel jednota Těšany

   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Adam Turek

I letos se můžete těšit na nevšední kulturní občerstvení i na atmosféru společného 
setkání u kapličky nad vinohrady. Motto letošního festivalu zní „…kde spí srdce 
Moravy“ a uvede nás do živých tradic, jež utvářejí identitu země Moravy a naší 
vlasti. Stejně jako v minulých letech nebudou ani letos chybět mladí talentovaní 
hudebníci, zajímaví hosté a kmenové těleso festivalu Husak Quartet. Děti se v rámci 
předprogramu od 17:00 a následně během pokoncertního hudebního žonglování 
budou muset vypořádat s patáliemi, které jim připraví nezbedný divočák. Všichni 
ostatní se již teď mohou těšit na dobré víno, domácí chléb, debrecínku a společné 
muzicírování.

Petr Husák

Přijměte pozvání

na V. ročník Těšanského hudebního festivalu – 
festivalu ve vinici,

V sobotu 28. července 2018
od 17:00 hod

letos s podtitulem
„kde spí srdce Moravy“.
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V říjnu jsme, již podruhé, byli na 
výletě na Třech Studních. Výletu se 
účastnily téměř všechny děti, které byly 
i na táboře. První den se děti při „noční 
(večerní) hře“ dověděly co je čeká ná-
sledující den. Zjistily, že nás čeká 
výprava na Čtyři palice. Ráno jsme 
autobusem vyrazili směr Lovecký 
zámek Karlštejn a odtud jsme už 
pokračovali pěšky přes Zkamenělý 
zámek, Milovské perníčky až ke Čtyřem 
palicím. Potom už jen dlouhá cesta 
z kopce a mohli jsme se vrátit do 
penzionu, kde jsme si zahráli několik 
her v lese a po večeři jsme si ještě zahráli 
několik her o ceny. 

Další náplní Robinsonu jsou pravi-
delné schůzky, které probíhají každou 
druhou středu na Orlovně. Na schůz-

Blíží se jaro a my se už pilně připravujeme na tábor. Ale náš Turistický oddíl není 
jen tábor...

kách hrajeme hry, zkoušíme různé do-
vednosti, jako uzly, morseovku, buzolu, 
atd. Vše co se může hodit na táboře, 
který se nám už blíží. Letos jsme 
přípravy na tábor zahájili několika 
kurzy První pomoci ve školícím stře-
disku Zdravotnické záchranné služby 
JMK. Jeden z  kurzů byl přímo zaměře-
ný na První pomoc u dětí. Od února, už 
probíhá příprava Celotáborové hry, 
soutěží a vůbec celkového zajištění 
tábora, včetně výroby všech odznaků 
a ocenění za jednotlivé hry. Letos už 
máme kapacitu tábora naplněnou, 
i s případnými náhradníky.

Už teď se všichni těšíme, jaké zážitky 
na nás v  červenci čekají.

Za Robinson Těšany a Orel Těšany
Lenka Husáková

Robinson Těšany
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Folklorní kroužek Lušňáček

Jako každý rok je pro nás největší 
vystoupení v rámci Národopisných 
slavností v září, při kterém si děti na 
pódiu zahrály na různá stará řemesla. 
Večer pak s těšanskými babami pro-
větraly svoje kroje u muziky. My 
a věříme, že i vy jste se těšili na druhý 
ročník Ostatkové besedy u cimbálu, 
která byla loni tak povedená. Vzhledem 
k nešťastnému termínu ostatků, který 
se kryl s jarními prázdninami, a také 
z důvodu nepřístupnosti místa konání, 
jsme se nakonec rozhodli besedu 
nechat na příští rok, kdy bude situace 

Ani letošní školní rok náš kroužek Lušňáček nezahálí. Jelikož se nám sešly pouze 
menší děti, starší skupinku Lušňáčku jsme nakonec neotevřeli. Velice početná 
skupinka malých převážně předškolaček je však silným jádrem Lušňáčku a vě-
říme, že to potáhnou dále a budou těmi, které tradice v naší obci jednou podrží. 
Píšeme pouze o děvčatech, protože se nám nepřihlásili letos žádní chlapci, proto 
bychom rádi pozvali i klučičí element mezi nás, aby děvčata měla změnu a mohla 
si zatancovat i s chlapci.

snad příznivější. Mohli jsme se tedy 
připravovat na další vystoupení, které 
proběhlo na květnou neděli u kovárny. 
Probíhala zde výstava „Pentle, nitě, 
mašličky z truhly naší babičky“ a také 
vítání jara s vynášením Moreny. Děv-
čátka z Lušňáčku zde předvedla své 
„Jarní hry“. Doufáme, že jsme svými 
písněmi jaro konečně přivolali a po 
chladných dnech se zase pěkně ohřeje-
me. A kdyby Vám bylo zima, přijďte si 
zatancovat za námi do Lušňáčku.    

 Marie Horáková
Petra Vymazalová



VÝSTAVA NA KOVÁRNĚ –
KVĚTNÁ NEDĚLE

Na Květnou neděli Orel jednota 
Těšany ve spolupráci z technickým mu-
zeem uspořádali výstavu pod názvem 
„PENTLE, NITĚ, MAŠLIČKY Z  TRUH-
LY NAŠÍ BABIČKY“. Tato výstava byla 
zaměřena na prvorepublikové galanter-
ní zboží. Ze soukromé sbírky, kterou 
nám zapůjčila paní Jana Šnajdrová, 
jsme vystavovali plátěné a paličkované 
krajky, knoflíky, dámské společenské 
rukavičky, náprsenky do kostýmů, 
klobouky a jiné doplňky, které dělaly 
parádu a radost ženám za první republi-
ky. Do zadní „konšelské“ místnosti jsme 
umístili krejčovskou dílnu a módní 
salón. Staré šicí stroje, látky, žehličky, 

módní časopisy a šaty z padesátých až 
šedesátých let minulého století nás 
přenesli do doby našich babiček a ma-
minek. 

V kuchyni jsme měli možnost shléd-
nout „résování“ kraslic.

Jako doprovodný program byl na 
dvoře kovárny malý jarmark s medovi-
nou, perníčky a háčkovanými hračka-
mi. Pro děti byla připravena dílnička. 
Děti si nazdobily svůj perníček a vyz-
koušely si pletení pomlázek.

Odpoledne vystoupily děti z Luš-
ňáčku se svým pásmem „Jarní hry“.

Na závěr maminky s dětmi z ma-
teřského centra Na Myšáku připravily 
pásmo „Vynášení Morény“.

Zpravodaj obce Těšany · březen 2018 · Folklorní kroužek Lušňáček38
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Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

Ohlédnutí za mysliveckým 
plesem

který se letos konal 26. 1. v areálu 
tělocvičny ZŠ Těšany. Poděkování patří 
především Obci  Těšany, která umožňu-
je a podporuje pořádání nejen mysli-
veckého plesu, ale i mnoha jiných  
kulturních akcí konaných v těchto 
prostorách. Velké poděkování patří 
vám všem, kteří si i v této uspěchané 
době najdete čas a přijdete mezi nás 
přiložit ruku k dílu při náročné přípravě 
i úklidu. Dík patří i všem sponzorům, 
bez kterých by se konání této akce 
nemohlo uskutečnit. 
Těší nás, že jsou návštěvníky místní 
občané, lidé z blízkého i vzdálenějšího 
okolí, ale i ti, kteří v Těšanech nežijí 
dlouho. 
Velký podíl úspěchu nese skvělé hu-
dební uskupení  MODUL a kulinářské 
umění kolektivu restaurace Maryša se 
zvěřinovými specialitymi . 
Odměnou, za tuto námahu, nám je vidět 
v dobré náladě se bavící hosty. Důka-
zem toho je, že se v hojném počtu 
rozcházíme  až v ranních hodinách. 
Dovolím si touto cestou poděkovat 
Lukášovi a Pepovi Tichým, kteří nám 
chovají velkou přízeň a pomáhají nám 
nejen s přípravou plesu ale celoročně 
i při ostatních činnostech v honitbě.

JARO
Konečně nastává jarní období. Každý, kdo alespoň trošku vnímá přírodu, slyší 
ráno a večer zpívat kosy, kteří s ostatními zpěvnými ptáky vítají jaro. Začíná 
období, kdy se všichni živí tvorové v přírodě připravují na nejtěžší úkol který jim 
příroda dala. Přivést na svět a vychovat potomstvo, které i do budoucna zaručí, že 
budeme mít kolem nás přírodu stejně bohatou jako ji známe dnes. Proto žádáme 
všechny obyvatele, aby svým přístupem zveři nelehký úkol neztěžovali (pro volně 
pobíhajícího psa je po zimě či mateřstvím oslabená zvěř a její mláďata velmi lehkou 
kořistí). DĚKUJEME!!!

VÍTE ŽE...

již několik let je při troše štěstí možné 
na polích v okolí Těšan pozorovat 
táhnoucího JEŘÁBA POPELAVÉHO   
(Grus Grus)?
Jeřáb popelavý je chráněný. Objevuje se 
jen na několika místech naší republiky 
(Chebsko, Děčínsko, Strakonicko, 
Hodonínsko, po roce 2000 bylo u nás 
zaznaménáno pouze 8 hnízdících párů)
Tuto lokalitu využívá jako zastávku na 
své několikasetkilometrové cestě, 
kterou každoročně musí urazí za 
teplem, potravou a hnízdištěm (okolí 
rybníků a mokřin, rákosiny).
Potravu tvoří zelené 
části rostlin, plody, 
semena, drobní hlo-
davci a plazi, měkký-
ši, hmyz, červi, vejce. 
Je to opravdu mimo-
řádná událost, kte-
rou jezdí pozorovat 
ornitologové z růz-
ných koutů.  



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

Dále byl opraven uvnitř kostel, 
vylíčen a též sochy svatého Dominika 
z roku 1717 a sv. Gotharda z r. 1773 byly 
opraveny a olejovými barvami natřeny. 
Obě sochy dle paměti a zápisů byly 
postaveny zmíněných již let od Domini-
kánů z Brna a to socha sv. Dominika 
u staré kovárny před rodným domem 
rodiny Langášků, dále socha sv. Got-
harda před starou školou, nynější 
radnicí, též od nich byla postavena. Na 
této není nápisu, jen vzadu na podstavci 
dá se vyčíst letopočet dle všeho 1773. Na 
hřbitově byla vystavena nová márnice 
v ceně 9 000 Kč.

V tomto roce jmenoval zdejší ha-
sičský sbor obec Těšany za zásluhy pro 
sbor svým čestným členem a založena 
zde byla též "Selská jízda".  Po celý rok 
bylo intenzívně pracováno na zřízení 
měšťanky v místě a povýšení Těšan na 
městys. 

Rok 1930
V tomto roce proti roku 1929 byla 

zima mírná a počasí příznivé ku konání 
prací zemědělských. Zdravotní stav o-

byvatelstva byl dobrý. Narozeno 28 lidí, 
sňatků 12, úmrtí 16. Téhož roku bylo 
státem nařízeno sčítání lidu a provede-
no místní sčítací komisí p. starostou 
Vahalou Josefem, č. 166, p. náměstkem 
Dosoudilem Josefem a p. řídícím školy 
Chalupníkem Josefem. Pracováno též 
houževnatě o postavení nové školní 
budovy pro zřízení měšťanské školy. 
Místní školní rada zařadila totiž do 
rozpočtu na rok 1930 obnos 150 000 Kč 
na opravu staré školy. Obecní zastupi-
telstvo podalo proti této položce roz-
počtu námitky z toho důvodu, že obec 
Těšany trvá na stavbě měšťanské školy. 
Místní školní rada proti stavbě měšťan-
ky nebyla. Obec uváděla, že stavba 
měšťanky jest vzhledem k budoucím 
potřebám obce hospodárnější. Námitky 
tyto okresním výborem v Hustopečích 
zamítnuty, ale bylo dáno obci na vůli 
postavit scházející místnosti obecné 
školy na staveništi vyhlédnutém pro 
budoucí měšťanskou školu tak, aby se 
jich dalo pro tuto školu použiti. Stave-
niště bylo schváleno komisí, která se 
konala pod vedením okresního náčelní-
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ka z Hustopeče pana Richarda Kabely, 
dne 3. března 1930.

Jubileum 80. narozenin pana pre-
sidenta T. G. Masaryka bylo vzpomenu-
to v naší obci okázalým způsobem. Po 
slavných službách Božích ubíral se 
velkolepý průvod po celé obci, ozdobe-
né prapory s 2 kapelami hudby, vpředu 
jela selská jízda. Průvod stanul před 
obecní kanceláří, kde promluvil o panu 
presidentovi pan řídící školy Chalupník 
Josef, ruský legionář nadšenými slovy. 
Za provolávání slávy po doslovu pana 
starosty Vahaly Josefa, shromáždění 
dojato se rozešlo. Školní dítky pak byly 
pohoštěny na účet obce ve staré škole 
školní kuchyní (uzenkami, rohlíky, 
cukrovinkami). Také obecní zastupitel-
stvo se jednohlasně usneslo na paměť 
80. narozenin T. G. Masaryka , našeho 
Osvoboditele a prvního presidenta, 
založiti školní chudinskou nadaci, 
věnováním 500 Kč k tomuto účelu. 
Státní pozemkový úřad vzal tohoto roku 
ve svou ochranu 2 staré stromy – jilmy 
a sochu sv. Dominika z r. 1707 před 
starou kovárnou rodiny Eduarda Lan-
gáška, č.d. 33, která bývala kdysi 
vrchnostenskou kovárnou a postavená 
asi za časů císaře Josefa II. Dále 
v zahradě před zámkem 3 starobylé 
javory, socha sv. Gotharda z roku 1773 
před starou školou (obecním kanceláří) 
a Boží Muka, lid říká u kaple na cestě 
polní k Vinohradům do Bošovic, na 
pozemku parcelováním panem Eduar-
dem Sedláčkem, italským legionářem) 
a v témže roce 1930 byla od tohoto 
opravena, vše toto vzato v ochranu 
Státním pozemkovým úřadem v Brně.

Vážení občané,

snažíme se pro další generace zachovat 
co nejvíce historických materiálů ze 
života obce nejen v listinné podobě, ale 
také v podobě audio a video nahrávek. 
Obracíme se na vás s prosbou, pokud 
nějaké materiály tohoto typu vlastníte, 
zda byste nám je nezapůjčili, abychom 
je mohli nechat zpracovat pro archiva-
ci. Stojíme i o materiály, které nemají 
vysokou kvalitu nebo jsou nějakým 
způsobem poškozené. Vše vám samo-
zřejmě v původní podobě vrátíme.

Předem všem, kteří něco zapůjčí, 
děkujeme!

Jana Nádeníčková
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Místní organizace KDU-ČSL Těšany
se připojuje k akci

Český den
proti rakovině
Letošní 22. ročník „květinového dne” bude 
tematicky zaměřený na nádory tlustého střeva.

Středa 16. 5. 2018, 15–18 hod. 
v prostoru točny u Těšanské kovárny

Pro děti bude připravený 
skákací hrad.

V rámci tzv. květinového dne mohou účastníci 
nakreslit křídou květiny dle své fantazie.

Předem děkujeme za Vaši podporu.

Zakoupením květinky (kvítku 
měsíčku) za min. částku 20 Kč 
přispíváte k boji proti rakovině.



OBECNÍ ÚŘAD TĚŠANY A KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÁS ZVOU NA

Úklid
naší
obce  

 7. dubna 2018
Sraz před obecním úřadem ve 14 hodin

  Po úklidu pro vás bude připraveno drobné občerstvení.

www.uklidmecesko.cz

Naším společným úkolem bude uklidit obec a její okolí od pohozeného nepořádku. 

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

Akce je vhodná pro všechny věkové generace.



Abeceda odpadu
Nevíte kam patří balící papír nebo igelit?
Třeba Vám pomůže malá nápověda níže.

 A  ALOBAL: směs. odpad, popř. sběrné nádoby na hliník
AKUMULÁTORY: sběrný dvůr, specializované rmy
AKVÁRIA: možno do kontejneru na barevné sklo,
vhodnější – sběrný dvůr
AUTOVRAK: prostřednictvím autorizovaných likvidátorů
AUTOSKLO: sběrný dvůr
AZBEST: zabalit do igelitu, kontakt. autorizovanou rmu

 B  sběrný dvůr nebo směsný odpadBAKELIT: 
BALICÍ PAPÍR: klasický balicí papír do kontejneru na papír, 
voskovaný papír do směsného odpadu
BARVY: zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů 
na nebezpečný odpad, pečlivě uzavřít
BATERIE: sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad 
BIOODPAD: cokoli, co je biologického původu, je možno 
kompostovat, případně do hnědých kontejnerů
BRÝLE: sbírají je některé charitativní organizace, jinak 
směsný odpad

 C  žlutý kontejner na plastyCD: 
CELOFÁN: směsný odpad
CEMENT: ztvrdlý cement nebo cementové bloky sběrný dvůr 
nebo prostřednictvím rmy zabývající se odvozem 
a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném 
zdivu, zbytcích z demolic apod.
CIGARETY: popelník, jinak směsný odpad

 D  v plastových obalech do kontejneru na DEODORANTY: 
plasty, ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo, 
aerosol do směsného odpadu
DLAŽDICE A DLAŽBA: sběrný dvůr, jedná se o stavební 
odpad
DRÁTĚNÉ SKLO: sběrný dvůr
DŘEVO/DŘEVOTŘÍSKA: sběrný dvůr
DRÁTY: sběrný dvůr, kabely a různé propojky možno do 
kontejneru na elektoroodpad
DURAL: sběrný dvůr

 E  kontejner na drobný ELEKTROSPOTŘEBIČE: 
elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného 
odběru, popř. sběr elektrospotřebičů těšanskými hasiči
ETERNIT: může obsahovat azbest, zacházet opatrně, 
likvidaci svěřit odborné rmě

 F  možno odevzdat ke zpracování FILMOVÝ MATERIÁL: 
ve specializovaných rmách, jinak směsný odpad
FOTOGRAFIE: sběrný dvůr
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY: ideálně sběrný dvůr, jinak 
směsný odpad, pokud jsou v dobrém stavu, kontejnery na 
použitý textil

 G  směsný odpad, obaly do GRAMODESKY/VINYL: 
papíru
GUMA: směsný odpad

 H  elektroodpad nebo sběrný HALOGENOVÁ SVÍTIDLA: 
dvůr, výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky
HLINÍK: sběrný dvůr nebo některá specializovaná sběrná 
místa, někdy se sbírá ve školách
HOBRA: sběrný dvůr
HOUBIČKY A ŽÍNKY: směsný odpad
HRNCE, KASTROLY A PÁNVE: sběrný dvůr

 CH  CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY: 
sběrný dvůr
CHEMIKÁLIE: nebezpečný odpad, sběrný dvůr, nevylévat do 
záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

 I  žlutý kontejner na plastIGELIT: 
INFEKČNÍ ODPAD: specializované rmy, infekční odpad 
z domácnosti pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém 
zařízení

 J  směsný odpadJUTA: 

 K  KABELY: kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr
KABELKY A TAŠKY: pokud jsou v dobrém stavu, kontejner 
na použitý textil, jinak směsný odpad
KAMININA: směsný odpad, sběrný dvůr
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod.: žlutý kontejner na plasty
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ): směsný 
odpad, plastové do plastu
KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE: směsný odpad, 
sběrný dvůr
KHIHY: modrý kontejner na papír, nepapírové přebaly do 
směsného odpadu
KOBERCE: sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový 
odpad
KOSMETIKA: zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně 
nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo 
do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu
KRABIČKY OD CIGARET: směsný odpad
KRÉMY: v obalech dle materiálu, plastové do plastu, 
skleněné do skla
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY: pokud jsou použitelné, 
kontejner na textil, jinak směsný odpad
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ, TRUHLÍKY apod.: žlutý kontejner 
na plast.

 L  sběrný dvůr nebo v rámci LEDNICE A MRAZÁKY: 
zpětného odběru
LÉKY A LÉČIVA: do lékáren
LEPENKA PAPÍROVÁ: modrý kontejner na papír
LEPIDLA: ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad, jinak 
směsný odpad
LINOLEUM: sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový 
odpad

 M  žlutý kontejner MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY: 
na plast
MOLITAN: sběrný dvůr



MATRACE: velkoobjemový odpad, sběrný dvůr
MIKROTEN: žlutý kontejner na plast
MÍČE: do brány nebo do směsného odpadu
MOBILNÍ TELEFON: kontejner na drobný elektroodpad, 
u operátora nebo prodejce, popř. charita
MONITORY: Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, 
u prodejce v rámci zpětného odběru

 N  velkoobjemový odpad, sběrný dvůrNÁBYTEK: 
NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPACKY): žlutý kontejner
NEREZ: sběrný dvůr
NOVODUR: sběrný dvůr nebo směsný odpad, nikdy do 
žlutých kontejnerů na plast, opět v PVC

 O  obyčejné i bublinkové do kontejneru na papírOBÁLKY: 
OBUV: je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil jen 
takovou, která je ještě použitelná, jinak směsný odpad
OLEJE (POTRAVINOVÉ): do PET lahve, zavřít a do 
směsného odpadu
OLEJE MOTOROVÉ: u benzínových stanic, sběrný dvůr
OCEL: sběrný dvůr, menší kusy do kontejneru na kov nebo 
do sběrný kovů

 P  modrý kontejner, sběrnaPAPÍR: 
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY: kompost (pouze 
v případě, že textil je bez plastových příměsí)
PILINY: v malém množství je lze kompostovat, bioplynné 
stanice
PLAST: žlutý kontejner na plasty (mimo PVC), sběr. dvůr
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC: modrý kontejner na papír
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC: žlutý kontejner na plast
PLECHOVKY (ALU): v některých lokalitách jsou kontejnery 
na kov/hliník, případně do žlutého kontejneru k plastu, 
popř. sběrný dvůr
PLENY JEDNORÁZOVÉ: zabalit do igelitu a do směsného 
odpadu
PLEXISKLO: sběrný dvůr
PNEUMATIKY: v rámci zpětného odběru v pneuservisech,   
sběrný dvůr
POČÍTAČE A POČÍTAČKY: kontejner na elektroodpad,   
sběrný dvůr, prodejce
POHLEDNICE: směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé 
fotograe možno do kontejneru na papír
POLYSTYREN: žlutý kontejner na plasty
POLYURETAN: sběrný dvůr
PORCELÁN: směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH: sběrný dvůr
PVC: větší množství na sběrný dvůr, jinak směsný odpad

 R  ideálně do kontejneru na nebezpečný REPELENTY: 
odpad, nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC
ROLETY: papírové do kontejneru na papír, jinak směsný 
odpad
ŘEDIDLA: dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný 
odpad nebo sběrný dvůr

 S  žlutý kontejner na SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ: 
plasty

SÁDROKARTON: sběrný dvůr
SAMOLEPKY: i podklad samolepky do směsného odpadu
SILIKONY: směsný odpad
SILON: směsný odpad
SKELNÁ VATA: sběrný dvůr – ideálně zabalená do igelitu, 
ve větším množství specializovaná rma
SKLENICE: zelený kontejner na sklo
SKLO: kontejnery na sklo, bílé na čiré (průhledné) a zelené 
na barevné sklo
STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH: ideálně zabalit do 
plastu a směsný odpad, pokud je 100% přírodní, je možno ho 
kompostovat
STŘELIVO: specializované rmy
SUŤ: sběrný dvůr nebo specializované rmy na odvoz suti, 
jedná se o stavební odpad
ŠANONY: papírové do kontejneru na papír, šanony 
s plastovým potahem do směsného odpadu

 T  směsný odpadTAMPONY: 
TAPETY: směsný odpad
TEFLON: směsný odpad
TELEVIZORY: sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru 
u prodejce
TEPLOMĚRY: lékárny
TÉROVÝ PAPÍR: sběrný dvůr
TEXTIL: sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr
TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN: zpětný odběr, 
některé kontejnery na elektroodpad
TRÁVA POSEKANÁ: kompost, bioplynná stanice, sběrný 
dvůr
TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ apod.: žlutý kontejner 
na plasty

 U  UMAKART: sběrný dvůr nebo směsný odpad

 V  směsný odpadVARNÉ SKLO: 
VATA: směsný odpad
VÍČKA OD PET LAHVÍ: nechat v lahvích a spolu s nimi do 
žlutého kontejneru
VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ apod.: směsný odpad, 
popřípadně kontejnery na hliník
VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod.: žlutý kontejner na 
plasty
VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod.): žlutý kontejner, 
netřeba rozebírat, stejně tak jejich plastové obaly, papírové 
přebaly do modrého kontejneru
VOSKOVÝ PAPÍR: směsný odpad

 Z  sběrný dvůr, kontejnery na textilZÁCLONY A ZÁVĚSY: 
ŽÁROVKY OBYČEJNÉ: směsný odpad
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY: sběrné kontejnery 
Ekolampu, sběrný dvůr
ZEMINA: zeminu z květináčů je možné vysypat někde 
v přírodě, větší množství pak specializovaná rma 
ZRCADLA: směsný odpad
ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE: plast nebo 
směsný odpad
ŽELEZO: do výkupen, sběrný dvůr

Zdroj: časopis RODINKA 4/2015


