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Rozhovor
starosty obce 

s Radkou
Sigmundovou

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

Sabina Mátlová a Michal Špaček – hlavní stárci
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Slovo starosty obce

Vážení občané,
blížíme se k polovině roku, který nabral velmi vysoké obrátky. 
Do užívání jsme výjezdové jednotce SDH Těšany předali novou 
hasičskou zbrojnici, u které jsme zbudovali nové zpevněné 
i travnaté plochy. Nejen soutěž Vesnice roku, ale především 
hody v Těšanech je to, čím aktuálně žijeme. Chvíli po hodech 
začneme pracovat na opravě fasády na těšanské škole a já 
doufám, že se podaří vše dokončit do začátku nového školního 
roku. O výše zmíněném a dalším dění u nás v Těšanech bychom 
Vás rádi informovali na stránkách našeho zpravodaje.

Byla dokončena stavba hasičské 
zbrojnice v centru obce a také stavba 
zpevněných ploch v okolí hasičské 
zbrojnice. Dodatkem č. 2 byla navýšena 
cena za zhotovení pro firmu VS-build, 
s.r.o na konečných 9.792.808,- Kč. 
Náklady na stavbu s projekční činností, 
výběrovým řízením, hodinami a výta-
hem na hadice, které byly dodány mi-
mo stavbu a další dosáhly na hodnotu 
10,9 mil Kč. Zpevněné plochy, na nichž 
bylo vybudováno 13 parkovacích stání 
pro potřeby SDH i obce, byly vybudová-
ny za dalších 1,7 mil. Kč. Hasička byla 
předaná do užívání sboru dobrovolných 
hasičů 28. dubna, kdy proběhlo slav-
nostní otevření za hojné účasti veřej-
nosti. Více informací k  tomuto projektu 
připojuji v samostatném článku. 
Musím zdůraznit, že oceňuji přínos 
Jany Štelclové při výstavbě hasičské 
zbrojnice, která nejen jako zastupitelka 
obce Těšany, ale také jako jednatelka 
SDH spolupracovala a konzultovala se 

mnou celý projekt v průběhu stavby. 
Dále bych chtěl poděkovat i všem 
dalším, především z řad hasičů, kteří se 
stavbou a věcmi souvisejícími pomohli.

TĚŠANSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Těšany, 664 54 Těšany 141, IČ: 00282693, evidenční číslo MK ČR E 23058. 

Těšanský zpravodaj je vydáván v Obci Těšany a nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 570 ks, datum vydání 6. 6. 2018

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 17. 8. 2018.
Příspěvky v elektronické podobě můžete posílat na adresu: nadenickova@outesany.cz.

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky přiměřeně krátit.
Grafická úprava a sazba: Radim Marada, www.okolo-grafiky.cz
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Pokračuje stavba fotbalových kabin, 
nicméně je nutné přiznat jisté problémy 
s realizací výstavby, kdy kvalita prove-
dení je dodržena především díky vel-
kému úsilí technického a autorského 
dozoru. Také vzniká rozpor v nárokova-
ných vícepracích, kdy realizační firma 
vznáší požadavky na proplacení více-
prací, které po domluvě s technickým 
dozorem nehodlám uznat. V současné 
době se tedy jeví jako nejpřijatelnější 
řešení dohoda o ukončení spolupráce 
s firmou Stavby Vanto s.r.o a dokončení 
stavby s firmou jinou. Optimální scénář 
je ten, že Stavby Vanto provede hrubou 
stavbu a zastřešení. Stavba tedy nebu-
de předána do užívání podle plánu 
v roce 2018, ale pravděpodobně až 
v roce 2019. Rada obce považuje za 
prioritu, aby byla stavba dokončena 
kvalitně i za cenu opoždění termínu.

Proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele zateplení školy. Tento projekt 
zahrnuje samozřejmě i novou fasádu, 
výměnu rýn a svodů, oken v suterénu

a dalších souvisejících prací. Stavbu 
provede během letních prázdnin spo-
lečnost Hrušecká stavební, spol. s.r.o. 
v ceně 2.584.590,- S DPH. 

Byla dokončena rekonstrukce pros-
torů Rodinného centra NA MYŠÁKU. 
Nejen díky přispění obce, ale také pílí 
členů rodinného centra, které si zajis-
tilo dotace na nábytek a práci dobrovol-
níků, jsou prostory opět velmi útulné 
a vhodné nejen pro děti. Přijďte se 
podívat v rámci dne otevřených dveří 
v sobotu 9. 6. Věřím, že budete příjemně 
překvapeni.

Byl opětovně udělený souhlas k pro-
vozování zařízení sběru a výkupu od-
padů, tedy Sběrné středisko odpadu 
Těšany. Souhlas je třeba každých 5 let 
obnovovat.

Společně se starostou obce Nesvačil-
ka řešíme se zástupci SÚS Brno-venkov 
možnosti  oprav a případné rekonstruk-
ce komunikace vedoucí od Žatčan přes 
Nesvačilku do Těšan. Tato komunikace 
je místy poškozená z  důvodů zvýšeného 
provozu. Prozatím nemáme žádné sig-
nály k tomu, že by silnice měla být po 
ukončení objízdné trasy nějak zásadně 
rekonstruována. Přislíbeny jsou pouze 
lokální opravy.

Byly vyhodnoceny žádosti o dotace. 
Na následující projekty jsme obdrželi:

 Národopisné slavnosti – dotace od 
JMK ve výši 62.000 Kč

 Nákup vybavení pro hasiče – 
dotace od JMK ve výši 32.000 Kč 

 Mimo výše uvedené jsme také 
domluvili finanční podporu
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Národopisných slavností se 
společností MND, a.s. a to ve výši 
20.000,- Kč

Na následující projekty jsme dotace 
neobdrželi:

 Od JMK – Oprava fasády na škole 
– žádosti byly vyhodnoceny na 
základě bodového ohodnocení, tedy 
tvrdých dat. V letošním roce nebyly 
prioritou ZŠ, spíše podpora spolků.

 Od MMR – Oprava komunikace Za 
Konírnou – v  tomto roce jsme 
mezi náhradníky, bohužel však až 
na 292 místě z asi 400 náhradníků. 
Dotaci obdrželo cca 300 projektů.

ZO Těšany vzalo na vědomí infor-
maci, že obec neobdržela dotace na 
opravu komunikace Za Konírnou. 
V  tomto rozpočtovém roce mě pověřila 
opravou komunikace v nutném roz-
sahu s  tím, že při další výzvě k  podání 
žádostí na opravu komunikací se obec 
znovu pokusí dotaci získat. Pokud 
neuspěje ani ve druhém pokusu, bude 
komunikace opravena za finanční 
prostředky obce Těšany. 

RO a ZO schválilo:

 Individuální dotaci na běžný chod 
klubu v roce 2018 pro Orel jednota 
Těšany ve výši 50.400,- Kč

 Individuální dotaci ve výši 
15.000,- Kč pro Orel jednota 
Těšany, p.s. na letní tábor v Šin-
kvickém dvoře určený pro děti 
školního věku

  Individuální dotaci ve výši 
13.000,- Kč pro Orel jednota Těša-
ny, p.s. na zakoupení molitanů do 
stanů využívaných na letním táboře

  Individuální dotaci ve výši 
50.000,- Kč pro farnost Těšany 
na opravy uvedené v žádosti

  Individuální dotace v souhrnné 
výši 20.000,- Kč pro SDH Těšany, 
určené na dopravní den, slavnostní 
otevření hasičské zbrojnice, pálení 
čarodějnic, Těšanskou stopu

  Individuální dotaci na běžný 
provoz pro RC NA MYŠÁKU, z.s. 
ve výši 20.000,- Kč

RO neschválila:

  žádost o poskytnutí dotace 
9.800,- Kč podanou Hospicem 
Rajhrad. V programu jednání je 
financování sociálních služeb na 
Židlochovicku, kam spadá i Hospic 
Rajhrad, proto RO upřednostnila 
komplexní řešení sociálních služeb 
před individuální dotací.

  Dar na základě žádosti společnosti 
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s.

Bylo pořízeno několik nádob na 
plast a papír pro občany a také je 
objednáno několik kusů kompostérů 
pro zájemce, kteří neobdrželi kom-
postér z  dotační výzvy v  roce 2013. Vše 
na základě diskuze na jednání ZO. 

Byla podaná přihláška do soutěže 
Vesnice roku. Děkuji všem, kteří mi 
pomohli s prezentací obce. Při psaní 
tohoto článku ještě neznám výsledek, 
věřím však, že se naše obec umístila co 
nejlépe.

Během jara proběhlo v Těšanech 
více akcí ať už organizovaných obcí 
(výlet do Prahy na Maryšu, setkání 
seniorů, divadlo v  Boleradicích..), tak 
i pod hlavičkou těšanských spolků. 
Všem, kteří se podíleli na organizaci, 
patří mé poděkování. Věřím, že se akce 
všem účastníkům líbily. 

Miroslav Zborovský
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
Tímto bychom Vás chtěli vyzvat 

k omezení hlučné činnosti při zvele-
bování vašich domů a zahrad o nedě-
lích. Pokud je to jen trochu možné, 
neprovádějte sečení trávy, řezání dřeva 
a další práce, které svým hlukem ruší 
vaše sousedy, v neděli, která by pro nás 
všechny měla být dnem odpočinku 
a relaxace po celém náročném pracov-
ním týdnu.

Děkujeme za pochopení.
Obec Těšany

Možná jste si všimli...

Chodníky v parku

Během května byly opraveny poslední 
dva chodníky v parku, které byly v ne-
vyhovujícím stavu. Jejich poškozený 
asfaltový povrch byl nahrazený zám-
kovou dlažbou.

MZ

Památné kříže

Možná jste si všimli, že jsou opra-
veny kříže u hlavní cesty směrem na 
Moutnice a Borkovany. Tyto sakrální 
stavby byly dlouhou dobu v žalostném 
stavu, avšak nedávno je během krátké 
doby neznámý odborně opravil. Rádi 
bychom alespoň touto cestou tomuto 
mecenáši poděkovali.

Ludmila a Petr Rychlíkovi

Celkem má naše obec Těšany 
k 15. 5. 2018 – 1217 obyvatel, 
z toho žen je 612 a mužů 605.

Nejčastěji vyskytující  se příjmení:

Petlák – Petláková 38×
Vahala – Vahalová 32×
Nádeníček – Nádeníčková 21×

Nejčastěji zvolená jména:

Jan 41×
Pavel 36×
Jiří 32×
Jana 39×
Marie 38×
Eva 19×

NEDĚLE

STATISTICKÉ  ZAJÍMAVOSTI  
Z  EVIDENCE  OBYVATEL



Ve středu 23. 5. 2018 zasáhla Těšany 
bouřka doprovázená kroupami a silným 
větrem. Obec ohrožovala rozvodněná koryta 
potoků, popadané či poškozené stromy, ale 
také byl místy paralyzovaný běžný chod 
obce z důvodů velkých nánosů splavené 
půdy z okolních polí. Je třeba zde vyzdvih-
nout nasazení výjezdové jednotky obce 
Těšany, která řešila celou situaci do pozd-
ních středečních hodin. Ve čtvrtek pomáha-
ly s odstraňováním škod jednotky ze 
Židlochovic a Moutnic a i tyto odvedly 
skvělou práci. Díky zásahu hasičů se 
podařilo předejít škodám ve větším rozsahu 
a rychle obnovit standardní chod obce.

Nejen hasičům, ale všem, kteří pomohli 
při této události, patří mé velké poděkování.

Miroslav Zborovský
starosta obce

Květnová bouřka v Těšanech
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Hasička je umístěná v centru obce 
a výběr místa byl prověřený územní 
studií zpracovanou Ing. Janou Kaštán-
kovou. Stavba se nachází poblíž barokní 
kovárny, zámku a prvorepublikové vily, 
proto byl požadavek na architektonické 
řešení velkou výzvou, se kterou se 
Ing. Tomáš Vymětal, dle názoru od-
borné i laické veřejnosti, vypořádal 
velmi dobře. V budově je vyprojektova-
ná velká garáž pro dvě zásahová vozidla 
JSDH, učebna, místnost denní pohoto-
vosti, kuchyňka, toalety, šatna pro 
hasiče se sociálním zázemím a také 
kancelář velitele výjezdové jednotky.

Originálním prvkem stavby je oce-
lová fasáda z cortenového plechu, 
tedy plechu, který během dvou až pěti 
let řízeně koroduje. Koroze neprostoupí 
celý plech, zůstává jen na povrchu a 
v kombinaci s bílými materiály či se 
sklem působí tato fasáda velice zajíma-

Dne 28. 4. 2018 byla v Těšanech za účasti veřejnosti slavnostně otevřená nová 
hasičská zbrojnice. Velmi nás potěšil zájem občanů a troufáme si odhadovat, že na 
hasičku se přišlo podívat okolo 400 návštěvníků, pro které bylo zajištěno 
občerstvení a celé odpoledne jim zpříjemnila cimbálová muzika Donava.

vě. Jedním ze znaků „rezavé“ fasády je 
schopnost splývat s okolím a nenarušo-
vat ráz tradiční zástavby. Záměrem 
autora projektu nebylo napodobovat 
stavby v okolí hasičky staré několik 
století, ač hasička obsahuje prvky 
evokující kovárnu sídlící poblíž (bílé 
štíty, kovová fasáda), ale vytvořit stav-
bu, která nese stopy současné architek-
tury a zároveň bude vhodně doplňovat 
současné dominanty centra obce.

Dále bylo upraveno prostranství 
v okolí hasičky. V centru dříve tyto 
prostory sloužily z části jako parkoviště, 
nejen pro osobní automobily, ale také 
jako odstavná plocha pro kamiony, 
návěsy, autobusy. Po dostavbě hasičky 
byla plocha „nádvoří“ vydlážděna, tak 
aby mohla sloužit nejen k parkování, ale 
také pro další akce v obci např. farmář-
ské trhy. Nově byly upraveny i travnaté 
záhony.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE V TĚŠANECH

Téma



Cena za samotnou stavbu byla 
9,8 mil. Kč. Z velké části byly náklady 
na stavbu hrazeny z dotací. Minister-
stvo vnitra v rámci programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí podpořilo 
stavbu částkou ve výši 3,87 mil. Kč. Dále 
Jihomoravský kraj přispěl částkou 

2,98 mil. Kč. Celkové náklady včetně 
projektové činnosti, nákladů na vý-
běrové řízení, technický dozor, ale také 
za další vybavení v hasičce (výtah na 
hadice, hodiny…) dosáhly hodnoty 
10,9 mil Kč s DPH. Náklady na okolní 
plochy se pohybují okolo 1,7 mil. Kč.
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Miroslav Zborovský: Kdy a jak vlast-
ně vznikl nápad založit v Těšanech ro-
dinné centrum?

Radka Sigmundová: Když jsem se 
nastěhovala a děti trošku povyrostly, 
tak jsem měla pocit, že tu pro ty úplně 
malé není takové vyžití. Šla jsem za 
tehdejším starostou Honzou Husákem 
zeptat se, jestli by nebylo možné zde 
vést cvičení pro rodiče s  dětmi. Líbilo se 
mu to, a protože už měl v  hlavě nějakou 
představu o mateřském centru, což byl 
tehdy používanější termín, tak se ta 
myšlenka hned ujala. Seznámil mě se 
svojí dcerou Monikou Kružíkovou, 

která byla stejně naladěná a tak jsme 
začaly navštěvovat různá centra v kraji 
a sbíraly zkušenosti a cenné rady.

MZ: Vím, že jste měli už při startu ro-
dinného centra nejen cvičení pro děti.

RS: Na začátku byl jen ten plán se 
cvičením pro děti, ale tehdejší pan 
starosta navrhl, zda bychom nezvážili 
trošku širší záběr.  Přišlo mi to zajímavé 
se nesoustředit pouze na cvičení.  
Mohla jsem využít dlouholeté zkuše-
ností z  praxe v  mateřské škole. Nápadů 
díky i ostatním maminkám bylo hodně.  
Navíc se otevírala také možnost pro 
nově přistěhované rodiny, jako jsme

Je to už skoro deset let, co Bc. Radka Sigmundová přišla s myšlenkou věnovat se 
v Těšanech cvičení pro maminky s malými dětmi. Tenhle nápad byl prvním 
impulsem pro vznik Rodinného centra NA MYŠÁKU. Od té doby prošlo rodinné 
centrum dlouhou cestu k současné podobě, kdy akce jimi pořádané jsou nejen 
pro malé děti, ale zaměřují se na celou rodinu od babiček až po vnoučata. Jsem 
velmi rád, že vše co se okolo RC NA MYŠÁKU děje, mohu právě s Radkou probrat 
v rozhovoru pro letní zpravodaj.

Rozhovor
s Radkou Sigmundovou

www.rcnamysaku.cz



my, aby se zapojily do společenského 
života v obci.

MZ: Určitě bylo zásadní téma, kde ro-
dinné centrum umístit…

RS: Ano to bylo. Obcí nám byly nabíd-
nuty prostory, kde jsme doposud. Tím 
bylo zázemí vyřešené. 

MZ: A podle budovy je ten název 
Rodinné centrum NA MYŠÁKU?

RS: Ano, té budově se říkalo Myšák. 
Dříve tady byla taky škola a slyšela jsem 
historku, že kromě žáků tu byla i spou-
sta myší. No a žáčci snad prý dovedli 
využít myší ke svému pobavení a dali 
jednu učiteli do kapsy…

MZ: Budova má zajímavou historii 
a asi to tam ale nebylo hned možné 
využívat pro hrátky s dětmi.

RS: To opravdu nebylo. Prostory jsme si 
museli celkem dost upravit. Hlavně tam 
nebylo žádné sociální zázemí, což je pro 
maminky s dětmi zásadní. 

MZ: Opravovali jste sami? 

RS: V budově byl vlastně jen ohřívač 
vody a osvětlení. Díky našim chlapům 
se vybudovalo sociální zázemí. Obec 
nám pomohla s výmalbou a dalšími 
nutnými úpravami prostoru. Díky 
dotacím Jihomoravského kraje a Na-
dace ČEZ jsme pořídili základní vy-
bavení centra od vysavače, hraček až po 
materiál pro tvoření. Vzpomínám, že 
třeba ze Základní školy Úvoz nám pan 
ředitel Barák nabídl židličky a lavice. 
Začátky byly opravdu zajímavé. Kdo 
mohl, tak nám něco poskytnul.

MZ: Kdo patřil zpočátku k největším 
oporám RC NA MYŠÁKU? 

RS: Ruku v ruce jsme spolu vše řešily 
s Monikou Kružíkovou, oporou nám 
byla a stále je Barča Sadloňová a Jana 
Šnajdrová. Nesmím zapomenout na  
Hedu Stránskou a Lenku Fialovou, ty se 
věnovaly především keramické dílně, 
která, jak doufáme a přejeme si, by od 
září mohla zase fungovat. Potom se 
k nám přidala ochotná a obětavá Vlaď-
ka Vaněčková. Mohla bych tady jme-
novat spoustu maminek, které vždy 
když mohly tak pomohly. Nesmím taky 
zapomenout na naše manžele, bez 
kterých by to vůbec nešlo. 

MZ: V začátcích jste byli pouze v bu-
dově Na Myšáku? 

RS: Nejenom tam. Také jsme využívali 
zázemí Orlovny, kde jsme chodívali do 
tělocvičny cvičit a mohli pořádat první 
kouzelnické představení, besedy a také 
první  tvořivé Ahoj prázdniny!

MZ: Ale potom jste začali pořádat akce 
i mimo uvedené prostory.

RS: Ano, například  Sluneční slavnost, 
to byl soutěžní den pro děti, kde jsme 
oslovili i ostatní organizace působící 
v obci k prezentaci své činnosti s dětmi. 
Účastnili jsme se s agenturou Dobrý
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den z Pelhřimova pokusu o rekord 
v  počtu vypuštěných balonků s přáním 
Ježíškovi. Ke Dni Země Plastohrátky, 
dále  Kurz počítačové gramotnosti pro 
dospělé ve spolupráci se základní 
školou a spoustu dalších.

MZ: Jak rodinné centrum fungovalo 
dál?

RS: Další takový důležitý moment byl, 
když se k nám přidala Peťa Vymazalová, 
která se věnovala velmi oblíbeným 
Zpívánkám pro nejmenší. V současné 
době navštěvují RC NA MYŠÁKU ma-
minky, které se třeba někdy prostě jen 
schází, a to nás také velmi těší. Určitě 
zmíním Libu Strakovou nebo Ivu 
Hildebrandovou, ale je důležité, že 
v tom nejsou samy, těch maminek je 
mnohem více. 

MZ: Nové maminky přináší jistě také 
nové nápady.

RS: To jistě. Každý, kdo přijde, tak 
automaticky doplní i nový program a to 
nejen pro děti. Zase se vrátím k Petře 
Vymazalové, která začala organizovat 
Bazárek pro maminky. Perfektně 
zvládnutá akce, kde funguje plno holek 
nejen z Těšan. 

MZ: Pojďme tedy zrekapitulovat i os-
tatní akce, které Myšák pořádá či se na 
nich podílí.

RS: Těší mě, že jsme s Monikou pomoh-
li oživit a zpět do Orla vrátit turistický 
oddíl Robinson. Petra vede společně 
s Maruškou Horákovou  taneční soubor 
Lušňáček, který se podařilo obnovit 
před několika lety, ty také zastřešuje 
Orel. Na Orlovně cvičení sice nevede-
me, ale nejmenším sportovcům se 
věnuje Aleš Přibyl z orelské základny. 
Historicky se akce mění a vyvíjí, na-
příklad lampionový průvod jsme pojali 
tématicky, jako Svatomartinské puto-
vání. Děti zde poznávají legendu o sva-
tém Martinovi. Při vynášení Moreny 
využíváme tanečníků a zpěváčků z Luš-
ňáčku. Společně s SDH Těšany děláme 
Těšanskou stopu a Mikulášské čerto-
hrátky u kovárny, také zveme divadlo 
nejen na Těšanskou stopu ale i k do-
ladění adventního času. Za zmínku stojí 
také Ping-pongový turnaj na Orlovně 
a od minulého roku v rámci Národopis-
ných slavností organizujeme soutěž 
Těšanský koláč. Pravidelně se také 
v centru schází maminky s dětmi a ne-
pravidelně si maminky organizují 
tvořivé dílny.

Co vše bylo v budově č.p. 139 aneb jak šel čas „Na Myšáku“

někteří ještě možná pamatují, že sem docházeli do třídy, jako žáci základní školy

obecní knihovna, kterou dlouho vedl pan učitel Gloc

zubní ordinace, kde několik desetiletí působil pan doktor Jan Plšek

kadeřnictví – nejprve pod hlavičkou místního hospodářství MNV Těšany, od roku 

1991 doposud pronajímáno obcí i nadále jako kadeřnictví 

zázemí pracovníků obecního úřadu

sídlo Rodinného centra Na Myšáku
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MZ: No to je opravdu hodně. Jak to 
vlastně vznikne, když se třeba ve 
spolupráci s SDH rozhodnete udělat 
čerty u kovárny? 

RS: To byl nápad mého muže Milana 
Sigmunda a Petra Merlina Vaněčka. 
Oni se s dalšími našimi hasiči inspiro-
vali především v Židlochovicích a po-
dobnou akci přizpůsobili do Těšan. 
S Vlaďkou Vaněčkovou jsme jim chtěli 
pomoct a zapojili jsme do toho opět lidi 
z  rodinného centra. 

MZ: Celá ta scéna u kovárny vypadá 
dost propracovaně. 

RS: Dali jsme jenom hlavy dohromady, 
ale musím poděkovat  Mirkovi Stejska-
lovi, který vyrobil klec a tím pádem 
máme i pěkné pekelné zázemí. Každý 
rok se to snažíme zdokonalovat. Na této 
akci se využívá podsvícení, kouřové 
efekty, hudba, ale víme, že stále je na 
čem pracovat.

MZ: A pravidelné dopolední setkávání 
maminek v rodinném centru obnáší 
co? 

RS: Tady se jedná spíš o potkávání se 
dětí a maminek. Děti si tak vyhrají 
a maminky si mají možnost povykládat, 
vyměnit zkušenosti a prostě probrat 
vše, co obnáší starání se o malé děti.

MZ: Pojďme zmínit i to, že vnitřní 
prostory prošly v nedávné době 
důkladnou rekonstrukcí.

RS: Je to tak. Poslední rok se opravdu 
udělalo mnoho práce. Hlavně byla opět 
velká podpora od obce, což je pro nás 
moc důležité. Také musím zmínit, že 
obrovský kus práce udělalo mnoho 
dobrovolníků, a nebyly to jen „my-
šácké“ rodiny. Opravovaly se omítky, 
elektrika, vyměňovaly se dveře, okna, 
nábytek, malovalo se a udělalo se ještě 
mnoho dalších změn. Bylo by hezké, 
pokud by naše centrum využívalo co 
nejvíce maminek.

MZ: Myslím, že hlavně v zimě je to 
super. Ale pojďte ještě trochu k or-
ganizaci rodinného centra. Vím, že 
začátkem tohoto roku proběhla změna 
ve vedení RC NA MYŠÁKU. 

RS: Jsem ráda, že se vedení chopily 
mladé maminky s malými dětmi, 
protože ta administrativní zátěž není 
malá a po skoro deseti letech jsem 
uvítala změnu. Stále zůstávám aktivním 
členem a jsem plně k dispozici, ale 
novou předsedkyní je Lenka Mikulová, 
místopředsedkyněmi jsou Vlaďka 
Vaněčková a Petra Vymazalová. 

MZ: Děkuji moc za rozhovor a přeji 
mnoho dalších, krásných akcí.

RS: Já děkuji také a tímto bych chtěla 
pozvat všechny k nám do Rodinného 
centra NA MYŠÁKU. Chci zdůraznit, že 
se nezaměřujeme pouze na malé děti, 
ale děláme aktivity pro celou rodinu. 
Takže budeme rádi, pokud se k nám 
přijdete nejen podívat.

Sobota 9. června, od 14.oo hod.
Den otevřených dveří

více na str. 33
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Místní akční skupina Podbrněnsko, 
spolek, ve spolupráci s městem Židlo-
chovice, získala dotaci na projekt 
Plánování sociálních služeb pro ORP 
Židlochovice. Jedná se o dvouletý 
projekt, jehož cílem je rozvíjet sociální 
služby v regionu. 

V rámci projektu vzniknou:

 Komunitní plán sociálních služeb 
na rok 2020 – 2023, Akční plán 
sociálních služeb na rok 2019 
a 2020

 Vzdělávání poskytovatelů, zadava-
telů i uživatelů sociálních služeb

 Dostatečně informovat širokou 
veřejnost o sociálních službách 
v regionu – bude vydána Brožura 
o sociálních službách na Židlocho-
vicku a další výstupy projektu. 

Sociální služby v regionu?
Zajímají Vás sociální služby a jejich dostupnost v regionu? Chcete se dozvědět, 

co se v  těchto službách plánuje do roku 2023 a jaký bude jejich rozvoj na Židlocho-
vicku?  Pak je tento článek určen přímo Vám! 

V projektu jsou zapojení místní 
aktéři, kteří mají spojitost se sociálními 
službami v  regionu (obce, poskytovate-
lé sociální služeb, lékaři, vzdělávací 
instituce, nestátní neziskové organizace 
a další subjekty). Jejich úkolem v pro-
jektu je zhodnotit dosavadní rozvoj 
služeb, nastavit procesy a podílet se na 
tvorbě dokumentů a zabezpečit další 
rozvoj sociálních služeb v  regionu.

Pokud se chcete dozvědět více infor-
mací, navštivte webové stránky MAS 
Podbrněnsko, případně se obraťte na 
pracovníky MAS. 

Realizační tým projektu

www.podbrnensko.cz
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Kulturní komise

Setkání jubilantů a seniorů

V sobotu 19. května jsme prožili 
společné setkání jubilantů a seniorů. 
V úvodu jsme popřáli našim jubilan-
tům, poté bylo podáváno slavnostní 
menu a do noty nám přijela zahrát 
cimbálová muzika Donava.  Odpolední 
program zpestřily svým vystoupením 
děti z Lušňáčku a pak také těšanští 
stárci moravskou besedou.

Nepřítomným oslavencům jsme jeli 
popřát osobně domů a předali dar za 
vedení obce.

Celé setkání trvalo zhruba do deva-
tenácti hodin, bylo opět velmi příjemné 
a potěšující.

 Za vedení kulturní komise
Mgr. Radka Kučerková

Květinový den v Těšanech

V rámci Českého dne proti rakovině byl také v Těšanech opět po roce 
uspořádaný "květinový den". Stejně jako minulý rok si mnoho z ob-
čanů našlo čas a chuť podpořit dobrou věc a přišlo si zakoupit žlutý 
kvítek měsíčku lékařského. V České republice byla sbírka uspořádaná 
již po dvacáté druhé a letošní ročník se zaměřil na prevenci nádoro-
vých onemocnění tlustého střeva. I když minimální cena za květinku  
je celorepublikově daná 20,- Kč, většina těch, kteří si  kvítek měsíčku 
lékařského  přišli zakoupit, přispěla několikanásobně vyšší částkou  
k boji proti rakovině. Své si užily i děti, pro které byl připravený ská-
kací hrad. Děti nám také pomohly vyzdobit pěknými obrázky točnu 
poblíž těšanské kovárny.
V Těšanech bylo prodáno 200 květinek a celková částka vybraná v Tě-
šanech byla krásných 7.270,- Kč.

Děkujeme za podporu. Také v příštím roce nás v Těšanech můžete 
s květinkou potkat.
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Komise pro životní prostředí

ubývá, věnovali jsme se tedy zejména 
odpadu z  dřívějška.
Je skvělé, že tuto událost podporují 
zejména děti a spoluobčané, kteří se 
v minulosti do Těšan přistěhovali. Jste 
všichni napříč generacemi srdečně 
zváni na příští ročník.

Za úklidový tým Petr Rychlík

Úklid naší obce

Akce proběhla v sobotu 8. března od 
14:00. Tato událost je součástí celosvě-
tové kampaně Ukliďme zemi. V hoj-
ném počtu jsme vyčistili periferie obce, 
ale i náves a park před školou. Nově 
pohozeného nepořádku meziročně

Květinový den v Těšanech
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Cestu po D1 jsme i díky zkušenému 
autodopravci  a řidičům –  pan Jaroslav 
Čech a Pavel Mátl, zvládli perfektně. 
Objednanou prohlídku Národního 
divadla jsme stihli a bylo to moc dobře, 
protože většina z nás zřejmě s kvali-
fikovaným průvodcem nikdy neměla 
možnost si divadlo prohlédnout. Prošli 
jsme ho takřka od sklepa po střechu 
a hodina nám skoro nestačila. Umím si 
představit, že bychom zde strávili celé 
dopoledne. 

Prohlédli jsme si vystavené základní 
kameny divadla, dobové fotografie ze 
zahájení stavby, následného požáru, 
makety budovy původní i komplexu po 
dostavbě. Schody, které jsme museli 
vyšlapat, jsme nestihli počítat, protože 
nás provázely fotografie známých 

Dlouho připravovaný zájezd Těšaňáků do „zlaté kapličky“ byl konečně tady. 
V sobotu 5. 5. 2018 vyrazily brzy ráno dva plně obsazené autobusy směr Praha. 
Mnozí z nás a hlavně my organizátoři jsem žili v mírných obavách, jak se bude 
představení, o kterém jsme věděli, že bude v  moderním zpracování, líbit. Možná 
i počasí, které bylo od rána slunečné a jako stvořené na výlet, přispělo k tomu, že 
jsme svoje pochybnosti o zdaru této akce nechali doma. 

osobností, které jsou s Národním di-
vadlem spojené – bývalí ředitelé, známí 
herci, pěvci, tanečníci. Měli jsme mož-
nost zasednout do prázdného hlediště 
a kochat se pohledem na nádhernou 
oponu a se špetkou hrdosti si  prohléd-
nou známý nápis „NÁROD SOBĚ“. 
Zajímavou kulisu nám připravili za-
městnanci divadla, kteří v té době 
chystali scénu na odpolední představe-
ní. Nezapomenutelnou tečkou pak byl 
výhled na rozzářenou prosluněnou 
Prahu z balkonu. S radostí jsem si 
v ten moment řekla, že i kdyby předsta-
vení Maryši bylo propadák, tak tenhle 
zážitek stál za to.
Dvě a půl hodiny, které zbývaly do 
začátku představení, každý zaplnil 
podle svého. Někteří se jen procházeli

Zájezd na divadelní 
představení Maryša

zdroj: www.narodni-divadlo.cz



a poseděli u Vltavy nebo Karlova mostu, 
jiní zamířili do vyhlášených pivnic,  
občerstvit se.

Ve 14 hodin pak začalo divadelní 
představení. Ještě před jeho začátkem 
jsme si pochvalovali krásná místa na 
balkoně. Myslím, že jsme všichni 
s trochou napětí čekali, jak na nás 
moderní pojetí  dramatu Maryša 
zapůsobí. Hlavní představitelku he-
rečku Pavlu Beretovou asi většina z nás 
příliš neznala, ale další herce – Davida 
Prachaře, Vladimíra Javorského, Táňu 
Medveckou jsme poznali hned. Moder-
ní minimalistické kulisy a kostýmy 
přizpůsobené dnešní době mnohé 
zaskočily. Když však zazněly v našem 
nářečí známé pasáže Mrštíkova dra-
matu, zapomněla jsme rázem, že je 
Maryša na jevišti spoře oděná a kafe 
vaří v rychlovarné konvici. Najednou 
jsem prožívala tohle vesnické drama  
jako by se odehrávalo v dobových 
kulisách a kostýmech a hlavní pro mě 
byl obsah a dialog, který je i po tolika

letech pořád živý. Chvílemi sice byla 
cítit zvláštní atmosféra, jako bychom si 
se svými pocity, které v nás představení 
vyvolávalo, nevěděli rady. Většina 
z  nás však nakonec upřímně zatleskala 
a ocenila herecké výkony hlavních 
protagonistů. Shodli jsme se, že neli-
tujeme, že jsme se do Prahy na „Mary-
šu“ vypravili, i když  se někomu moder-
ní pojetí dramatu líbilo víc a někomu 
méně, určitě nám všem zůstane na 
dlouho v paměti. Byli jsme také pyšní, 
že o nás v  sobotu ve svém vysílání mlu-
ví i veřejnoprávní rozhlas. V přímém 
vstupu pro Český rozhlas Brno přiblížil 
dopoledne atmosféru zájezdu starosta 
Miroslav Zborovský herci Zdeňku Ju-
nákovi, Radiožurnál si pak vybral a ptal 
se na dojmy pravnučky Maryši paní 
Zmrzlé.

Věřím, že si většina zúčastněných 
odnesla ze zájezdu příjemné dojmy a že 
se společně budeme těšit na další akce, 
které pro nás pan starosta vymyslí.

Jana Nádeníčková

Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 · Zájezd na divadelní představení Maryša 19



Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 · Anvete senior20

Anvete senior nabízí bezpečný a 
komfortní domov seniorům, kteří 
chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých 
vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km 
od Brna v obci Holubice. Nabízíme 
soukromí v 39 bezbariérových bytech, 
o velikostech 1+kk, 2+kk vybavené  
vlastní kuchyňkou a sociálním zaříze-
ním. Byty jsou rozděleny do dvou pro-
pojených budov, kde naleznete kromě 
soukromých bytových jednotek také 
centrum aktivit a služeb (společenské 
místnosti, kavárnu, zimní zahradu, 
tělocvičnu, prádelnu, místnost pro 
služby – jako je např. kadeřník, pedikú-
ra…). Součástí uzavřeného areálu je 
okrasná zahrada s jezírkem, venkovním

altánem a hřištěm na pétanque. Anvete 
senior je určen pro seniory, kteří nej-
sou trvale odkázáni na péči cizí osoby. 
V případě, že tuto péči budou v  budouc-
nu potřebovat, bude zajištěna externí 
pečovatelskou službou.

Bližší informace:

Veronika Křížová, mob: 724 793 301    

Aneta Šmerdová, mob: 728 944 363 

info@anvete-senior.cz

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018

www.anvete-senior.cz  
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Vážení občané,
provozovatel kanalizace pro ve-

řejnou potřebu – VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. nás in-
formoval, že jsou v obci domácnosti, 
které porušují zákon tím, že přečerpá-
vají a vypouštějí do kanalizace obsah 
svých septiků či žump. Po vybudování 
komunální čistírny odpadních vod 
(dále ČOV) v obci je povinností každé na 
kanalizaci napojené domácnosti od-
pojit veškerá provizorní zařízení k aku-
mulaci a čištění odpadních vod, jako 
jsou domovní ČOV, septiky, žumpy a na 
kanalizaci se napojit přímo. Za řádné 
nepřipojení může být uložena pokuta až 
do výše 100 000 Kč.

Dále chceme zdůraznit, že v rozporu 
se zákonem je rovněž přečerpávání 
a vypouštění odpadních vod vznikají-
cích při sběru živočišného odpadu 
(chlévy...). Nejedná se o odpadní vody, 
které lze odvádět a čistit s běžnými 
komunálními vodami, ale o odpad. Ten 
kdo provozuje živočišnou výrobu, musí 
vyprodukovaný odpad zlikvidovat na 
vlastní náklady za pomocí odborné 
firmy. 

Centrální komunální ČOV je tech-
nicky i ekonomicky náročným zaříze-

ním, které vyžaduje dodržování legis-
lativních pravidel a podmínek vodo-
právně schváleného kanalizačního 
řádu. Vypouštění výše uvedených silně 
znečištěných odpadních vod a odpadů 
do kanalizace má výrazně negativní vliv 
na funkci a přetížení ČOV a může 
způsobit i její havárii.

V současné době spolupracujeme 
s provozovatelem kanalizace na od-
halení těch, kteří zákon porušují, proto 
pokud uvidíte pracovníky odebírající 
vzorky z vytipovaných kontrolních ša-
chet nebo provádějící jiná související 
šetření, jedná se o smluvené úkony. Ve 
vypouštění odpadních vod vás žádáme 
o co nejvíce solidární přístup ke spo-
lečnému  využívání obecní kanalizace 
a ČOV. 

Ing. Jaroslav Vorálek
vodohospodář společnosti 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s.

Ing. Miroslav Zborovský
Starosta obce

Přečerpávání a vypouštění obsahu septiků
a žump do kanalizace obce je zakázáno!!!



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,
 jako každým rokem máme na konci školního roku plné ruce práce. Dokončování 
učiva, vyhodnocení půlročního snažení, příprava vysvědčení a také narůstající 
roztěkanost dětí s blížícím se příchodem prázdnin. Věřím, že pod taktovkou 
pedagogů poslední měsíc proběhne bez větších komplikací. 

 Nemůžeme také opomenout změny 
související s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679, které jsou zaváděny pod 
pojmem GDPR s platností od 25. 5. 
2018. Zasahují kromě vztahů smluv-
ních (dodavatelé), pracovněprávních 
(zaměstnanci), také největší částí do 
pedagogického procesu (žáci). Zpočát-
ku jsme se obávali zvýšení administra-
tivní zátěže a komplikací. Nakonec se 
ukázalo, že většinu osobních údajů 
shromažďujeme na základě zák. 
561/2004 Sb. (školský zákon), tudíž je 
musíme zpracovávat v matrikách ZŠ 
i MŠ po dobu docházky dítěte a nás-
ledně ještě po dobu povinné archivace. 
Při vnitřním auditu jsme si ujasnili, na 
kterých místech se jednotlivé tiskopisy 
nacházejí a jak jsou zabezpečeny. 
Citlivé údaje související se zdravotním 
stavem dětí evidujeme se souhlasem 
zákonného zástupce zejména pro účely 

Závěrem bych chtěla jménem všech zaměstnanců popřát dětem a jejich rodičům 
příjemné a slunečné prázdninové dny plné klidu a oddechu. Těšíme se zase v dalším 
školním roce.

Mgr. Lada Hrabcová
          ředitelka školy

škol v přírodě, zotavovacích akcí, ex-
kurzí, lyžařských a jiných kurzů včetně 
případného předání nebo zpřístupnění 
lékařům nebo jiným oprávněným oso-
bám za účelem poskytnutí zdravotní 
péče. Podobně jsou na tom informace 
o bankovním účtu, např. pro správnou 
identifikaci platby nebo vrácení pře-
platku, případně e-mailová adresa 
rodičů pro usnadnění komunikace. 
Největší komplikací je fotodokumen-
tace a pořizování videí z akcí pořáda-
ných školou. Se souhlasem zákonného 
zástupce můžeme zpracovávat údaje 
a fotografie v propagačních materiálech 
školy a ve sdělovacích prostředcích 
nebo jejich umístění na webové stránky 
školy. Omezení zaznamená i soukromé 
natáčení jednotlivců na akcích školy. 
Věříme, že dosáhneme společného 
kompromisu mezi striktním nařízením 
a reálným životem. 



Výchovný koncert

Na středu 18. 4. 2018 jsme si pozvali 
do těšanské školy hudební těleso Husak 
Quartet, které nám pro děti připravilo 
výchovný koncert. Do zaplněné tě-
locvičny konečně přišli mladí chlapci, 
kteří nejen nádherně hráli, ale podle 
našich děvčat z osmé a deváté třídy 
i dobře vypadali. Tudíž zájem o muzi-
kanty byl víc než jen poslechový.

 Koncert byl sestaven z několika 
částí, např. hádankový poslech nejen 
pro nejmenší, ukázky z vážné hudby 
tak trochu jinak, ale také třeba učení hry 
na housle. To se zejména líbilo našemu 
Mohamedovi, který měl tu čest si zahrát 
na tento nástroj, neboť svým chováním 
si zažádal, aby byl pro tuto činnost 
vybrán. Celkový dojem z koncertu byl 
skvostný jak pro děti, tak i pro ostatní 
posluchače. 

Mgr. Radka Kučerková

Sběr papíru

Dne 18.4.2018 proběhl za budovou 
naší školy sběr starého papíru. Celkem 
jsme za usilovné pomoci vybraných 
žáků 8. a 9. třídy nasbírali krásných 
6 602 kg. Ve škole následně proběhne 
vyhodnocení nejlepšího sběrače a sbě-
račky z každé třídy, kteří budou odmě-
něni. 
Děkujeme všem, kteří k těmto výsled-
kům přispěli, moc si toho vážíme!

Mgr. Petra Zahradníčková

Den Země

V pátek 20. 4. 2018 proběhl již 
tradiční projektový Den Země, při 
kterém jako každý rok žáci devátého 
ročníku za účasti dětí z  prvního ročníku 
zasadili v parku před školou nový mladý 
strom. Letos se jednalo o břízu. Tato 
tradice je chápána jako symbol předá-
vání „štafety“ od žáků opouštějících 
základní školu žákům, kteří stojí teprve 
na začátku povinné školní docházky.

Téma ochrany a péče o přírodu bylo 
na I. stupni zařazeno do výuky všech 
předmětů. Žáci II. stupně si mohli při 
různých dílnách zaměřených na och-
ranu přírody vyzkoušet, jak umějí 
pracovat s přírodním materiálem, jak 
dokážou rozpoznat rostliny, co jim 
řeknou jejich smysly, jak je možno 
recyklovat apod. Mohli si vybrat z  nás-
ledující nabídky dílen:

Poznávání rostlin, Ekohraní, Pozná-
vejme smysly, Song for a dying planet, 
Výroba polodrahokamů recyklací, 
Soutěžíme s  planetou Zemí a Land art.

Na program navázala také odpoled-
ní školní družina, kde si děti mohly 
vyzkoušet např.  tvorbu obrázků 
z  plastových víček nebo třídění odpadu.

Celý den se vydařil i díky příz-
nivému počasí a všichni jsme si jej užili. 

Mgr. Lucie Vévarová

Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany 23



Mc Donald´s Cup 

V úterý 24. 4. 2018 se vybraní 
fotbaloví zástupci z první, druhé a třetí 
třídy vydali s doprovodem některých 
rodičů a paní učitelky na tradiční 
fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup do 
Měnína. Hlavním vedoucím týmu byl 
pan Pavel Lízal, který pomohl celou akci 
zorganizovat a který tyto kluky zároveň 
trénuje. Na turnaj přijelo šest družstev, 
a to z Těšan, Měnína, Újezdu u Brna, 
Bílovic nad Svitavou, Tvarožné a Sokol-
nic. Naši chlapci vybojovali krásné 
druhé místo. Blahopřejeme!

Mgr. Radka Kučerková

Plavání jaro 2018

Letošní kurz plavání započal 26. ú-
nora a trval až do 11. května. Absolvo-
vali ho žáci druhého a třetího ročníku 
v  rámci povinné výuky plavání namísto 
hodin klasické tělesné výchovy. Výuka 
proběhla opět v Hustopečích u Brna, 
a to formou deseti výjezdů po dvou vyu-
čovacích hodinách. Děti se zdokonalily 
nejen v technikách stylů, ale také si po-
hrály netradiční hry, absolvovaly zákla-
dy bezpečnosti při pobytu ve vodě nejen 
o prázdninách v hlídaných vodách a ba-
zénech, ale i v rybnících a přehradách.

Každoroční výuka vrcholí soutěží 
třetích ročníků v plavání. Naši školu re-
prezentovali Markéta Gratclová, Ivana 
Krchňáková, Ondřej Sovadina a Adam 
Jestřebecký. Markétka se umístila ve  
velké konkurenci na krásném 6. místě. 

Mgr. Radka Kučerková
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Výlet do Slovinska

Ve středu 14. května jsme se vydali 
na náš tradiční výměnný pobyt do 
Slovinska. Byli jsme sice překvapeni 
z menšího autobusu, ale cesta byla 
o to dobrodružnější. Do Ruše jsme 
dorazili přibližně po šesti hodinách 
cesty a dali si ve škole oběd, již s našimi 
slovinskými kamarády. Zbytek odpo-
ledne jsme strávili s jednotlivými rodi-
nami jejich programem. S někým si 
ubytovatelé šli zahrát bowling do blíz-
kého města Mariboru, s někým  zaběhat 
nebo si něco zahrát ven a s někým pros-
tě jen tak odpočívat po náročné cestě.

Druhý den jsme jeli na hlavní část 
našeho výletu, k moři. Z Ruše jsme 
vyjížděli okolo 6. hodiny ráno, v 10 hod. 
jsme konečně dojeli do našeho cíle, 
významného přístavního města Koper. 
Narozdíl od vnitrozemí Slovinska zde 
bylo slunečno, ale kvůli předešlým 
nízkým teplotám moře ještě nemělo 
teplotu ideální na koupání, a tak jsme 
program začali plavbou na lodi. Plavili 
jsme se kolem hezkého slovinského 
pobřeží až do nádherného, benátskou 
renesancí oplývajícího města Piran. Po 
vylodění jsme prošli Tartiniho náměstí 
a vyšlápli kopeček až k renesanční 
katedrále sv. Jiří ze 17.st. Kromě 
architektury zde ale účastníci výletu 
obdivovali především ohromující

výhled na moře a přiléhající útesy. Poté 
jsme se pomalu městem přesunuli zpět 
do přístavu a vypluli do Koperu. Na 
oběd jsme se zastavili v místní restaura-
ci, kde jsme si dali pizzu nebo špagety. 
Po obědě jsme se ještě podívali na 
místní přístav a po pobřeží šli zpět 
k autobusu. Po příjezdu jsme se opět 
vrátili ke svým rodinám, kde jsme 
strávili zbytek večera.

Poslední den jsme s našimi slovin-
skými vrstevníky navštívili jejich školu 
a účastnili se prvních dvou vyučovacích 
hodin. První hodinu byla výtvarná 
výchova, kde jsme byli seznámeni s kru-
hovou architekturou a sami si takové 
stavby zkoušeli skládat. Druhou hodinu 
jsme měli hudební výchovu, ve které 
jsme tančili i hráli na hudební nástroje. 
Po hodinách jsme se prošli po Ruše, 
podívali na místní sportovní akci a poté 
zašli na školní oběd. Po něm jsme se už 
museli rozloučit s našimi slovinskými 
kamarády a chystat se k odjezdu. 
Zpáteční cesta byla v pořádku, ale více 
místa na nohy v autobusu bychom přeci 
jen ocenili. Domů jsme dorazili před 
osmou hodinou večer. Sice unavení, ale 
spokojení.

Výlet jsme si velmi užili, škoda jen, 
že vše trvalo pouze tři dny.

Jan Zářecký, žák VIII. třídy
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Obecní knihovna Těšany

Donáška knih do domu

Obecní knihovna Těšany poskytuje službu – donášku objednaných knih přímo do 
domu. Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro hendikepované a imobilní 
občany. Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností 
pohybu či dlouhodobě nemocní.

Bližší informace: Martin Fiury, tel.: 728 194 380, email: knihovna@outesany.cz 
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 Letní výpůjční doba platná od 1.7.2018 do 2.9.2018. 

Obecní knihovna Těšany Pondělí 24. 7. 2018 Úterý

Červenec 2018

Srpen 2018

16–19

16–19

- -

--

Pátek

-

-

Čtvrtek

-

-

22. 8. 2018 Středa

Trénování paměti

V měsíci dubnu se v knihovně konal kurz trénování paměti 
s lektorkou Mgr. Helenou Orálkovou. Účastníci kurzu si 
vyzkoušeli paměťové techniky: Loci, akrostika a akronymum. 

Děkuji všem, kteří přišli na trénování paměti. 
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FESTIVAL REPUBLIKA – 100 LET 100 KNIH 

26. 5. – 17. 6.

BVV, Výstavní 1

To nejlepší z české literatury za posledních 100 let ožije v pavilonu Morava, citáty 
a úryvky z děl známých autorů zaplaví město. Pavilon Morava, jehož výtvarnou 
koncepci zajišťuje Fakulta architektury VUT, bude věnován tomu nejlepšímu 
z literatury uplynulého století. Formou výstavy zde bude představeno 100 českých 
knih, které mají podnítit zájem veřejnosti o českou literární historii uplynulých 100 
let. Na návštěvníky pavilonu čeká také řada kulturních programů – setkání 
s literárními osobnostmi, koncerty, tvůrčí a vzdělávací dílny, ukázky 3D technologií 
apod. 



Tady
může být Váš

INZERÁT

Inzerce ve zpravodaji

Nově můžete v těšanském zpravodaji využít možnosti inzerce. Inzerce určená ke 
komerčním účelům je placená, dle následujícího rozměru obsazení stránky:

Uvedená částka je bez DPH a platí se před uzávěrkou vydání buď hotově na 
pokladně obecního úřadu, nebo převodem na účet variabilní  č.: 5223641/0100 
symbol: číslo faktury.

Podklady inzerátů zasílejte na adresu nadenickova@outesany.cz
Ideální formáty: Tiskové PDF, JPG (min. rozlišení 300 dpi), Text – MS Word, 
Open Office

Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí zveřejnění inzerátu. 

1/4 strany
(A7 na výšku)
200 Kč

1/2 strany
(A6 na šířku)
400 Kč

celá strana
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Historická jízda T.G.Masaryka  pro-
jela naší obcí v pátek 25. května 2018 
po 14. hodině odpolední. 

Na celé trase od Hodonína ji do-
provázelo zásahové dopravní vozidlo se 
zástupci naší jednotky, zástupci OSH 
Hodonín a historické dopravní vozidlo 
PRAGA RN – ERENA z SDH Ratíškovi-
ce s posádkou. Na trase jízda navštívila 
místa spojená s naším prvním presi-
dentem. Před památníky položili zás-

 Historická jízda T. G. Masaryka v Těšanech
      
       Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s  HZS JMK se v rámci 
Festivalu Republika na Brněnském výstavišti ve dnech  26. 5. – 17. 6. 2018 zapojí do 
oslav výročí naší státnosti. Historickou jízdou T. G. Masaryka v  pátek  25. 5. 2018 ,  
dále ve třech následujících sobotách přehlídkou praporů při slavnostním zahájení  
26. 5. 2018, dětským dnem  2. 6. 2018 a dále ukázkou požárního sportu před 45 lety  
a dnes  9. 6. 2018.

tupci zmíněných účastníků a zástupci 
obcí věnce, zapálili svíčku a za zvuku 
česko–slovenské hymny vzdali poctu. 
V daných obcích a městech je doprová-
zeli místní dobrovolní hasiči.

Bylo to důstojné připomenutí blíží-
cího se stého výročí vzniku naší republi-
ky, které si připomínáme v letošním 
roce.   

                                                                                                                       
Za SDH Těšany Jana Štelclová

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany

Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 ·  SDH Těšany30



Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 ·  SDH Těšany 31



Novou předsedkyní rodinného 
centra se v březnu stala Lenka Mikulo-
vá, která zaujala místo Radky Sigmun-
dové. Místopředsedkyni jí dělají Petra 
Vymazalová a Vlaďka Vaněčková. 
Nejde o žádný nečekaný převrat. To jen 
dlouholetým členkám odrůstají děti a 
aby Myšák zůstal hlavně místem pro 
setkávání maminek s malými školčátky 
a předškolčátky, je potřeba, aby spolek 
vedli lidé s malými dětmi. Z Myšáku ale 
nikdo neodchází a se známými tvářemi 

Zprávičky z Myšáku

Tak jako jaro přišlo s nečekanou rychlostí a vervou, tak i rodinné centrum 
rozkvetlo díky neutuchající činorodosti svých nových členů. 

se budete pořád potkávat na akcích, 
jako byla tradiční úspěšná Těšanská 
stopa.

Ale pravidelné činnosti už všichni 
dobře známe. Teď jde o to, co je na 
Myšáku nového. A že toho není málo! 
Budova má nová okna, nábytek, je 
pěkně barevně vymalovaná, a při 
stěhování jsme našly tolik pomůcek, že 
máme nápady na dva roky tvořivých 
dílniček. Ostatně, přijďte se sami 
podívat. Všichni jste zváni na den

Rodinné centrum Na Myšáku
  www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku
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otevřených dveří, který se odehraje 
v sobotu 9. června od dvou odpoledne. 
Cestou kolem kolotočů se u nás můžete 
zastavit na kávu, drobné občerstvení 
a velkou porci vzpomínek, provázených 
fotkami. 

A kdyby vám to náhodou nevyšlo, na 
středečním dopoledním cvičeníčku 
jsou vítány všechny maminky s malými 
dětmi.

Pro starší a pokročilejší jsme si 
ověřili, že i v další generaci myšátek 
a matek myší budou fungovat tvořivé 
dílničky – jednu sobotu jsme věnovali 
tvoření recyklovaných náramků a ná-
ušnic. Jen jí teď říkáme „kavárnička“, 
aby si na své přišli i ti, kdo si chtějí jen 
popovídat a nemají zrovna tvůrčí 
náladu. Příští kavárnička nás čeká 
16. června odpoledne. Budeme tvořit 
barefoot sandály, popíjet kávu, čaj a by-
linkové limonády z toho, co komu

vyrostlo na zahrádce. Přesný čas zjistíte 
na nástěnce, webu obce i Myšáku, nebo 
z hlášení. Ale nemusíte se bát přijít 
později.

Myšák je pořád místem pro setká-
vání. Doufáme, že nás teď bude zase 
o kousek líp vidět – nejen díky nové 
ceduli na plotě, ale taky díky novým 
(nebo obnoveným) nápadům a akcím.

Mezi nové a obnovené nápady se 
rozhodně neodbytně hlásí akce pro 
malé děti na konci prázdnin, která ale 
v době tvorby zpravodaje stále nemá 
ustálenou podobu. Až si ji důkladně 
naplánujeme, dáme o ní včas vědět!

Těšíme se, že se na novém Myšáku 
budeme potkávat se starými i novými 
známými. Tak přijďte.

      
Tým rodinného centra

Rodinné centrum NA MYŠÁKU pořádá den otevřených dveří.
v sobotu 9. června od dvou odpoledne

Najdete nás hned naproti kolotočů 

Cestou kolem kolotočů se u nás můžete zastavit na kávu, drobné 
občerstvení a velkou porci vzpomínek, provázených fotkami.

Těší se na Vás

RC NA MYŠÁKU

Zpravodaj obce Těšany · červen 2018 · Rodinné centrum Na Myšáku
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  28. července 2018  

V. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Pátý ročník hudebního festivalu, jehož letošní motto zní: „…kde spí srdce Moravy“.  
I tento rok se můžete těšit na nevšední kulturní občerstvení i na atmosféru společné-
ho setkání u kapličky nad vinohrady. 

  25. srpna 2018  

Hejbni kostrou II

S druhým pokračováním sportovního dne navážeme na loňský první ročník, který se 
nesmírně povedl. Doufáme, že i tento rok se opět všichni setkáme v areálu Orlovny.

  29. září 2018  

Turnaj ve Stiga hokeji

První ročník otevřeného turnaje ve stolním hokeji, kterého se bude moci zůčastnit 
opravdu každý, nehledě na věkovou kategorii i výkonnostní úroveň.

Těšíme se na společná setkání...
Za Orel jednotu Těšany, Mgr. Martin Turek

Dovolujeme si Vás pozvat na nadcházející připravované akce:

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany



Pokud přijdete fandit na zápas či 
trénink, tak vězte, že být u toho, když 
právě Vaše dítě dá soupeři rozhodující 
gól, je tak skvělý a silný zážitek, že máte 
pocit, jako by se právě stalo mistrem 
světa.  Právě takový zážitek Vám dává 
důvod být součástí týmu jako fanoušek, 
jehož oslavný řev gólu je slyšet až na 
opačný konec dědiny. A že se někdy 
výhra nepodaří? No i to se samozřejmě 
může stát. To snadno zjistíte, že děti 
hrají fotbal hlavně proto, že chtějí hrát.

O tom, že se v těšanském fotbale je-
de správným směrem svědčí velký 
zájem dětí o účast v tomto týmu nejen 
ze samotných Těšan, ale i z okolních 
vesnic. Dnes tvoří dětskou fotbalovou 
základnu přípravky 30 dětí. O tento 
obrovský fotbalový potenciál se starají 
především trenéři Pavel Lízal, Jirka 
Nádeníček a Jitka Harčárová bez 
kterých by takto početný fotbalový tým 
neexistoval. O to více si zaslouží obdiv 
a úctu, když zjistíte, že to všechno pro 
naše děti dělají zadarmo na úkor své-
ho volného času. Všichni máme své 
povinnosti, např. chodíme do práce 
a zpátky. Přesto, když se dáte do řeči 
s trenérem, kam všude děti pojedou na 
zápas nebo turnaj, do toho samozřejmě 
v týdnu tréninky, začnete mít nutně 
podezření, že jejich den má určitě víc 
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Přípravka Těšany–Nesvačilka

Že se vyplatí investovat čas a úsilí do sportovních aktivit 
dětí je krásně vidět na těšanském fotbalovém klubu 
Přípravka Těšany-Nesvačilka. Obzvláště pokud jsou to 
právě naše děti, které reprezentují svoji obec v  různých
soutěžích či přátelských utkání. Je krásné sledovat, jak se umění a dovednosti 
jednotlivých hráčů neustále zlepšují a z těšanského fotbalového týmu se stává 
obávaný soupeř na všech turnajích. 

než 24 hodin. Každá pomoc při zápase, 
třeba na pozici Profesionální svazovač 
tkaniček, či Koordinátor flašek s pitím 
nebo taky Řiditel přepravy tam a zpět, 
se pak náramně hodí. Tyto pracovní 
pozice jsou nejlépe odměňované pro-
fese všech dob. Jak? Právě tím, že si 
zařvete radostí, protože Vaše dítě se 
právě stalo mistrem světa...

 Přípravka Těšany-Nesvačilka

Za fanouškovskou základnu rodičové

 Sokol Těšany



Historie hodů na Brněnsku
V průběhu léta a podzimu se na 

mnohých místech Brněnska pořádají 
tradiční hody. Čas konání hodů určuje 
nejčastěji svátek světce, jemuž je za-
svěcen kostel, ne jinak je tomu u nás. 

K významné změně došlo v roce 
1787, kdy vešlo v účinnost nařízení 
císaře Josefa II. slavit v celé rakouské 
monarchii jednotné posvícení (hody) 
o třetí neděli v říjnu v trvání dvou dnů, 
jež bylo nazýváno císařské. 

Osvícenského reformátora k tomu 
vedly hospodářské důvody, neboť 
četnost hodů a nemírné hodování 
odvádělo poddané od práce. Josefínské 
nařízení bylo plně respektováno. 

Mnohé obce se časem vrátily k dřívější-
mu nebo slavily oboje hody, z nichž 
jedny byly považovány za hlavní, což se 
odrazilo v pojmenování malé a velké 
neboli hrubé hody. Císařské hody se 
tradičně drží v Tuřanech. Hodové 
obyčeje a zábavy se dnes soustřeďují do 
dvou víkendových dnů, přičemž hlavní 
je neděle s dopolední bohoslužbou 
v kostele. 

O hodech se více než kdy jindy 
dostávala tradiční vesnice do kontaktu 
s vnějším světem. Do obce přijížděli 
podomní kramáři se svým zbožím, 
pernikáři a cukráři, písničkáři, komedi-
anti a kolotočáři, kterým se říkalo 
šauklíři. Tento druh zábavy provází

 Barnabášské hody 2017  Barnabášské hody 2017 
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hody i dnes, jen druh technických 
atrakcí pro děti a mládež se rozšířil 
a jiný je sortiment nabízeného zboží. 

Tradičním místem setkání lidí k zá-
bavě a tanci byl hostinec a prostranství 
venku. Ve 20. století se prostor zábav 
podle místních podmínek přesouval 
ke kulturnímu domu, do areálu cvičiště 
tělocvičné jednoty nebo k sokolovně. 
Do středu prostranství se staví hodová 
máje: celý strom s hladce ostrouhaným 
kmenem a zeleným vrškem, většinou 
jde o smrk. Tato specificky moravská 
tradice je rozšířena na Brněnsku, zčásti 
na západní Třebíčsko a na jižní Moravě 
Hustopečsko, Břeclavsko, Hodonínsko. 
Zelený vršek máje se zdobí pentlemi, 
připevňuje se k němu prapor či šátek od 
stárky, zavěšuje se chvojový věnec. 
Dříve byla výzdoba rozmanitější, na 
větve stromku se věšela jablka i pozlace-
né ořechy. Podle tradice se kolem máje 
tančí, stárci zavádějí do tance přespolní 
a hosty, v přestávkách mládež v kruhu 
zpívá. Mnohde je zvykem, že chasa 
zatančí moravskou besedu, taneční 
pásmo, sestavené z moravských lido-
vých tanců. Vznikla jako obdoba české 
besedy v 19. století. Starým prvkem ve 
vybavení prostranství s májí je lešení 
pro muzikanty pokryté chvojím (bouda, 
pódium).

Ve velké části Moravy, a tak je tomu 
i na Brněnsku, je pořádání obyčejů 
a zábav o hodech v rukou mládenecké 
organizace, o níž máme zprávu z ar-
chívního pramene z Židlochovic již 
z roku 1575. Své představitele zvané 
stárci si mládenci zvolí často před hody, 
jejich počet se různí, v minulosti bývali 
dva i čtyři. Přednostní postavení za-
ujímá první či hlavní stárek, který vítá 
přespolní mládež, zahajuje tanec pod 
májí, má rozhodující slovo při řešení 
různých organizačních úkolů a sporů. 
Při kácení máje za měsíc po hodech 
musel dát stárek dobrý pozor, aby se mu 
podařilo zachytit padající vrcholek se 
stárčiným šátkem, jinak by za svou 
neobratnost musel zaplatit. Na Brněn-
sku vystupuje hodová chasa v domácích 
brněnských krojích, například v Tuřa-
nech, Střelicích, Líšni, Šlapanicích 
i jinde. U nás oblékají stárci náš znovu-
obnovený kroj. Často jsou však kroje 
převzaté z jiného regionu, především 
z Kyjovska, které si chasa vypůjčí 
v půjčovně. Kyjovské kroje se staly 
všeobecně přijatým oděvem chasy 
k hodové slavnosti a v průběhu 20. sto-
letí i určitým reprezentantem "ná-
rodního" kroje. Bohatá kytice z umělé-
ho kvítí na klobouku nebo na krojové 
vestě stárků je znakem jejich úlohy.

 Barnabášské hody 2016  Barnabášské hody 2016 
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Starým znamením hodnosti prvního 
stárka je zvláštní obřadní předmět, 
zpravidla ozdobená hůl. Na Brněnsku je 
to úzké tenké prkénko zvané vrub či 
linyár, které stárek nosí zavěšené na 
stužce k opasku kalhot, tak je to dosud 
v Tuřanech. 

Průvod po obci v doprovodu muziky 
je pro krojovanou chasu příležitostí 
předvést se před veřejností v úloze, 
které je dosud přikládána důležitost. 
Starý zvyk, kdy stárci chodili k starosto-
vi, na faru a do bohatých selských domů 
vybírat koláče a zvali přitom na hody 
ustálenou promluvou, se traduje v po-
změněné formě doposud. Mládež za 
doprovodu kapely zve na hodové zábavy 
a roznáší větvičky rozmarýnu a jménem 
svých stárků obřadně žádá starostu 
obce o povolení pořádat hodové zábavy;
děje se tak zpravidla v sobotu. Je také 
zvykem, že stárci v doprovodu ostatní 
mládeže a muziky si chodí pro své 
partnerky zvané stárky či stárkové. Před 
domem pak stárka v kruhu chasy tančí 
se svým stárkem a do tance jsou uve-
deni i rodiče dívky, kteří pro účastníky 
průvodu podají malé občerstvení. Stalo 
se zvykem, že chlapci postaví před dům 
malou májku opentlenou stuhami na 
znamení pocty stárkám. Tak se celá 
obec dozví, které děvče přijalo úlohu 
stárky.  

Některé staré obyčeje spjaté s hody 
zanikly už koncem 19. století. Tak bylo 
součástí hodových zábav tzv. zavádění 
či zasaďování dívek, skládka, na řádke. 
Dívky byly uváděny ke stolu stárků, kde 
do ověnčeného talíře nebo ke keříku 
rozmarýnu skládaly finanční příspěvky 
na celoroční zábavy. Byla to prestižní 
záležitost, a tak se i chudobná děvčata 
snažila vhodit do talíře uspokojivou 
částku. Za připomenutí stojí i jiný 
hodový obyčej známý na Brněnsku, 
obřadní zabíjení zvířat. Tento starý jev, 
rozšířený ještě v 19. století na mnoha 
místech Moravy, je pokládán za pře-
žitek dávné oběti. Na Brněnsku se kdysi 
stínal beran a byla to úloha stárka, při 
které měl předvést svou sílu a obrat-
nost. Zvířeti, přivázanému na lavici 
umístěné pod hodovou májí, měl 
setnout hlavu jedním rázem šavle. Když 
se mládenci podařilo setnout hlavu na 
jeden ráz, mluvilo se o tom dlouho 
a z věhlasu stárka vznikly i lidové písně. 

Hodová slavnost je dodnes pří-
ležitostí k upevnění příbuzenských, 
sousedských a rodáckých vztahů 
k místu bydliště, k rodišti i k obci.

Zdroj: Eva Večerková, 
Brno Business & Style

 Barnabášské hody 2015  Barnabášské hody 2015 
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Druhá výzva byla určena pro země-
dělské i nezemědělské podnikatele. 
Nejvíce žádostí bylo podáno právě 
zemědělci, a to celkem 10, zájem byl 
především o nákup zemědělské tech-
niky. Nezemědělští podnikatelé podali 
celkem 5 žádostí na rozvoj svých čin-
ností – např. na pořízení nářadí, nové 
CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni 
byli i potravináři – vinař, zpracovatelé 
kravského a kozího mléka. Celkem 
bylo podpořeno 19 žádostí v  cel-
kové finanční výši 4 551 358,- Kč. 
Podpoření podnikatelé se ve svých 
žádostech zavázali, že v souvislosti 
s projektem vytvoří nová pracovní 
místa. Kozí farma z Vážan nad Litavou 
k pořízení nového auta pro rozvoz vý-
robků bude potřebovat řidiče, země-
dělec z Rašovic s nákupem traktoru 
hledá nového traktoristu, firma z Bu-
čovic rozšíří nabídku služeb 3D tis-
kárnou, která vyžaduje i nové pracovní 
místo atd. Celkem bude zřízeno pět 
nových pracovních míst minimál-
ně na tři roky.

Vyhlášení další výzvy z  Progra-
mu rozvoje venkova plánuje MAS 
Slavkovské bojiště na květen 
tohoto roku.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V PRVNÍCH 
VÝZVÁCH PODPOŘILA 20 ŽADATELŮ Z ÚZEMÍ A VZNIK 
5 PRACOVNÍCH MÍST

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě výzvy 
na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena 
z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování 
dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z  této první výzvy byl 
podpořen provoz příměstského tábora v Blažovicích v  celkové výši 1 038  750,- Kč.

V současnosti jsou otevřeny pro 
příjem žádosti tři výzvy MAS z Ope-
račního programu Zaměstnanost, a to 
v těchto opatřeních – Podpora za-
městnanosti, Rozvoj sociálních služeb 
a opět Prorodinná opatření na vznik 
dětských skupin, příměstských táborů 
nebo školních klubů.

Školení pro žadatele v těchto 
výzvách se budou konat v úterý 
17. 4. (Rozvoj sociálních služeb), 
ve čtvrtek 19. 4. (Podpora za-
městnanosti) a ve čtvrtek 26. 4. 
2018 (Prorodinná opatření) vždy 
v 16:00 hodin v Hruškách u Slav-
kova v prostorách hasičské zbroj-
nice.

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 sku-
piny je nižší podíl spolufinancování 
žadatele, pomoc s administrativou ze 
strany kanceláře MAS. 

Celé znění vyhlášených výzev je dis-
pozici na našich webových  stránkách.

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   tomanova@slavkovskebojiste.cz

 www.slavkovskebojiste.cz  



Již šestým rokem jsem naši sezónu 
zahájily pohádkovým muzikálem, 
tentokráte naší verzí známe animované 
pohádky „Ledové království“. Pohádku 
jste mohli zhlédnout ve Vyškově i v Tě-
šanech a naše děvčata sklidila nemalý 
úspěch. Stejně jako choreografie do 
pohádky, tak i velké sestavy jsme začali 
trénovat již na táboře, který získal svoje 
stále místo – v obci Nemojany na Ne-
mojanském mlýně. 

Po odehrání všech přestavení jsme 
dostaly novou motivaci, Region Cup 
v Brušperku. Naše děvčata se zde 
představila s  celkem 19 – ti sestavami. 
Úspěchy si odvážela všechna děvčata, 
od nejmladších, čtyřletých, až po ty 
nejstarší seniorky. Každé mažoretce se 
na krku houpala nejedna medaile 
a všechny sestavy získaly nejen medaile, 
ale i postup na Mistrovství Moravy, 
které se konalo v  Opavě. Děvčata se i na 
tuto soutěž pilně připravovala, a i odtud 
jsme si odvezly nádherná umístění 
a spoustu úspěchů. Na medailové 
pozice dosáhlo 13 choreografií a postup 
na  nejvýznamnější mažoretkovou 
soutěž získaly všechny naše sestavy. 
Mistroství České republiky se bude 
konat v Jaroměři a děvčata se i zde 
budou snažit předvést nejlepší výkony 
a bojovat o tituly mistrů České republi-
ky. Naše ambice jsou vysoké a věříme, 
že i letos se nám podaří obhájit tituly 
z  minulých let. 

Již šestým rokem jsem naši sezónu zahájily pohádkovým muzikálem, 
tentokráte naší verzí známe animované pohádky „Ledové království“. Pohádku jste 
mohli zhlédnout ve Vyškově i v Těšanech a naše děvčata sklidila nemalý úspěch. 
Stejně jako choreografie do pohádky, tak i velké sestavy jsme začali trénovat již na 
táboře, který získal svoje stále místo – v  obci Nemojany na Nemojanském mlýně. 

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

Rok 1931 jest památným tím, že 
v něm zvláště u nás a to na venkově 
pocítěny následky světové krise hos-
podářské. Příčinou této, dle zpráv čte-
ných v denních novinách, byly raciona-
lizace výroby ve všech oborech lidského 
podnikání, zapříčiněná přílišnou sta-
rostí každého státu a národa na světě ze 
zkušenosti trpké ve světové válce, aby 
totiž  každý stát i národ stal se soběstač-
ným, tím vzniká nadvýroba všech 
produktů potřebných k životní existen-
ci, a tím spojený pokles cen jejich, pro-
pouštění dělnictva, nezaměstnanost, 
nedostatek peněz u tříd vyrábějících, 
s tím spojená zadluženost i mravní 
pokleslost, jež velké krise pravidelně 
sebou přinášejí. Ceny obilí silně po-
klesly, pšenice stála 1q = 130 Kč, ječ-
men 90–100Kč, žita však se urodilo 
velice málo, tedy cena se udržela na 
140–150 Kč za 1q. U nás v Těšanech se 
ho málo seje. Každý jen pro svou 
potřebu. Celkem bylo počasí tento rok 
suché, málo zvláště v létě pršelo. Vět-
šinou byla slabá sklizeň jatele a násled-

kem sucha též byl v pícninách nedosta-
tek potřebných živin, což skutečně zase 
se objevilo příštím jarem v četných 
pádech hovězího dobytka na měknutí 
kostí. Selata klesla v ceně na polovinu za 
kg živé váhy = 6 Kč. Telata 4–5 Kč za 
1 kg. To vše mělo v zápětí všeobecnou 
tíseň peněžní na venkově i v městech 
u třídy dělnické. Co bylo nutno koupiti, 
zůstávalo však stejně drahým. Zdravot-
ní stav obyvatelstva toho roku byl 
dobrý, ale populační poměry se nápad-
ně změnily, a sice narodilo se jen 15 
dítek (v roce 1930 = 28 porodů). Sňatků 
bylo 14, úmrtí 13. Mezi nimi 2 zemřeli 
v nemocnicích v Brně a sice obecní 
chudý Straka Antonín, jenž přes 70 let 
stár podnikl ještě v roce před svou smrtí 
tuláckou cestu na Slovensko, maje fixní 
myšlenku , že tam má jeho syn Antonín 
zbytkový statek, vrátiv se z nemocnice 
z Komárna, do týdne zemřel "u Milosrd-
ných" v Brně. Druhá osoba Sedláčková 
zemřela ve všeobecné nemocnici v Br-
ně. Byla to vdova po Matouši Sedláčku, 
známém to písmáku těšanském, oháněl

1931
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se rád citáty z bible, který ač od své mla-
dosti byl na půl těla ochrnutý, přece 
kopaje jen jednou rukou na vinohrádku 
svém u mlýna Hastrmánka, prozpěvo-
val si vesele staré nábožné písně, takže 
cizí lidé jdoucí po silnici ke Kloboukám 
dotazovali se, co tam za šťastného 
člověka v poli pracuje, že si tak zvesela 
prozpěvuje....Na podzim shořela sto-
dola pana Bartoloměje Ondráčka a ved-
le této obytné stavení pana Antonína 
Zapletala, bývalého kováře v Těšanech. 
Vodní družstvo čís. II započalo své 
práce odvodňovací za příznivého počasí 
v lednu tohoto roku. Odvodňovány 
tratě: Pustá, Strážky, Močálky, Vysou-
dilky, od Brna. Stará hospoda "u Rot-
náglů" číslo domu 151 shořela a znovu 
od základu postavena nákladem asi 
200.000 Kč do žní panem stavitelem 
Matouškem ze Šaratic, jenž svého času 
byl vedoucím stavby (polírem) při no-
vostavbě řím. katolického kostela v Tě-
šanech. Zbořená hospoda "u Rotnáglů" 
jest tím památnou, že jedno dějství (I.) 
dramatu bratří Mrštíků "Maryša" (děj 
pochází z Těšan). Spisovatel Alois 
Mrštík, blahé paměti, v Těšanech 
učiteloval (jako podučitel v letech 80 
tých minulého století a bratr jeho Vilém 
Mrštík, spisovatel knihy "Pohádky 
máje" k němu dojíždíval, tedy toto 
I.dějství se v šenkovně tohoto hostince 
a vzorná kopie této hostinské místnosti 
byla též svého času pořízena pro prvé 
i další představení "Maryše" na Národ-
ním divadle v Praze, což pisatel těchto 
řádků jako student v Praze v národním 
divadle viděl. Také v tomto domě se 
narodil dlouholetý starosta vnitřního 
města Prahy pan Ing. Josef Rotnágl, 
nadšený propagátor styků česko-
slovenských, zvláště v době před 
světovou válkou. V roce 1931 započalo

též se stavbou nové školní budovy na 
pozemku "Chmelnice" od těšanského 
velkostatku, prodaného ochotně panem 
Dr. Janem Nep. Weisem za 9530 Kč ve 
výměře 43 arů. Obecní zastupitelstvo 
dalo rok 1931 do rozpočtu položku 
500.000 Kč na stavbu školy, což by-
lo schváleno vyššími úřady a dne 
26. května 1931 vyslal Okresní školní 
výbor v Hustopečích komisi, která 
vydala obci stavební povolení. Stavba 
zadána staviteli panu Františku Zu-
kalovi v Brně, Masná ul. 14, a dne 
13. června téhož roku bylo započato se 
stavbou, která téhož roku byla dána pod 
střechu (betonovou). V roce 1931 dne 
27. září provedeny byly obecní volby, 
proti těmto však byly podány námitky, 
jež do konce roku nebyly vyřízeny a tak 
staré obecní zastupitelstvo úřaduje 
doposud, zvolené dne 27. 12. 1927, které 
za svého působení hledělo povznésti 
Obec Těšany tím, že houževnatě se 
staralo o zřízení měšťanské školy, o po-
výšení obce na městys, o povolení 
čtvrtletních výkladních i dobytčích trhů 
i o týdenní trhy, o zkanalizování potoka 
dědinou vedoucího (ulicí Švehlovou), 
též o odvodnění obecních pozemků 
soustředěných ve Vodním družstvu čís. 
2 a jako zastupitelstvo katolické obce 
o zakoupení varhan do zdejšího kostela. 
Toto zastupitelstvo pracovalo s klidem 
a rozvahou, každá schůze se hladce 
provedla, ve svornosti, mělo vždy jen na 
paměti blaho obce Těšany. Dne 13. září 
1931 oslavila své 25 leté trvání organiza-
ce zemědělských dělníků strany Ná-
rodně sociální v Těšanech se vzpomín-
kou na velkou stávku zemědělského 
dělnictva u velkostatku Těšany v roce 
1906. Tento rok byl přijat za druhého 
strážníka obce i polního hlídače
 p. Ledba František, čís. 9, Těšany. 



STANOVÁNÍ – NAJDEŠ 10 ROZDÍLŮ?



Pátek 8. 6.
20:00 Předhodová diskotéka

 hraje DJ Boris

 vstupné 80 kč

Sobota 9. 6.
10:00 Stavění máje 

13:00 Zvaní stárků za doprovodu kapely Jutolánka

20:00 Večerní zábava 

 hraje skupina Modul

 půlnoční překvapení 

 vstupné 100 kč

Neděle 10. 6.
9:00 Mše svatá v kostele sv. Barnabáše 

14:00 Krojovaný průvod obcí 

14:30 Požehnání stárkům v kostele sv. Barnabáše

15:00 Předávání stárkovského práva u kovárny

15:30 Odpolední zábava pod májou 

 hraje DH Horenka 

20:00 Večerní zábava 

 hraje DH Horenka

 vstupné 50 Kč

 přespolní krojovaní vstup zdarma

Srdečně Vás zvou tešanští stárci :)

PROGRAM

BARNABÁŠSKÉ HODY
8.–10. června 2018

DISKOTÉKA

ŽIVÁ

HUDBA

DECHOVÁ

HUDBA


