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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
není v roce krásnější atmosféra než ta, která nás právě začíná 
obklopovat. Nejen cukroví, vánoční výzdoba, ale především 
rodinná pohoda jsou symbolem Vánoc. Přeji vám všem, aby 
letošní vánoční svátky byly spjaté právě s pohodou a kouzelnou 
vánoční atmosférou.  

Dovolte mi také, abych vás informo-
val o dění v obci. 

Na ustavující schůzi se sešli 29. 10. 
2018 poprvé nově zvolení zastupitelé 
obce Těšany. Na jiném místě zpravoda-
je uvádíme všechny, kteří byli do zastu-
pitelstva obce Těšany zvolení. 

Ze svého středu si zvolili starostu, 
místostarostu a radní obce. Jsou jimi:
starosta obce – Ing. Miroslav Zborov-
ský, místostarostka obce – Danuše 
Horáková, radní obce – Tomáš 
Gratcl, Jaroslav Nádeníček, Jana 
Štelclová

Dále byli zvoleni předsedové a čle-
nové kontrolního a finančního výboru.  
Složení kontrolního výboru:
předseda – Roman Viktorin, Lic.,
členové – Mgr. Vladislava Vaněčko-
vá, Martin Bulín, PhDr. Siaka Koné, 
Ing. Jana Šnajdrová.

Složení finančního výboru:
předseda – Ing. Vojtěch Vymazal,
členové – Ludmila Petláková, Martin 
Rychlík, Patrick Zeman, Ing. Luděk 
Hájek

Ve vysokém tempu se pracuje na 
dokončení stavby fotbalových kabin. 
V průběhu měsíce prosince by měla být 
osazena všechna okna i velké výkladce 
a stavba bude uzavřena. Práce uvnitř 
stavby budou probíhat tedy i během 
zimních měsíců. Slavnostní otevření 
kabin je v plánu v květnu či červnu nad-
cházejícího roku. Stavba bude po svém 
uvedení do provozu pro veřejnost 
přístupná ze strany od tělocvičny a pro 
hráče fotbalu bude vstup koridorem ze 
strany od hřiště. Fotbalové kabiny bu-
dou sloužit TJ Sokolu Těšany, ale i celé 
veřejnosti především jako zázemí pro 
hody, slavnosti a další kulturní akce. 
Kapacita na tribuně cca 70 osob, pod 
terasou a v klubovně také 70 osob. 

Věřím, že tato stavba bude pro Těša-
ny významným krokem pro výchovu 
dalších, nejen sportovních, generací.

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 550 ks, datum vydání 18. 12. 2018

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 29. 3. 2019.
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

Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu v Těšanech, původně vycházející
na pondělí 24. 12. 2018, bude přesunut a proveden již v SOBOTU 22. 12. 2018!!!!
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V příštím roce budeme žádat opět 
o dotaci na rekonstrukci komunikace 
Za Konírnou. Vzhledem k tomu, že se 
minulé zastupitelstvo usneslo na tom, 
že silnici opraví, i když bude znovu 
s žádostí o dotaci neúspěšné (obec 
žádala již letos), tak během následující-
ho roku bude silnice pravděpodobně 
zrekonstruovaná i bez přiznané dotace. 
Proto vyzývám všechny občany, kteří by 
chtěli přes uvažovaný pozemek vést 
jakékoliv sítě, ať nečekají a zahájí tyto 
práce co nejdříve. Po dokončení stavby 
obec nepřipustí několik let zásah do této 
komunikace.

Také budou zhotove-
ny horské vpusti v Mo-
čílkách, v ulici u hřiště 
a u školy, abychom snížili 
riziko lokálních záplav.

Pokračujeme na projektování oprav 
tělocvičny, která po více než 30 letech 
potřebuje v blízké budoucnosti rekon-
strukci. Prozatím budeme čekat, zda se 
podaří na akci získat dotace. Bez nich se 
do kompletních oprav v následujícím 
roce nebudeme pouštět.

To stejné platí také pro dopravní 
hřiště, které bychom rádi zatraktivnili 
rozšířením o pumptrackovou dráhu. 

pumptrack – ilustrační foto

hrací plocha – ilustrační foto

Na konci tohoto roku byla zakoupe-
ná nová sekačka určená k údržbě zeleně 
Rider Husqvarna P 524. Obměna 
sekacího traktůrku přišla po více než 
deseti letech. Tímto bych chtěl poděko-
vat společnosti T1 Solution, s.r.o. za fi-
nanční dar 20.000,- Kč využitý jako 
příspěvek na zakoupení uvedeného 
stroje.

Vzhledem k tomu, že společnost 
DENTALIS Bohemia s.r.o. nebyla, přes 
veškerou snahu, schopna zajistit 
zubního  lékaře, byla uzavřena dohoda 
o ukončení nájmu. Tato dohoda byla 
iniciovaná ze strany společnosti 
DENTALIS. Již rok a půl oslovujeme 
potenciální zájemce o provozování 
zubní ordinace v Těšanech, ale proza-
tím bez úspěchu. Také v nejbližších 
měsících budeme v tomto úsilí pokračo-
vat. Nicméně situace se zubaři není 
vůbec jednoduchá nejen v Těšanech, ale 
v celé ČR. Více o tomto píše v našem 
zpravodaji i jednatel společnosti DEN-
TALIS pan Zbyněk Lamplot.
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V příštím roce provedeme plánova-
né opravy na čističce odpadních vod. 
Jedná se především o výměnu aerač-
ních elementů, výměnu sondy rozpuš-
těného kyslíku a vložení strojních česlí 
místo stávajícího česlicového koše. 
Vyzývám všechny občany, kteří do 
kanalizace přepouští své jímky či 
pouštějí do kanálu nevhodné odpady, 
aby přehodnotili své jednání. Máme 
vytipované kontrolní šachty, ze  kterých 
budou odebrány vzorky a bude zkontro-
lováno, zda nepřekračují zákonem dané 
limity. Pokud se zjistí, že tomu tak 
opravdu je, můžou být jednotlivé 
domácnosti pokutovány. 

Rada obce schválila dotaci pro:
 Myslivecké sdružení – částka 

10.000 Kč – akce „Vyrob si své 
krmítko“

 Kalimero – částka 10.000 Kč – 
akce „Pohádková cesta“, divadlo 
„Ať žijí duchové“

 Nákup setu tašek na třídění odpadu 
pro domácnosti, které jsou do 
systému třídění zapojeny. 

Dovolte mi poděkovat těm, kteří se 
podíleli na oslavách stého výročí vzniku 
republiky. Pamětní desku, která je

trvale umístěna u pamětního stromu, 
věnoval obci Petr Rychlík, konstrukci, 
na které je deska umístěná, vyrobil 
Tomáš Fiala, Československou hymnu 
zazpívala Lenka Beranová, ozvučení 
zajistil Milan Strouhal, exponáty na 
výstavu v hasičské zbojnici zapůjčila 
Ludmila Rychlíková a Witold Lugow-
ski, videa a zvukový záznam zpracoval 
Libor Langášek, akci nafotili Lukáš 
Dostál a Ondřej Michlíček. Celou 
organizaci na hasičce si vzali na starost 
členové SDH pod vedením Jany 
Štelclové. Radka Kučerková vedla nejen 
kulturní komisi, která celá vydatně 
pomáhala, nacvičila s dětmi zpěv 
oblíbené Masarykovy písně Ach synku, 
synku, ale i samotné pouštění balónků, 
které symbolicky zakončilo celou akci. 
Poděkování patří i Janě Nádeníčkové 
a Daně Horákové, které byly, společně 
s ostatními zmíněnými, členy pracovní 
skupiny k uvedené akci.

Přeji vám nejen krásné prožití 
svátků vánočních, ale také úspěšný 
nový rok 2019.

Miroslav Zborovský

Zájezd do vinného sklepa do Němčiček

V termínu 8. 3. 2019 chystá obec Těšany zájezd do rodinného 
vinařství J. Stávka v Němčičkách.
Cena pro 1 osobu je 820,- Kč. Odjezd autobusu je v 18:00 hod. 
od kovárny, předpokládaný návrat je ve 24:00 hod. 

Ve vinném sklepě se můžeme těšit na 

 ochutnávku 8 vzorků lahvových vín

 prohlídku výrobních prostor, řízená degustace mladých 
vín určených ke zrání v lahvi přímo z tanků

 prohlídku nejstaršího sklepa v Němčičkách, degustace 
fortifikovaných vín přímo z dřevěných sudů

 volnou zábava a konzumaci vybraných lahvových vín 
bez omezení

Cena zahrnuje také občerstvení 
formou obložených mís, zabíjač-
kových mís, škvarkovou 
pomazánku, pečivo, vodu, kávu, 
čaj a dopravu autobusem. 
Neváhejte a zamluvte si zájezd 
na obecním úřadě v Těšanech do 
15. 2. 2019. Kapacita zájezdu je 
omezená. 
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Ing. Miroslav Zborovský (KDU-ČSL a nestraníci) starosta
MUDr. Bronislav Hnilička (KDU-ČSL a nestraníci) člen zastupitelstva obce
Danuše Horáková (KDU-ČSL a nestraníci)   místostarosta
Ing. Vojtěch Vymazal (KDU-ČSL a nestraníci)   předseda finančního výboru
Martin Bulín (KDU-ČSL a nestraníci)    člen zastupitelstva obce
Bc. Aleš Přibyl (KDU-ČSL a nestraníci)    člen zastupitelstva obce
Mgr. Eliška Petulová (KDU-ČSL a nestraníci)   člen zastupitelstva obce
Bc. Jaroslav Nádeníček (PRO Zdraví a Sport)   člen rady obce
Martin Rychlík (PRO Zdraví a Sport)    člen zastupitelstva obce
Lic. Roman Viktorin (PRO Zdraví a Sport)   předseda kontrolního výboru
Jana Štelclová 
(Sdružení nezávislých kandidátů SDH Těšany)  člen rady obce
Patrick Zeman 
(Sdružení nezávislých kandidátů SDH Těšany)  člen zastupitelstva obce
Ing. Pavel Horák (Koalice pro Těšany)    člen zastupitelstva obce
Tomáš Gratcl (Koalice pro Těšany)    člen rady obce
Ing. Luděk Hájek (ODS)      člen zastupitelstva obce

Věřme, že všichni zvolení zastupitelé budou v  novém volebním období plnit slib, 
který složili a ve kterém se mimo jiné zavazují, že svoji funkci budou vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů, že pod jejich vedením bude naše obec 
vzkvétat a fungovat ke spokojenosti nás všech.

JN

Zvolení zastupitelé pro volební období 2018 – 2022
V komunálních volbách, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018, se o zvolení do 
15 členného zastupitelstva ucházeli kandidáti z  pěti různých stran a hnutí. Pro vaši 
informovanost uvádíme přehled o tom, jak volby do obecního zastupitelstva 
dopadly a do jakých funkcí byli jednotliví členové zastupitelstva na ustavujícím 
zasedání 29. 10. 2018 zvoleni.



Kulturní komise
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Vítání občánků

V letošním roce jsme měli hned 
třikrát „Vítání občánků“ na obecním 
úřadě. To poslední, třetí v pořadí, se 
konalo v  neděli 18. 11. 2018. Přivítali 
jsme do naší obce dalších pět miminek. 
Jmenovitě Veroniku Kružíkovou, 
Veroniku  Nádeníčkovou,  Kláru 
Záhorskou, Adama Grulicha a Amélii 
Pernicovou. Všem dětem i rodičům 
přejeme mnoho zdraví, lásky, elánu do 
života.  

V pátek v podvečer jsme se sešli 
u kovárny, abychom společně rozsvítili 
náš těšanský strom. Vystoupení se 
neslo v tématu „světlo“. Po odbití 
sedmnácté hodiny nás děvčata z deváté 
třídy seznámila s programem. Na podiu 

Rozsvěcování vánočního stromu v obci

jsme přivítali děti z mateřské školy, 
které nám zazpívaly tři zimní písničky. 
Nejstarší školáci zpěváci s panem 
starostou poté rozsvítili vánoční stromy 
a také tradičního sněhuláka.



Další část patřila děvčatům z osmé 
třídy, která nám předvedla pásmo, co je 
na Vánocích to důležité… Vystoupení 
završilo písněmi Tisíc andělů, Rolničky 
a společnou písní Vánoční. Následoval 
jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí. 
„Těšánek“ nás při tom všem občerstvil 
čajem a sušenkami. Novinkou letošního 
roku byla „Ježíškova pošta“ kam jste 
mohli hodit vypsané pohlednice pro 
památeční razítko z Božího Daru. 
A i když byla opět veliká zima, bylo nás 
tam u kovárny mnoho.

Chci Vám všem poděkovat za pomoc 
při této akci, všem spolupracovníkům 
 pomocníkům. Ale také dětem, kolegům 
i rodičům, kteří nás podpořili a pod-
porují.  

Přeji Vám krásné požehnané svátky 
vánoční a těšíme se společně v roce 
2019 na vzájemná setkávání.

 Za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková
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Tříkrálová sbírka v roce 2019 proběhne 
v sobotu 5. 1. 2019 od 9.00 hod.
Za vaše dary potřebným předem děkujeme. 

Mgr. Radka Kučerková



Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují 
radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně probíhat v období 
1.–14. 1. 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou 
koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v  požehnávání příbytků, 
ale také v  pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají 
dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme 
a rozdělíme do projektů pomoci.

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v  rajhradském hospici – horké letní dny 
jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. Pacientům 
bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro 
pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se dostane do víc domácností. Klientům 
chráněného bydlení pro lidi s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas 
při svých aktivizačních činnostech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie za nové, 
snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního místa pro pozůstalé 
a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám 
pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti 
i klienti cítí dobře, plnohodnotně a spokojeně.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak 
charitní dílo.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319 / email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

www.rajhrad.charita.cz / Oblastní charita Rajhrad



Miroslav Zborovský: Dovolím si začít 
možná trochu nezvykle. Vím o Vás, 
že se celoživotně věnujete sportu. Je to 
tak? 

František Trtílek: Ano. V mládí jsem 
dělal silniční cyklistiku a jezdil jsem 
závodně tři roky ve Favoritu Brno. 
Vzpomínám na první závod v Brněn-
ském kraji a to byl Brno-Mikulov-Brno. 
S cyklistikou je to podobné jako v životě

Všude, kde chce člověk něčeho dosáh-
nout, tak platí to, že na tréninku musí 
zvládnout desetkrát více. Když jsem se 
po vojně přihlásil na studium teologie, 
tak jsem ale se závoděním skončil. Teď, 
posledních pár let, chodím tady v Bor-
kovanech hrávat volejbal. Jezdí za námi 
i někteří Těšaňáci a nedávno jsme 
dokonce byli v Těšanech v tělocvičně 
hrát zápas. 

Jsem velmi rád, že si na rozhovor se mnou našel čas těšanský farář pan Franti-
šek Trtílek. Je to člověk, který kolem sebe šíří optimismus, a jeho pohled na svět mi 
připadá velmi inspirativní. Probírali jsme spolu nejen farní záležitosti, ale zajíma-
ly mě i jeho záliby, především sport a umění. Samozřejmě jsme nemohli pominout 
nadcházející vánoční svátky především z pohledu křesťana. Rozhovor s Františ-
kem Trtílkem probíhal ve velmi příjemné atmosféře a já doufám, že tento muž 
s  darem slova zaujme svými názory i vás. 

Rozhovor
s panem farářem
P. Františkem
Trtílkem
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MZ: Sport je krásná věc, člověk může 
být v rámci možností aktivní celý život.

FT: Určitě. A rád zmíním i to, že apoštol 
Pavel má několikrát přirovnání ke 
sportu. Když třeba mluví o tom, že běžec 
na závodišti musí běžet a vyhraje pouze 
jeden, a my běžíme taky takový duchov-
ní závod, který ale můžou vyhrát 
všichni. 

MZ: Pokud se nepletu, tak máte velký 
vztah nejen ke sportu, ale také k u-
mění. 

FT: Umění mám velmi rád. Dříve mě 
hodně drželo fotografování. Fotím 
především krajiny, takže žádné velké 
umění. Teď už však tolik ne. Také píšu 
celý život básně a to jednak s tématikou 
duchovní, ale také s tématikou přírodní. 
Občas mám ale i nutkání vyjádřit se 
k  současným událostem. 

MZ: Vím, že píšete i texty k písničkám. 

FT: Je to tak, občas píši i texty k písním. 
Já mám rád všechnu hudbu, ale 
přiznám se, že především dechovku. Ty 
texty píši většinou i s melodií a potom 
záleží na tom, kdo si ten text vezme, zda 
tam tu melodii nechá či ne. Třicet let 
jsem taky textově spolupracoval 
s pražským hudebním skladatelem 
Janem Hanušem. Po našem společném 
Oratoriu Matka chudých ke svatořečení 
Anežky České, dostal titul Národní 
umělec. 

MZ: Pro Těšaňáky jste však především 
správce farnosti. Jak jste se rozhodl, že 
se stanete farářem?

FT: Já jsem chtěl být knězem už od 
dětství. Když jsem si však měl volit 
povolání, tak jsem se ptal tehdejšího 
pana faráře a on mi řekl, že u nás už 
žádná škola neexistuje. Řekl mi to 
záměrně, protože tehdy existovala 
fakulta pouze v  Litoměřicích, ale mnozí 
kněží tomu nepřáli, protože tam byla 
hlavním předmětem ruština (smích). 
Já jsem tedy vystudoval slévárenskou 
průmyslovku a po maturitě jsem šel do 
Mostu na vojnu. To však je blízko 
Litoměřic a viděl jsem tedy, že ta škola 
funguje. Protože jsem musel do týdne 
nastoupit do zaměstnání, tak jsem šel 
normálně na slévárnu, ale během roku 
jsem se přihlásil na nově otevřenou 
fakultu teologie v  Olomouci. 

MZ: Od června u nás v obci působíte, 
ale není to poprvé, kdy máte na starosti 
těšanskou farnost. 

FT: Já jsem v Těšanech spravoval 
farnost před 25 lety. Bylo to asi dva roky 
a s některými Těšaňáky jsem udržoval 
kontakt i v období, kdy jsem v Těšanech 
nepůsobil. Od tohoto léta začínám také 
poznávat nové lidi ve farnosti, které 
jsem dříve neznal a myslím, že se 
postupně stáváme přáteli. A o to i jde, 
protože kněz není žádný polobůh, ale je 
to jeden z farníků. Myslím, že takto 
můžu lépe poznat potřeby farnosti, 
abych dokázal některé věci třeba  
zlepšit. Rád bych zmínil, že Těšany jsou 
pro mě dobrou farností a cítím se tam 
velmi dobře.
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MZ: A co si člověk, který nechodí 
pravidelně do kostela, může představit 
pod pojmem farnost?

FT: Slovo farnost je svým způsobem 
vymezeno lidmi, kteří jsou v  té církvi, 
v našem případě římsko-katolické, 
pokřtěni. Ale neznamená to, že bychom 
si nevšímali nebo nechtěli všímat 
ostatních lidí. Křesťan musí zahrnovat 
i všechny ostatní lidi do svého vztahu. 
První křesťané byli více vyhranění 
a  například nepouštěli na bohoslužby 
nikoho, kdo nebyl pokřtěný. Kdežto 
dnes vítáme na mši každého, kdo chce 
přijít, především potom o Vánocích. 

MZ: Když na Vánoce přijdou lidé do 
kostela a pravidelně nechodí, nebo 
když prostě přijde do kostela někdo 
úplně poprvé, tak co jej tam čeká. 
Jinými slovy co vše je zahrnuto ve mši, 
jaký má řád?

FT: Mše má od nepaměti určitý řád, 
i když forma se již několikrát proměňo-
vala. To slovo mše je vlastně trochu 
zkomolenina z  latinského „Ite, missa 
est“, tedy „běžte, máte poslání“ a z  toho 
pak staročeské mša a dneska mše. 
Možná by se to dalo nahradit slovem 
bohoslužba. Ale ten řád je takový, že 
uznáváme na začátku, že jsme jenom 
slabí lidé, uznáváme a vyznáváme svoji 
každodenní hříšnost, a potom, o Vá-
nocích zvlášť slavnostně, zaznívá 
chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu“. 
Dále čteme Boží slovo, tedy čteme 
z Bible, dva až tři úryvky, které se potom

vykládají a je to všechno shrnuto do 
modlitby. Tato část je časově nejdelší 
a poté jdeme k  oltáři. Oltář je v  podsta-
tě jídelní stůl, dalo by se říct večeřadlo, 
a tam používáme, stejně jako Ježíš, 
chléb a víno a my křesťané věříme, že on 
nám toto promění ve své oslavené 
nebeské tělo a krev. Je to naše tajemství 
víry, a když někdo přijde do kostela 
poprvé, tak tomu těžko porozumí, ale 
může to na něho, třeba i dobře, zapůso-
bit. Poté máme společné přijímání při 
této večeři Páně, tedy mši. Ta hostina je 
výrazem společenství. Když se slaví 
cokoliv, tak se dělá hostina a nám o to 
také musí jít, abychom byli společenství 
božího lidu a byli společenství se všemi 
lidmi dobré vůle. 

MZ: Součástí každé mše je také kázání. 
Co bývá inspirací pro Vaše kázání? 
Připravujete si kázání vždy dopředu 
nebo to prostě může být i okamžitá 
improvizace? 

FT: V prvé řadě by kázání mělo být 
reakcí na Boží slovo, které tam zaznělo. 
Já celý život z  toho Božího slova 
vycházím a někdy je nutné lidem 
vysvětlit souvislosti. Ale je třeba zapojit 
a vintegrovat tady to dění kolem nás, ať 
už pozitivní nebo negativní, protože 
v  tom žijeme a učíme se, jak to přijímat. 
Kázání si samozřejmě připravuji, ale 
nebráním se takové té volné inspiraci, 
která někdy přichází až na místě. 

MZ: V  Těšanech máme kostel Svatého 
Barnabáše. Proč zrovna Svatého 
Barnabáše? Čím je to dáno?
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FT: To vám nikdo neřekne (smích). Je 
to dáno tím, že naši prapředkové si jej 
zvolili jako patrona naší farnosti. 

MZ: Kostel je většinou i architektonic-
ky velmi zajímavou památkou. Často 
svou velikostí v obci dominuje. Vnímá-
te to také tak? 

FT: Ano, určitě. Když třeba vidím 
nějaké letecké snímky obcí, tak člověk 
dost často pozná podle kostela, o kterou 
vesnici se jedná. 

MZ: Kostel však není určený striktně 
jen pro praktikující křesťany. 

FT: Ne, to není, např. na pohřbech je 
někdy více nekřesťanů nebo neprakti-
kujících křesťanů. V  tomto případě se 
snažím přizpůsobit to kázání i pro ně. 
Někdy bych řekl víc než pro ty křesťany, 
protože když jednou za čas přijdou, tak 
aby z  toho Božího slova také něco měli. 
Snažím se, aby tam bylo určité vysvětle-
ní, a byl bych rád, kdyby se jich to dotklo 
po takové té lidské, citové stránce.

MZ: Především o svátcích chodí i ti, 
kteří přes rok pravidelně nechodí. 
Přiznám se, že je to i můj případ. 

FT: Mnoho lidí si přijde na tu půlnoční 
poslechnout zpěvy a je jim přáno. 
Mohou tam získat takovou tu podstatu 
a náplň těchto svátků. Tou podstatou 
Vánoc, podle nás křesťanů, je skutečně 
člověk Ježíš, vtělený Boží syn, a křes-
ťanství musí vycházet od člověka 
a směřovat k Bohu. Já říkám, že je 
křesťanství náboženství velmi přízem-

ní, protože právě proto, že se Bůh stal 
člověkem, tak se ho učíme celý život 
vnímat v každém člověku podle 
Ježíšova slova „Co jste učinili jednomu 
z těch mých nejmenších, učinili jste 
mně“. 

MZ: Čím jsou tedy Vánoce a vánoční 
svátky pro křesťany?

FT: Vánoce jsou pro nás svátky důležité, 
i když ne největší. Největší křesťanské 
svátky jsou svátky velikonoční, ale 
kdyby nebylo těch Vánoc, kdyby se 
Kristus nenarodil, tak by nebyly ani 
Velikonoce. My křesťané Vánoce 
vnímáme především tak, že Bůh se nám 
přiblížil, a že se stal naším lidským 
bratrem. Bereme vánoční svátky nejen 
jako svátky zrození Krista, ale také jako 
svátky našeho duchovního znovuzroze-
ní. Což je takový termín, který říká to, že 
znovuzrození se může opakovat X-krát 
v životě, protože někdy ztrácíme životní 
hodnoty, ale pořád se k  nim můžeme 
navracet a o to se vlastně snažíme 
i o vánočních svátcích.

MZ: Jak pohlížíte na konzumní strán-
ku Vánoc? Co by mělo být jejich po-
selstvím?

FT: Je pravdou, že dnes jsou Vánoce 
svátky, které bývají pojímány dost 
komerčně. O Vánocích se běžně mluví 
už někdy od října a to především z  toho 
důvodu, aby l idé hodně utrati l i 
a nakoupili, kdežto pro nás křesťany 
nejsou ty dárky tak podstatné a důleži-
té, ba naopak se snažíme o určitou
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střízlivost. Je to tím, že dárky potom 
mohou zastínit ten největší dar, kterým 
je pro nás Spasitel. S tím, že jsou 
nadcházející svátky pojímány, tak jak 
nyní jsou, asi nic moc nenaděláme. Je to 
dáno současným myšlením světa, kdy 
Vánoce můžou být pro lidi takovou 
sebeoslavou, ale nakonec si myslím 
proč ne? Nemusíme být takový škaro-
hlídi a člověk si takové uznání zaslouží, 
protože celý rok pracuje a ty svátky jsou 
něco, co pro něj může být radostí. A tam 
kde je radost, tak tam je to v  pořádku.

MZ: Děkuji za rozhovor. 

TF: Já děkuji a rád bych všem čtenářům 
popřál v  prvé řadě, aby v čase vánoč-
ním i v novém roce je provázela přede-
vším vzájemná láska. A, i když dárky 
jsou také projevem lásky, tak to někdy 
může být i taková náhrada za to, že si 
člověk člověka dlouho nevšímá a chce 
mu něco dát. Podle mne by však mělo jít 
spíše o to, abychom se snažili žít v těch 
dobrých vztazích, protože ty mají 
budoucnost. I z hlediska obyčejného, 
i z hlediska víry. Dobro určitě vždycky 
zvítězí, protože Bůh je dobrý a Boha 
nikdo porazit nemůže, proto bych chtěl 
popřát všem jenom to dobré teď o Vá-
nocích i v celém novém roce.

autor MZ
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Vážení občané,
dnes, 28. října 2018, jsme se sešli 

symbolicky u sochy T. G. Masaryka, 
abychom si připomněli vznik našeho 
státu, abychom zavzpomínali, co vše se 
za 100 let existence České, dříve 
Československé republiky událo a změ-
nilo. Slyšeli jsme zkrácený záznam 
projevu T. G. Masaryka k 10. výročí 
vzniku republiky. Za vznik Českoslo-
venska vděčíme nejen jemu, ale 
i Edvardu Benešovi, Karlu Kramářovi, 
Aloisi Rašínovi a dalším odvážným o-
sobnostem té doby. Nicméně T. G. Ma-

saryk, někdy také „tatíček Masaryk“, 
byl prvním československým preziden-
tem a můžeme být pyšní na to, že měl 
k našemu regionu blízko a Těšany 
navštívil. Dovolte mi, abych poděkoval 
všem, kteří na významná výročí 
přijdou k tomuto pomníku zapálit 
svíčku či položit věnec. Mám na mysli 
především paní Ludmilu Rychlíkovou, 
která se mnou dnes kladla věnec za 
naši obec. 

Přesně před 100 lety, dne 28. 10. 
1918 vzniklo, po bouřlivých událostech 
konce první světové války jako jeden

Dne 28. 10. 2018 jsme se v Těšanech sešli, abychom si připomněli výročí 100 let 
od vzniku Československa. Společně s dětmi ze základní školy v Těšanech zasázel 
starosta obce před kostelem pamětní strom. Symbolicky byla vybraná lípa, tedy 
český národní strom. Dále proběhl pietní akt u sochy T. G. Masaryka a program 
poté pokračoval výstavou na hasičce a pouštěním balonků v barvách české vlajky.

Z oslav přikládáme také proslov starosty Miroslava Zborovského 

Oslava 100 let
republiky v Těšanech

16
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z nástupnických států Rakouska-
Uherska, Československo. Tzv. první 
republika zahrnovala území , Moravy,  
Slovenska a do roku 1939 i Podkarpat-
ské Rusi. První republika bezesporu 
patřila mezi nejvyspělejší státy světa, 
avšak události v  roce 1938, předzna-
menávající druhou světovou válku, 
zapříčinily vznik tzv. druhé republiky, 
kdy po uzavření Mnichovské dohody, 
byla naše země značně okleštěna 
a ztratila část svého území. Druhá 
světová válka byla velmi těžkou 
zkouškou nejen pro naši zemi, ale pro 
celou Evropu i svět a také následný 
vývoj situace změnil politickou situaci 
napříč kontinentem.  Je symbolické, že 
pro naši zemi jsou zásadní právě 
letopočty s 8 na konci. Nejen roky 1918, 
1938, ale také 1948 či 1968 ovlivnily 
chod naší země na řadu let dopředu. 

Uvedené roky, na rozdíl od někte-
rých z vás, znám pouze z  historických 
pramenů, ale osobně jsem jako dítě 
vnímal atmosféru Sametové revoluce. 
Popravdě jsem z  toho v 9 letech neměl 
moc rozumu, nicméně v okolí byl cítit 
duch něčeho nového, nějaké zásadní 
změny. Každý z  nás si může odpově-
dět, zda tato změna, kterou přinesly 
listopadové události roku 1989, na-
plnila jeho očekávání. Už mnohem více 
jsem, jako dospívající člověk, vnímal 
rozpad Česko-Slovenska, které zaniklo

1. ledna 1993 rozdělením na a Sloven-
skou republiku. Je potěšující, že vztahy 
mezi oběma národy zůstávají i po těch 
letech veskrze bratrské. Važme si toho. 

Všechny milníky našeho státu 
prověřily naši sílu, charakter či hrdost, 
ale ukázaly nám také naše slabiny. 
Člověk jako tvor, není tvorem neomyl-
ným, zásadní však je, abychom se ze 
svých přešlapů dokázali poučit. 
Především v dnešní době, kdy často 
vyhrává populismus, nepodložená, 
jednoduchá řešení,  hesla, která 
nabádají k pasivitě, k tomu, že někdo za 
vás vše zařídí, udělá, buďme obezřetní. 
Zajímejme se a starejme se o nejen 
sebe, ale i o své okolí, o svoji obec a náš 
stát. Žijeme v krásné zemi, která mluví 
svým barvitým a košatým jazykem, 
v zemi, která dala světu vynikající 
vědce, uznávané politiky, umělce či 
skvělé sportovce. Buďme hrdí na svoji 
vlast a připomínejme si, že zrod České 
republiky nebyl jednoduchý a během 
staleté historie boj za to, aby naše země 
zůstala svobodná, přinesl mnoho obětí. 

Važme si toho, že jsme Češi, važme 
si toho, že můžeme žít ve svobodné 
zemi. Važme si toho jak krásnou vlast 
máme, buďme hrdí na to, že víme, kde 
domov můj.

Miroslav Zborovský
Starosta obce Těšany



Základní škola a mateřská škola Těšany

ZŠ A MŠ

Základní škola a mateřská škola Těšany,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
664 54 Těšany 305, IČO: 75023296

tel. 544  248  238, mobil: 724 324 475
e-mail: lada.hrabcova@zsamstesany.cz
www.zsamstesany.cz

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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Povídání  o  naší  školce

V  letošním   školním  roce   se z  naší  
školky stane mraveniště a budeme žít   
mezi broučky. Prostřednictvím  pohád-
kových příběhů se děti seznámí s ta-
jemstvím přírody, rozšíří si své vě-

Vážení rodiče,
naší snahou je zajistit větší bezpečí dětí a zaměstnanců ve škole i ve školce. Zahájili 
jsme zavedením čipového systému před dvěma lety a pokračujeme instalací 
videofonů v letošním roce. Díky nim vidíme, kdo nám do školy vstupuje, případně si 
vyzvedává děti v MŠ nebo ŠD. V budoucnu bychom rádi rozšířili docházkový 
systém pro žáky s  napojením na třídní knihu.

Naše škola realizuje od 1. září 2018 projekt s názvem „Podpora vzdělávání 
formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Těšany II“, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010449. Činnosti jsou naplánované na dva roky 
a budou probíhat ve škole, školce i školní družině. Zahrnují další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, projektové dny, sdílení zkušeností učitelů, pořízení 
dotykových zařízení a výuku s nimi a v neposlední řadě také kluby a doučování. 
Celková výše dotace je 1 374 157,00 Kč. Věříme, že aktivity povedou ke zkva-
litnění výuky.

Závěrem, než se začtete do článků z  našich akcí, bych Vám ráda za zaměstnance 
školy popřála mnoho štěstí, zdraví a pohody v  nadcházejícím roce 2019.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

domosti, zkušenosti a dovednosti.  
Naším průvodcem se stane Ferda 
Mravenec. Seznámíme se s jeho  
kamarády a s poutavými příběhy 
obsaženými v knihách Ondřeje  Sekory. 
Cílem naší cesty jsou jednoduchá 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Začněme od těch
nejmenších…
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ponaučení, pravidla  a příklady, jak  se  
dají řešit životní situace. Ferda  byl také 
velký pracant a šikula, tak se budeme 
seznamovat v rámci polytechnické 
výchovy s pracovními dovednostmi 
a technickým světem. Ferdovi nebylo  
cizí  ani sportování , které  si  zkusí děti 
nadále rozvíjet, abychom byli zdatní  
šikulové jako Ferda. Naučíme se 
orientovat v  přírodě, pohybovat se v ní , 
umět  ji  pozorovat a dokázat  ji chránit.  
Naopak děti Ferdu seznámí s našimi  
tradicemi, rituály, které jsou v životě 
velmi důležité.

 V rámci seznamování se s přírodou  
poznaly děti novou kamarádku, živého 
tvorečka ježečka bělobřichého, Elišku 
(neboli trpasličí ježek savec z rodu 
Atelerix) v ekocentru TRKMANKA ve 
Velkých Pavlovicích. Děti měly možnost  
na velmi blízký kontakt s tímto mazlíč-
kem, seznámily se s jeho životem, 
stravováním, životními  pravidly.

Na další povídání o naší školce se těšte  
příště. Přejeme všem, jak by řekl Ferda 
Mravenec: „Svět s dobrými kamarády 
a život bez trampot „. 

       Iveta Neugebauerová,
vedoucí učitelka MŠ

Dýňohrátky

Po řadě dní plných nevlídného počasí 
vykouklo 4. 10. 2018 hned ráno roze-
smáté sluníčko a celý den se dívalo 
zvědavě dolů, co se chystá? 
Vybarvené a naducané dýně hovící si ve 
vozíku nebo v tašce, špejle, kaštany, 
různě větvičky a jiné přírodniny, též 
nezbytná svíčka, nožík a lžička. Všechny 
tyto věci byly nezbytné k  odpolednímu 
„dýňohraní“ na zahradě ve školce. 
S přicházejícím večerem vznikli pod 
rukama šikovných maminek, tatínků 
a jejich ratolestí „strážci“ z dýní, které 
do tmy nesměle blikali knoty svící.
A teď se bojte skřítkové a různé „nez-
bedy“. Máte s neplechami ve školce 
konec!

         Helena Petláková
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A co se děje ve škole?

Mezinárodní výstava 100 let 
hravé architektury

Cílem projektu Hravý architekt bylo 
přiblížit dětem hravou formou svět 
architektury a zapojit do projektu co 
možná nejvíc dětí z celého světa. Projekt 
byl a je tedy koncipován jako meziná-
rodní. U příležitosti výročí založení 
republiky byl projekt v letošním roce 
zaměřen na posledních sto let architek-
tury.

Projektu se zúčastnili v loňském 
školním roce žáci tehdejší čtvrté třídy 
Základní školy a mateřské školy Tě-
šany. Pro svoji práci si vybrali budovu 
hasičské zbrojnice v Těšanech.

Jedním z úkolů bylo namalovat 
hasičku. Děti byly šikovné a nakonec 
vybraly šest výkresů, které jsme odeslali 
do Prahy.

 Dalším úkolem bylo připravit 
multimediální medailon, který je také 
součástí výstavy. Děti se úkolu zhostily 
na jedničku a za odměnu byly pozvány 
do Prahy na výstavu a prohlídku hlav-
ního města. Tato výstava dále putuje 
do různých zemí celého světa počínaje 
Čínou a konče Mexikem.

Pokračováním projektu byl tedy 
vlastivědný výlet do Prahy dne 25. 9. 
2018, kde jsme tuto výstavu navštívili 
v prostorách Pražského hradu. Děti si 
mohly prohlédnout práce dětí z os-
tatních škol zapojených do projektu,

a to i ze zahraničí. Zároveň měly mož-
nost zahrát si na architekty a vytvořit 
modely staveb, které pak zůstaly 
součástí výstavy. Poté si prošly historic-
ké jádro Prahy, což se jim velice líbilo. 

Návštěvníci dětské výstavy Hravý 
architekt měli jedinečnou možnost 
prohlédnout si na jednom místě archi-
tektonické skvosty z celého světa. V Pra-
ze byla tato výstava k vidění v termínu 
od 15. září do 10. října 2018.

Jsme rádi, že můžeme na meziná-
rodní výstavě 100 let hravé architektury 
prezentovat i naši obec Těšany.

 Mgr. Naděžda Komínková 
a Mgr. Marta Majorová

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2018 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany



21

Drakiáda

Letošní Drakiáda pořádaná ŠD a MŠ 
Těšany se konala kvůli nepříznivému 
počasí až v druhém termínu 1. 10. 2018. 
V tento den bylo sice zataženo, ale 
krásně pofukoval vítr. V 16 hod. se před 
budovou školy sešla spousta dětí se 
svými draky. Všechny děti si svého 
dráčka nakreslily na chodník křídami, 
a pak jsme již společně s rodiči vyrazili 
na kopec za školou, kde se jen málokte-
rý drak nevznesl do oblak. Všechny děti 
dostaly sladkou odměnu a na ty, které si 
draka vlastnoručně vyrobily, čekaly 
i krásné věcné ceny!

 Jana Ostřížková, vychovatelka ŠD

Sběr papíru

I v letošním roce, 10. 10. 2018, se 
jako již tradičně konal sběr starého 
papíru. Do akce se aktivně zapojili 
rodiče, žáci i někteří učitelé a pracovníci 
školy a školky. V květnu   bylo vysbíráno 
přibližně 6 tun a nyní dokonce přes 
7 tun papíru (7 136 kg). Nejlepší sběrači 
z každé třídy byli ve škole odměněni 
věcnými cenami při slavnostním vy-
hlášení.

Získané finance budou jako vždy 
použity pro děti a žáky naší školy 
a školky. Všem zúčastněným děkujeme 
za podporu!

Mgr. Petra Zahradníčková
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Jak se efektivně učit

Dne 22. října se žáci osmé a deváté 
třídy vydali do Brna na přednášku 
a besedu pod názvem „Jak se efektivně 
učit“. Jak už sám název napovídá, mohli 
se dozvědět něco nového o tom, které 
metody učení jsou více efektivní a co je 
naopak pro učení zcela nevhodné. 
Přednášku vedl psycholog zabývající se 
neurologií mozku a metodami efektiv-
ního učení. Svůj výklad doprovázel 
ilustračními snímky, takže i tato 
poměrně složitá tématika byla pro děti 
pochopitelná. Z jejich reakcí mohu 
usuzovat, že alespoň část z  nich tato 
přenáška zaujala a vedla je k  přemýšle-
ní nad tím, jak by sami mohli své učení 
dále rozvíjet, zvláště s  ohledem na to, že 
je čeká nástup na střední školu. 

Mgr. Milan Ziaťko

(Ne)Slavné osmičky našeho
národa

28. října jsme oslavili 100 let od 
založení Československa. Naše škola 
si toto výročí připomněla v pátek 
26. října projektovým dnem nazvaným 
„(Ne)Slavné osmičky našeho národa“. 
Tento den neprobíhala klasická výuka, 
ale vyučování bylo v  rámci dílen. 

Na prvním stupni si paní učitelky 
připravily program pro své třídy zamě-
řený k tomuto tématu. Na druhém 
stupni si jednotliví učitelé a učitelky 
připravili dílny, ve kterých jsme vzpo-
mínali na památné roky naší vlasti. 
Učitelé měli připraveny tyto dílny: 
Osmičky v datech, Objevy českých 
vynálezců a vývoj území v průběhu let, 
Události století a písně, Známky – 
významné události a Osmičkové úspěc-
hy československých sportovců.

 Myslím, že je důležité připomínat si 
naši bohatou minulost, z které stále čer-
páme. Věřím, že i naši žáci si z tohoto 
dne odnesli obohacení a byli spokojeni.

Mgr. Milan Ziaťko
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Divadlo Radost

Opět po roce jsme se v říjnu s žáky 
prvního stupně vydali do divadla 
Radost. Tentokrát na představení 
„Praštěné pohádky aneb Z mýtů a poví-
daček slavného indiánského kmene 
Čučudejů“

Indiánský kmen Čučudejů si autor 
vymyslel a pohádky jsou poněkud 
„praštěné“. Pohádka první „je o tom, 
kterak macecha Wakýja malého Ahajú-
ta a malou Šavenys do černého lesa 
vyhnala, a jak děti na zlého ducha 
Kadědanoku a jeho družku Kababinoku 
narazily a co z toho vzešlo“. Následující 
pohádka vypráví „o tom, kterak se 
nejšerednější indián Wahurka stal 
náčelníkem kmene Čučudejů a kterak 
ho z osidel smrti zachránila indánská 
dívka Nataša.“ V obou případech jde 
o recesní, tedy žertovné zpracování 
klasických pohádek O perníkové cha-
loupce a O Sněhurce.

Poněkud nečekané, ale moc hezké 
a zábavné představení nás příjemně 
naladilo a rozveselilo.

Mgr. Adéla Petulová

Den zdraví

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se ve škole 
konal projektový den „Den zdraví“. Děti 
si v  tento den ponechaly aktovky doma 
a vzaly si do školy jen nejnutnější 
pomůcky a řádnou svačinku.

Každá třída měla složený svůj 
individuální program věkově odpovída-
jící žákům. Klasické hodiny a tradiční 
vyučování nahradily hodiny poskytnutí 
první pomoci, jak na silnici, měření 
rychlosti nejen autům, ale hlavně dětem 
a jejich běhu, ukázky policejní techniky, 
práce hasiče, Hasík, hodiny PC hygieny, 
poznání jiných zemí, masáží, kosmeti-
ky, kadeřnictví, sportovního vyžití 
a zdravého vaření.

Skoro tak jak každý rok nás podpoři-
li také z Ovocentra. Ti nám dodali pro 
děti ochutnávku jak tradičního ovoce 
a zeleniny, tak i potravin exotických.

Musíme přiznat, že tento projektový 
den patří k  těm velmi oblíbeným. Děti 
se vzdělávají netradiční formou a navíc 
je to baví. Ohlasy veřejnosti jsou více 
než pozitivní. Pochvalu jsme obdrželi 
i od samých lektorů, kteří nás potěšili 
slovy, že jsme škola, kde se děti dokáží 
učit hravě a zábavně.

 Mgr. Radka Kučerková
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1:2 a postoupily do play-off bojů 
z 2. pozice. V semifinále prohrály 
s domácí ZŠ Pohořelice 0:3 a v boji 
o 3.místo udolaly ZŠ Zbýšov 4:3, byť 
před poločasem prohrávaly již 0:3 – ve 
2.poločasu se holkám podařilo vstřelit 
4 branky a získat tak bronzový pohár. 
Holky hrály v  sestavě: Rozálka Petláko-
vá, Áďa Čermáková, Anička Sigmundo-
vá, Natálka Vymazalová, EJ, Monika 
Kuchaříková, Natálka Horáková, Lucka 
Schleiferová, Adélka Petláková. Všem 
děkuji za výbornou a obětavou repre-
zentaci školy a těším se na další skvělé 
výsledky v  následujícím období.

 4. Okresní finále školského poháru 
ČFbU žáků 1.-5.roč., kateg. hoši – ČEPS 
CUP 2018 – 6.11.2018, hala Tatran 
Bohunice

Výborný úspěch mladých fotbalistů 
hrajících florbal i florbalistů z Těšan – 
v konkurenci 12 týmů okresu Brno-
venkov se ve skupině klukům podařilo 
zvítězit nad ZŠ Lomnice 4:3, nad 
ZŠ Žďárec 5:3 a nad ZŠ Neslovice 7:2. 
V semifinále bohužel kluci prohráli 
s konečným celkovým vítězem turnaje 
z Ivančic 1:4 a smolně v boji o 3. místo 
až po nájezdech 4:5 se ZŠ Bratčice. 
Skončili tak na krásném 4. místě. 
Našim nejlepším střelcem byl Martin 
Sigmund, který vstřelil 18 gólů. Kluci 
hráli v sestavě: Dominik Bžoněk, 
Martin Sigmund, Dominik Furch, 
Daniel Vymazal, Ondra Sovadina, 
Adam Jestřebecký, Adam Fiala, Jan 
Štelcl, Vašek Krakovič. Všem děkuji za 
výborné výsledky v  turnaji.

V listopadu nás ještě čekají 2 turnaje 
– okresní kolo dívek 1.–5. ročníku Čeps 
Cup, které pořádáme u nás v Těšanech 
14. 11. 2018 a okresní finále mladších 
žákyň 6.–7. roč., které rovněž proběhne 
v těšanské tělocvičně, a to 22. 11. 2018.

Mgr.Drahomír Hochman, vedoucí 
školních florbalových družstev

Děti a sport

Florbalové turnaje a florbalová 
družstva ZŠ Těšany

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

1. Okrskové kolo ve florbalu starších 
dívek  – pořádáno v  tě locvičně 
ZŠ Těšany 25. 10. 2018

Zúčastnily se celkem 4 týmy – do-
mácí Těšany, ZŠ Šlapanice, ZŠ Sokolni-
ce, Gymnázium Šlapanice. Náš tým 
porazil 9:3 ZŠ Šlapanice, 9:5 Gymnázi-
um Šlapanice a prohrál s výborným 
týmem Sokolnic 6:8, obsadil tedy 
2.místo a postoupil do okresního finále. 
Školu reprezentovaly: Rozálka Petláko-
vá, Áďa Čermáková, Anička Sigmundo-
vá, Natálka Vymazalová, Ela Jochma-
nová, Monika Kuchaříková, Natálka 
Horáková, Lucka Schleiferová.

2. Okrskové kolo ve florbalu star-
ších hochů – pořádáno v tělocvičně 
ZŠ Mokrá 8. 11. 2018

Ze 4 zúčastněných týmů obsadilo 
chlapecké družstvo posílené o 3 dívky 
4. místo. Ve skupině kluci prohráli se 
ZŠ Pozořice 2:5, se ZŠ Újezd u Brna 4:6 , 
se  ZŠ Mokrá 6:8. V boji o 3. místo jsme 
prohráli se ZŠ Mokrá 5:10. Sestava 
kluků a holek byla: Seba Buček, Dan 
Malík, Dan Slavík, Filip Dosoudil, Petr 
Barnovský, LP, EJ, Anička Sigmundová 
a Áďa Čermáková.

3. Okresní finále ve florbalu starších 
dívek – pořádáno ve sportovní hale 
ZŠ Pohořelice 1. 11. 2018

Výborný úspěch dívčího týmu – ze 
6 zúčastněných týmů konečné 3. místo. 
Ve skupině holky porazily ZŠ Tišnov 
Smíškova 1:0,  prohrály se ZŠ Sokolnice
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Škola je členem  Asociace školských 
sportovních klubů a pravidelně se 
zúčastňujeme okrskových soutěží .

V září reprezentovali žáci 7., 8. 
a 9. ročníku naši školu v minifotbalu. 
Turnaj byl v Měníně a obsadili jsme 
3. místo. Sestav a družstva byla Daniel 
Slavík, Daniel Malík, Sebastián Buček, 
Filip Dosoudil, Jan Král, Petr Barnov-
ský, Adam Čermák, EJ. Úspěšnými 
střelci byl Petr Barnovský a Adam 
Čermák.

V listopadu se pravidelně účastní-
me soutěže ve šplhu na tyči v Židlocho-
vicích. Družstvo školy bylo sestaveno 
z  jednoho  chlapce  a dívky.  Celkovým 
součtem jsme obsadili 6.místo ze sedmi 
škol.

Výsledky:
6. ročník – Anička Bednářová (6,89),
Lukáš Hrouzek (7,21)
7.ročník  – Denny Vahala (5,31),
Lucie Schleiferová (6,71)
8.ročník – Daniel Hrouzek (3,75), 
Monika Kuchaříková (6,04),
Nicolas Hornych (3,87),
Alena Nádeníčková  5,44

Všichni dokázali vylepšit své osobní 
výkony a děkujeme za příkladnou  
reprezentaci školy .

 Alena Chaloupková

Další sportovní soutěže
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Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje 
venkova byly určeny pro zemědělské 
i nezemědělské podnikatele. Nejvíce 
žádostí bylo podáno právě zemědělci, 
a to celkem 20, zájem byl především 
o nákup zemědělské techniky. Nezemě-
dělští podnikatelé podali celkem 6 žá-
dostí na rozvoj svých činností – např. na 
pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 
3D tiskárny. Podpořeni byli i potra-
vináři – vinař, zpracovatelé kravského 
a kozího mléka. Celkem bylo hodnoce-
no v rámci těchto výzev 38 projektů, 
v každé výzvě po 19 projektech a cel-
ková požadovaná výše dotace činí 
12 664  284 Kč.

Vyhlášení další výzvy z Programu 
rozvoje venkova plánuje MAS Slavkov-
ské bojiště na prosinec tohoto roku.

Finanční prostředky alokované na 
realizaci Strategie MAS Slavkovské 
bojiště budou vyplaceny žadatelům po 
úspěšné realizaci projektu, u opatření 
z Operačního programu Zaměstnanost

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ ZA PRVNÍ POLOLETÍ 
VYHLÁSILA 6 VÝZEV 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště do poloviny roku 2018 vyhlásila 
a uzavřela 4 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci 
Programu rozvoje venkova na předkládání projektů pro žadatele v území. První 
výzvy byly vyhlášeny z Operačního programu Zaměstnanost, na Prorodinná 
opatření, Rozvoj sociálních služeb a podporu zaměstnanosti. Celkem bylo 
doporučeno k financování 7 projektů dohromady za 7 288 258 Kč celkových 
způsobilých výdajů. Byly podpořeny projekty na založení a provozování dětské 
skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů po celém území MAS Slavkovské 
bojiště.

jsou vypláceny průběžně. Výhodou 
čerpání dotací přes místní akční
skupiny je nižší podíl spolufinancování 
žadatele, pomoc s administrativou ze 
strany kanceláře MAS. 

V současné době jsou vyhlášeny 
3 výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního programu na Infrastruktu-
ru základních škol, Infrastrukturu 
mateřských škol a Dopravní bezpečnost 
v obcích. Předpokládanými žadateli 
jsou především obce. Do konce září 
budou vyhlášeny poslední výzvy z OP 
Zaměstnanost na Sociální služby mimo 
režim zákona o sociálních službách 
a podporu sociálního podnikání.

Seznamy podpořených projektů 
a celé znění vyhlášených výzev je 
dispozici na našich webových stránkách 
www.slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS 

Slavkovské bojiště

Místní akční skupina Slavkovské bojiště (MAS) 

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

 www.slavkovskebojiste.cz  
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Otevírací doba knihovny

Knihovna bude naposledy otevřena 18. 12. 2018 (úterý) od 16:00 do 19:00 hod.

Od 19. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude uzavřena. 

2. 1. 2019 (středa) bude knihovna otevřena od 16:00 do 19:00 hod.

Od 8. 1. 2019 bude knihovna pravidelně otevřena každé úterý od 16:00 do 19:00 hod. 

Obecní knihovna Těšany

Poděkování Václavu Chaloupkovi

Za osobní návštěvu a  předání vydané 
knihy „ Dávat koním křídla“ – o splněných 
a nesplněných snech Václava Chaloupky 
s věnováním „Své rodné obci…“

Kniha byla rovněž 
zakoupena k vypůjčení
do obecní knihovny.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019
Vám přeje Martin Fiury 
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Nové dovednosti z válení hlíny děti 
využily i  během svatomartinské 
lampionové cesty při válení těsta… Ale 
nepředbíhejme událostem, nejdřív 
jsme se utkali v bratro-sestro-dokonce 
i otcovražedném boji při pingpongovém 
turnaji. Pátý ročník Myšák Cupu si 
udržel tak vysokou úroveň, jak jsme 
zvyklí – všichni si zahráli, někteří 
vyhráli (ani tady se žádné překvapení 
nevyvrbilo a pohár skončil na obvyklém 
místě). Dospělí si odnesli vitamínové 
výhry proti podzimním splínům, děti 
zase získaly pestré sportovní ceny.

Na svatého Martina prý bývá dobrá 
peřina, ale my se vypravili na stanoviště 
provázaná svatomartinskou legendou. 
A děti si s dospělým doprovodem užily 
správnou podzimní zábavu. Světýlky ve 
tmě značily cestu dědinou, získávaly 
svítící náramky, aby byly vidět čím dál 
tím lépe. Ale nebylo to zadarmo. Na 
každém stanovišti je čekal úkol, s jakým 
se i dospělí leckdy pasovali. Na závěr se 
naše drahé ratolesti zvěčnily ve foto-
koutku a domů si odnesly svatomartin-
ské světlo s kouskem klidu a předvánoč-
ní pohody. Dlužno říct, že po letošních 
výkonech bude v Těšanech spousta 
malých kovářů a ponocných.

Myšácké noviny
Na Myšáku se setkávají maminky s dětmi k pravidelnému cvičeníčku. Kromě toho 
jsme po vysušení a odbahnění keramické dílny úspěšně navázali na keramiku 
dospělých, ale též keramiku s dětmi.

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



Pak jsme na Myšáku zvládly i och-
ranu životního prostředí – přednáška 
o tom, jak nejlépe využívat látkové 
pleny a ulehčit popelnicím na směsný 
odpad i životnímu prostředí měla velký 
úspěch. Teď už nás čeká jen pohodová 
výroba adventních věnců. A pak bu-
deme stejně jako všichni ostatní zdobit 
své domovy, hrát si chvíli každý „na 
svém písečku“, těšit se na Vánoce… 
a sejdeme se na vánoční zpívání na 
Štědrý den V Koutě.

Přejeme všem, kdo se s námi celý 
rok potkávají, ať si advent i Vánoční 
svátky užijete tak jako my. Ať je Vaše 
bilancování na konci roku příjemné 
a vidíte za sebou spoustu dobrého 
a zdařilého. Do nového roku nám všem 
přejeme novou dávku energie – k práci 
i ke hře. 

To vám přeje...

tým RC NA MYŠÁKU

29Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2018 · Rodinné centrum Na Myšáku
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Na místo se postupně sjelo 27 
jednotek. Hasiči na lokalizaci nasadili 
několik vodních proudů a proudů 
s pěnou. Silný vítr značně komplikoval 
boj s ohněm. Jednotky musely ochraňo-
vat okolní budovy vodními proudy. 
Velitel zásahu ohlásil lokalizaci 31. 10. 
v 1.48 hodin.

Na místě požáru zůstalo šest 
jednotek, které dohašují ohniska 
požáru, ukončení. Likvidace požáru 
1. 11. ve 13.58 hodin. Předběžná škoda 
je vyčíslena na 800 tisíc Kč. Příčina 
vzniku požáru je v šetření.

Požár skladu slámy

30. 10. krátce po dvanácté hodině operační středisko přijalo na tísňovou linku 
informaci o požáru skladu slámy ve Vlasaticích u Pohořelic. Při příjezdu prvních 
jednotek byla hala 50×20 m již v plamenech. Naskladněno bylo přibližně 1200 
balíků slámy. Vlivem silného větru byly ohroženy i okolní budovy. Proto operační 
středisko postupně vyhlásilo II. a III. stupeň požárního poplachu.

Na tuto mimořádnou událost byla 
povolána i jednotka OOB JSDH 
Těšany, která se střídala s jednotkou 
OOB JSDH Židlochovice a zajištovali 
týlové zabezpečení zasahujícím jed-
notkám po celou dobu 3. denního 
zásahu.

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany





Těšany
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Kromě zmíněného florbalu po-
kračuje také sportovní kroužek pro 
předškoláky, který probíhá každý pátek 
na Orlovně. Přestože se část dětí 
přesunuli ze sportovek do florbalu, není 
nouze o zájemce. Od letošního roku 
přibylo hodně nových sportovců, se 
kterými se společně s  těmi zkušenější-
mi z minulého roku nejen učíme 
základy pohybových dovedností a zdra-
vého pohybu, ale díky šikovnosti dětí 
hlavně tyto pohybové schopnosti 
rozvíjíme. Musíme říct, že máme velkou 
radost ze sportovních a pohybových 
schopností jak předškoláků, tak i ško-
láků, kteří navštěvují naše kroužky. 
Dělají nám velkou radost a věříme, že se 
v Těšanech nemusíme bát o šikovné 
sportovce. 

Žákyně a dorostenky, které minulou 
sezónu hrály se staršími žáky, jsme do 

Od letošního ročníku jsme si připravili novinku, a tou je florbal pro malé školáky. 
Tento kroužek je určen pro děti, které navštěvují 1. až 3. třídu základní školy. 
Společně se učíme florbalovým základům, správného držení a ovládání florbalové 
hole, základy techniky a hry samotné. Kromě florbalu hrajeme i různé hry, 
abychom rozvíjeli pohybové dovednosti. Už po prvních více jak dvou měsících je 
vidět, jak jsou naši začínající florbalisté z  této hry nadšeni. A také je znát, jak velký 
pokrok za tak krátkou dobu udělali a jak se naučili ovládat florbalovou hůl. 
Tréninky probíhají v  tělocvičně ZŠ každou středu od 17:00 do 18:00.

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

nového ročníku OFL doplnili zkušeněj-
šími hráčkami a přihlásili do soutěže 
žen. V době psaní tohoto článku mají 
děvčata odehrán pouze úvodní turnaj 
ligy, který pro ně znamenal dvě vítězství 
v normální hrací době a jednu výhru po 
nájezdech. Je třeba ale neusnout na 
vavřínech. Holky musí hlavně zlepšit 
svůj přístup jak k tréninku, tak i do 
zápasů, protože ten nás u některých 
velmi trápí a mrzí.

Muži, za které nastupují i naši 
dorostenci a junioři, mají odehrán také 
jeden ligový turnaj. Uskutečnil se 
v říjnu v Blansku a zaznamenali jsme na 
něm jednu výhru po samostatných 
nájezdech a jednu prohru. Vše je tedy 
i zde zcela otevřené. Rádi bychom Vás 
touto cestou pozvali na náš domácí 
turnaj, který proběhne 19. 1. 2019 
v Dambořicích.



Na závěr nám dovolte poděkovat za celý uplynulý rok. 
Naše poděkování nepatří jen dětem, sportovcům a jejich 
rodičům, ale také Vám všem, kteří nás jakkoliv podporujete 
a fandíte nám.

Zároveň Vám chceme také za Orel jednotu Těšany popřát 
krásné prožití zbytku adventní doby, požehnané Vánoce 
a úspěšné vykročení do roku 2019.

VáNOČNÍ HoKEJBAL
Zveme zájemce ve věku 14 - 99 let na Vánoční hokejbal.

Kdy a kde ? -> Dne 30.12.2018 v 15:00

 na asfaltovém hřišti na Orlovně
(V případě nepříznivého počasí se bude hrát i tak)

Vstup bude z "famílií" přímo na asfaltové hřiště.
Povinná výbava:

hokejka na hokej!, sportovnější obuv, rukavice a něco na zahřátí

Těšíme se na Vás !
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Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
TĚŠANY, z.s. pořádá

ve čtvrtek 27. 12. 2018  

od 11.00 do 14.00 hod.

ve srubu v Těšanech

akci pro děti a jejich rodiče

„VYROB SI SVÉ KRMÍTKO”

Děti si budou moci vyrobit 
krmítko pro ptáčky, které 
si potom odnesou domů.

Veškerý materiál pro 
výrobu krmítka bude 
k dispozici ve srubu.

Na vaši účast se těší
členové  MS Těšany



Vážení fotbaloví fanoušci,
skončila podzimní část sezóny 

a zatímco mládežníci poctivě trénují až 
do Vánoc, tak dospělí si dopřávají 
zasloužené volno. Družstvo A mužů 
skončilo v  tabulce na druhém místě se 
ztrátou pouhého bodu na prvního. 
Máme tak šanci téměř po třiceti letech 
vyhrát soutěž 3. A třídy okresu Brno – 
venkov. V první polovině tabulky 
skončil i nově založený B tým mužů.
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TJ Sokol Těšany

Všechna mužstva mládeže navštíví 
přes zimu velké množství turnajů 
a proto děkujeme všem trenérům za 
jejich obětavou a náročnou práci.

Na závěr přejeme všem klidné 
prožití Vánoc a zveme vás na 9. ročník 
Štěpánského turnaje, letos nově i pro 
mužstva starších pánů.

Za TJ Sokol Těšany
Jaroslav Nádeníček

 Sokol Těšany

 TJ Sokol Těšany pořádá

nábor do mužstva žáků 

Zveme na trénink kluky 
ve věku 11 až 15 let’

Úterý + čtvrtek od 18.00 
v tělocvičně ZŠ Těšany

Podrobnějsí informace 
na FB (Sokol Těšany) nebo 
na telefonu 777 607 882 



Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!
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Třídění odpadu v Těšanech

Nádoby na plast i papír pro 
ty, kteří se ještě nezapojili 
do třídění

Přistěhovali jste se do k nám do obce, 
opravili jste v Těšanech dům nebo se 
prostě po několika letech chcete 
zapojit do třídění odpadů a nemáte 
nádoby? Pro ty, kteří nádoby neob-
drželi v předchozích letech, máme na 
obci připravené žluté i modré popel-
nice. Zastavte se na obecním úřadě 
a zapojte se do systému třídění 
odpadů. Pomůžete tím ekologii i své 
peněžence :-)

Tašky na třídění

Vážení třídící spoluobčané,
pro všechny domácnosti, které se 
zapojily do systému třídění odpadů 
v Těšanech, budou na obecním úřadě 
v měsíci březnu připraveny zdarma 
tašky na třídění odpadu. Tašky si 
můžete vyzvednout v týdnu, kdy se 
budou vybírat poplatky za odpady. 



Za výsyp každé nádoby se platí,

jako by byla plná!
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Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že v od-
padových účtech na mojeodpadky.cz  
jsou nahrané EKO body za třídění 
odpadů, za efektivní využívání sběr-
ných nádob a především za snižování 
produkce odpadů. Prosíme o kontrolu 
přidělených EKO bodů a svezených od-
padů, aby se předešlo případným nedo-
rozuměním při platbě poplatku za od-
pady.

Na co je dobré se zaměřit?

1. Zkontrolujte si prosím v  Inventuře 
stanoviště, zda máte uvedeny všechny 
osoby a zda u nich máte správně vypl-
něný čas na stanovišti. Např. u stu-
dentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, 
je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti 
a u osob s  trvalým pobytem, které se na 
stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré 
uvést čas 0. Díky tomu se budou získané 
body a obsloužený objem všech nádob 
dělit správně.

2) U domácností, které mají málo 
odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit  
Odpadový dotazník a uvést v něm všech 
pět způsobů, jakými v  dané domácnosti 
dochází ke snižování produkce odpadů. 
Díky tomu systém začne sledovat 
poměr mezi obslouženým objemem 
nádob a pytlů u tříděného a u směsného 
odpadu. Domácnostem, které vytřídí

www.mojeodpadky.cz

více jak třetinu odpadů a mají malý 
obsloužený objem, se připíší patřičné 
EKO body za snižování produkce 
odpadů.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?

Do odpadového úču se můžete přihlásit 
prostřednictvím webu mojeodpadky.cz  
a  pomocí  př ih lašovac ích  údajů 
(LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete 
na archu s  čárovými kódy).

V případě nejasností se na nás nevá-
hejte obrátit prostřednictvím chato-
vacího okna na mojeodpadky.cz nebo 
na e-mail  kolektiv@mojeodpadky.cz.

  
S pozdravem, 

Tým MOJE ODPADKY



1. Potvrzená inventura stanoviště
 Po přihlášení do svého odpadového účtu se dostáváme přímo do sekce „Inventura stanoviště“. Zde 

zkontrolujeme, zda-li jsou údaje o všech osobách vaší domácnosti správné, a také jestli zde máme 
umístěny všechny nádoby, které využíváme k  odkládání jak komunálního, tak tříděného odpadu.

 Pokud Vám některá osoba v inventuře chybí, popřípadě informace nesouhlasí, můžete tyto osoby 
upravovat či přidávat.

 Pokud chcete vložit novou osobu, která platí v obci poplatek za odpad (např. narozené dítě), uveďte jeho 
variabilní symbol a osobní údaje (pokud variabilní symbol neznáte, kontaktujte obecní úřad).

 Osoba může mít čas na stanovišti 1 (bydlí zde celý rok), 0,5 (například studenti na internátě apod.) a 0 je 
pro osobu, která v domě vůbec nebydlí nebo neprodukuje odpad. Tyto údaje měníte pomocí modré ikony 
„Editovat osobu“ v  tabulce osoby vpravo.

 Pokud jsou informace správné, musíme tuto inventuru potvrdit kliknutím na modré tlačítko „Potvrdit 
Inventuru“.

 Potvrzení inventury stanoviště proveďte po načtení všech nádob na odpad (komunální směsný odpad, 
papír, plast). Inventuru stanoviště můžete kontrolovat, popř. měnit kdykoliv.

Každá domácnost v Těšanech obdržela při převzetí 
nádoby přihlašovací jméno (login) a heslo. Díky tomu je 
možné se na www.mojeodpadky.cz přihlásit do svého 
odpadového účtu a sledovat, jak vlastně třídíme. Případně 
kontrolovat, zda svozová rma opravdu uvádí počet 
vývozů shodný s tím, jak jednotlivé nádoby ke svozu 
přistavujeme. A co dále musí být pro možnost slevy na 
poplatku za odpady v odpadovém účtu vyplněno?

Odpadové účty 

2. Vyplněný odpadový dotazník
 Po kliknutí na tlačítko „Odpadový dotazník“ (nachází se v menu vašeho odpadového účtu společně 

s tlačítkem Aktuality, MESOH, Články a dokumenty, Inventura stanoviště a Hodnocení stanoviště) budete 
přesměrováni na odpadový dotazník, který je společně s potvrzenou Inventurou stanoviště podmínkou 
pro udělování odměn.

 Vyplněním tohoto odpadového dotazníku se zavazujete k tomu, že budete nakládat s jednotlivými druhy 
odpadu tak, jak uvádíte. Dotazník je nutné vyplnit ve smyslu „jak se chovám nyní, poté co jsem obdržel 
nádoby na třídění a mohu třídit doma“, ne „jak jsem třídil doposud, tedy před tím než jsem obdržel 
nádoby“.

 Na konci tohoto dotazníku je také dobré uvést (pokud je to pravda) jak předcházíte vzniku odpadu. 

 Například zde můžeme uvést, že nekupujete balené vody, používáte jednu nákupní tašku, nekupujete 
plechovky apod.

 Po vyplnění odpadového dotazníku nezapomeňte opět kliknout na modré tlačítko „Uložit“, které se 
nachází pod dotazníkem.
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Vážení klienti a pacienti naší stomatologické ordinace,
s velkou lítostí Vám oznamuji, že jsme se za vzhledem k aktuální situaci a dlouhodobému 

výhledu rozhodli zcela uzavřít stomatologickou ordinaci ve Vaší obci.
Situace mne netěší o to více, že ordinace ve Vaší obci byla naše první a srdcová.
Bohužel se nám již více než rok a půl nepodařilo zajistit jediného zájemce z řad českých 

absolventů. Jsme dosud jediné zařízení v ČR, které má akreditováno více ordinací pro 
zaměstnávání zahraničních lékařů. Nadále ale trvá obstrukční stav, kdy zahraniční lékaři 
mají zásadní problémy s přístupem na náš pracovní trh.

Pro ambulantní zdravotnická zařízení na venkově jsou tak dnes některé podmínky velmi 
náročné až likvidační. Vzhledem k vývoji na zdravotnickém trhu práce se situace v nej-
bližších letech bude spíše dále zhoršovat, proto jsem se rozhodl pro výše uvedené řešení.

Obdobná situace panuje ve velké části naší země. Přestože vnímám snahu některých 
odpovědných osob (např. ministr zdravotnictví) o řešení špatné situace, proti řešení 
racionálními a v principu jednoduchými kroky se staví na základě svých vlastních zájmů 
některé vlivné subjekty a osoby.

Jsme členem odborné organizace zastupující zdravotnická zařízení pečující téměř o půl 
milionu pacientů. Ani s tím však nejsme schopni po 2 roky dosáhnout téměř žádného 
pozitivního posunu pro venkovskou stomatologii. Prvními oběťmi jsou různá zdravotnická 
zařízení napříč republikou, která už také definitivně zavírají ordinace. Druhými jste vy, 
pacienti.

Držím Vám pěsti v hledání nového zubního lékaře. Věřím, že doceníte naše dosavadní 
snahy o poskytování kvalitní a dostupné zubní péče co nejblíže našim klientům.

Nám všem pak přeji, aby byla opět zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče všem 
občanům v souladu s dosud platnými zákony této republiky.

S úctou Zbyněk Lamplot, jednatel DENTALIS Bohemia s.r.o.
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Z kroniky obce „1927 - 1946“
(doslovný výpis)

Rok 1929 započal neobvyklou krutou 
zimou, která dostoupila až - 30°C. Sněhu 
bylo místem, jako na silnici k Borkova-
nům, v Gagrazích, až 6 m vysoko naváto 
závějí. Veškerá doprava vázla, poštovní 
autobus Klobouky–Brno přezimoval se 
šoférem po 6 neděl v Těšanech. Takové 
zimy není v našem kraji pamětníka již 150 
let. Škoda mrazem způsobená na ovoc-
ném stromoví byla velká, třešně silně 
popukaly mrazem a ořechy téměř vyhy-
nuly. Polní zvěř na 60% také třeskutou 
zimou uhynula. Od 15.dubna byl zdejší 
velkostatek pronajat Edvínu Weisnerovi 
z Prahy, který v Čechách měl statek Roná-
rovice u Kolína při řece Labi. Majitelka 
velkostatku Těšany paní Leopoldina 
Weissová zemřela ve stáří 87 let zde na 
zámku 8. října 1929. Převezena do hrobky 
ve Vídni. Rodina Weissova držela zdejší 
velkostatek na 50 let, byla německá, 
římskokatolická, přezimovala vždy ve 
Vídni, kdež má svůj dům v Karlsgasse.

Byla lidumilná, ve shodě žila s ob-
čanstvem a dělnictvu ve všem vycházela 
vstříc. Podporovala zvláště Sbor dobro-
volných hasičů v Těšanech, jehož kmo-
trou byla při svěcení praporů slečna 
Emilie Weiss, která jistě zůstane vždy 
v dobré paměti sboru hasičského. 

Pro tuhou zimu a mnoho sněhu 
vykonány byly polní jarní práce, až v prvé

Rok 1929

polovině dubna, přesto však hospodářský 
výnos byl slušný. Po sklizni však postihla 
zemědělce citelná krize. Náhle poklesly 
ceny hospodářských produktu. Finanční 
situace venkovanů kolem nového roku 
byla tedy zlá, že stěží vyrovnávali roční 
účty řemeslníků. Příčinou krize byla 
konkurence zámořská, dobrá světová 
úroda obilí. 

Tři požáry postihly obec a to shořel 
domek pana Jana Skřičky, čís. 72, pak 
domek p. M. Přibyla č. 200 a stoh malý 
slámy p. Josefa Krále č. 1, složený za 
zahrádky, v trati Za Topolem.

Na podzim řádil též záškrt mezi dětmi, 
6 případů a 2 na spálu zemřely. Celkem 
byla v roce 1929 úmrtí 16 – a narozeno 
30 dětí. 

Dne 9. listopadu v noci ukraden byl 
ze zdejšího kostele uprostřed dědiny 
starobylý, vzácný lustr v odhadní ceně 
10.000,- Kč., pachatelé zjištěni nebyli. 
Tento lustr věnován byl neznámou 
dárkyní, dle doslechu ze starého ústavu 
šlechtičen (Damenstift) v Brně pocházel, 
při založení kostela byl darován. V roce 
1929 bylo Milenium Svato-Václavské. 
Slavila se po všem národě, zvláště v Praze 
památka umučení Svatého Václava roku 
929 u Staré Boleslavy. U Těšan postaven 
pamětní kříž.



VÁNOČNÍ ROZDÍLY

Děti si před Vánocemi ozdobily stromeček.
Najdeš mezi oběma obrázky deset rozdílů?

Tentokrát to ale nebude tak snadné, protože obrázky jsou zrcadlově převrácené.
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Krásné prožití vánočních 

svátků a úspěšný nový rok 

přeje redakční rada Zpravodaje

a Zastupitelstvo obce Těšany
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 LEDEN 

5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka,  Farnost Těšany

18. 1. 2019 Myslivecký ples
 20.00 hod., hraje skupina MODUL, Těšany, 
 společenské centrum,  pořádá Myslivecké sdružení Těšany    

22. 1. 2019 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Těšany,  info: zsamstesany.cz

 ÚNOR 

9. 2. 2019 Těšanský uzel,  Závody v uzlování, SDH Těšany

23. 2. 2019 Hasičský ples
 Těšany, společenské centrum,  Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

24. 2. 2019 Dětský maškarní ples
 Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek

 BŘEZEN 

2. 3. 2019 Ostatkové posezení u cimbálu
 vystoupení dětí z Lušňáčku,  Orel Těšany, Těšany, 
 baby z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

2. 3. 2019 Zabijačkové hody
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

2. 3. 2019   Ostatkový průvod maškar,  Těšany – pořádá SDH Těšany

6. 3. 2019 Bohoslužba popeleční středy,  17.00 hodin, Farnost Těšany

15.–17. 3. 2019 Jarní bazárek,  RC Na Myšáku, tělocvična

 DUBEN 

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

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

2. 4. 2019 Zápis dětí do 1. ročníku
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2019



13.–14. 4. 2019  (květná neděle)
 Otloukej se píšťaličko „Šikovné ruce“
 Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z  vrbového  
 proutí, atd.
 Těšany – jarní výstava na kovárně, náves, Orel Těšany, 
 ZŠ   Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně 

18. 4. 2019 Obřady Zeleného čtvrtku v 18.00

19. 4. 2019 Obřady Velkého pátku v 18.00

20. 4. 2019 Slavná Velikonoční vigilie

21. 4. 2019  Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů, 
 Farnost Těšany

27. 4. 2019 Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK, SDH Těšany

30. 4. 2019 Pálení čarodějnic
 ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic areál za školou – hravé  
 odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před 

 KVĚTEN 

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

11. 5. 2019 Setkání seniorů, OÚ Těšany

18. 5. 2019 Otevírání nových kabin Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

26. 5. 2019 Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů 
 s žehnáním polí a vinic Těšany – Kaple Panny Marie, Farnost 
 Těšany, info: www.farnosttesany.cz

27.–31. 5. 2019 Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, 
 info: zsamstesany.cz

 ČERVEN 

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

1. 6. 2019 Těšanská stopa,  Společná akce RC a mladých hasičů

7.–9. 6. 2019 Barnabášské hody
 Těšany – společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol  
 Těšany, stárci, farnost Těšany, obec
 info: www.outesany.cz
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9. 6. 2019 hodová mše svatá, 9.00 hod.

18. 6. 2019 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Těšany
 info: zsamstesany.cz

23. 6. 2019 Slavnost Božího Těla, 8. 30 hod.,  Farnost Těšany

22.–23. 6. 2019 Fotbalový turnaj – BISON Cup
 hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

27.–28. 6. 2019 Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

 ČERVENEC 

5. 7. 2019 Tradiční posezení s Donavou na kovárně od 19.00 hodin
 Tábor ROBINSON (termín bude upřesněn), Orel

Konec VI. Těšanský hudební festival
 Festival ve vinici, Orel Těšanyčervence

 ZÁŘÍ 

1. 9. 2019 Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, 
 studenty a pedagogy, Farnost Těšany, 
 info: www.farnosttesany.cz

2. 9. 2019 Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Těšany, 
 info: zsamstesany.cz 

6.–8. 9. 2019 21. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH  SLAVNOSTÍ
 Těšany – dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka 
 a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, 
 soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, 
 ukázky lidových řemesel, soutěž Těšanský koláč, atd.
 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany), 8. 9. v 9.00 h
 Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ,  
 kostel, Obec, spolky, farnost Těšany

 ŘÍJEN 

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

Vítání občánků, OU Těšany

5. 10. 2019 Podzimní bazárek
 RC Na Myšáku, tělocvična
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19.–20. 10. 2019 VI. Pingpongový turnaj Myšák Cup - turnaj ve stolním tenise 
 pro děti i dospělé, Místo Orlovna Těšany

 LISTOPAD 

3. 11. 2019 Pobožnost za zemřelé na hřbitově
 Farnost Těšany

7. 11. 2019 ZŠ Těšany „Den pro zdraví“
 Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, 
 vystoupení lektorů, ZŠ a MŠ Těšany, 
 info: zsamstesany.cz

9. 11. 2019 Svatomartinské lampionové putování
 RC Na Myšáku

 PROSINEC 

29. 11.–1. 12. Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování 
 vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách  
 kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany,
 Těšany – kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v Brně, 
 ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, Těšánek

7. 12. 2019 Mikulášské závody
 halová soutěž mladých hasičů SDH Těšany

7. 12. 2019 Pohádka – divadelní představení pro děti
 RC Na Myšáku

8. 12. 2019 (změna termínu vymezena)
 Mikulášské čertohrátky u kovárny
 SDH Těšany, RC Na Myšáku

24. 12., 25. 12. Vánoční mše svatá 22.00 hodin
 Vánoční mše svatá v 9.00 hodin
 Farnost Těšany

26. 12. 2019 Štěpánský turnaj
 hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

31. 12. 2019 Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok
 17.00 hodin
 Farnost Těšany
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rozmístěny na vybraných místech v obci

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

Svozový kalendář 2019

www.suez.cz, www.mojeodpadky.cz

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC

středa 15.30–17.00
sobota 15.00–16.00




