
Národopisné slavnosti a Babské hody 2019

Sucho a životní prostředí – nová komise
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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

tak jako v předešlých dvaceti letech i letos bude druhá 
zářijová sobota v Těšanech ve znamení folkloru, tradič-
ních řemesel a vyžití pro celou rodinu. Již 21. ročník 
národopisných slavností opět nabídne představení 
kovářů, podkováře, řezbářů a dalších zručných řemeslní-
ků, představí folklorní soubory, a to především ty 
z blízkého okolí či přímo z Těšan, a v neposlední řadě opět 
oživí svůj program soutěží Těšanský koláč. I letos 
uvidíme soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce na 
fotbalovém hřišti a především naše děti najdou zábavu 
v parku u školy, kde bude, stejně jako v předešlých letech, 
lanová dráha, skákací hrady a další  atrakce. 
Vyvrcholením slavností budou tradiční Babské hody. 

Dovolte, abych vás tímto pozval na víkend plný folkloru, 
dobrých pochutin, kultury a zábavy.

Dovolte, abych vás informoval 
k dalšímu dění v obci. Byl dokončený 
projekt rekonstrukce silnice Za Konír-
nou. O této investici se mluvilo již více 
než deset let, a proto jsem rád, že jsme 
mohli jednu z posledních nevyhovují-
cích komunikací opravit do takového 
stavu, aby nenarušovala celkový ráz 
naší pěkné obce.

Jedním ze zásadních projektů 
v dalších měsících tohoto a i celého roku 
příštího bude rekonstrukce tělocvičny 
ZŠ Těšany. Zastupitelstvo obce Těšany 
schválilo projekt komplexní rekon-
strukce včetně odstranění proskleného 
koridoru vedoucího do školy do 
tělocvičny a přístavby nového skladu na 
lavice a stoly. Financování rekonstruk-
ce bude podpořeno dotací z MMR. Již 
teď je jasné, že se bude jednat o jeden 
z nejnáročnějších projektů v posledních 
letech. Odhadovaná cena za kompletní 
rekonstrukci, kdy budou řešeny pod-
lahy, stěny, stropy, topení, elektrické 
rozvody, vzduchotechnika, akustika 
atd. se pohybuje kolem 21 mil. Kč.
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RO schválila: 
 Žádost o individuální investiční 

dotaci ve výši 50 000,- Kč pro far-
nost Těšany určenou na provoz 
kostela a fary a drobnější opravy 
těchto objektů.

 Individuální dotaci pro Orel jednota 
Těšany, p. s. ve výši 5 000,- Kč na ak-
ci "Sportovní den – hejbni kostrou".

 Individuální dotaci pro Orel jednota 
Těšany, p. s. ve výši 7 000,- Kč na 
akci "Těšanský hudební festival – 
festival ve vinici". 

 Individuální dotaci pro SDH Těša-
ny, p. s. ve výši 7 000,- Kč na podpo-
ru aktivit na hasičském táboře. 

 Individuální dotaci pro TJ Sokol 
Těšany ve výši 18 000,- Kč na akci 
"Bison cup“
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Dotace od MMR je ve výši 5 mil Kč. 
V současné době je vypsané výběrové 
řízení na zhotovitele a vysoutěžená cena 
bude známa až po vydání tohoto 
zpravodaje. K rozhodnutí rekonstrukce 
tělocvičny přistoupilo zastupitelstvo 
také proto, že tělocvična je využívaná 
nejen základní školou, ale také většinou 
spolků a v neposlední řadě je využívaná 
i pro kulturní akce jako jsou např. plesy.

Ilustrační foto

V budově ZŠ Těšany plánujeme 
během podzimu vybudovat dvě menší 
učebny z jedné třídy a přilehlého 
kabinetu. Ve spolupráci s vedením 
školy se snažíme každým rokem 
budovu školy zvelebovat a zvyšovat 
komfort pro výuku. 

Byla zakoupená nová hasičská 
cisterna od města Nymburk CAS 24 
Renault Midlum za částku 2,5 mil Kč. 
Auto bylo slavnostně představeno 
veřejnosti. V návaznosti na to byla 
prodaná stará hasičská cisterna CAS 25 
Škoda 706 za částku 30 000 Kč. Záměr 
k prodeji byl zveřejněný na úřední 
desce, zájemce byl jediný. 

Modrý
projekt

I letos navštívil naši obec Kinemato-
graf bratří Čadíků. Jsem rád, že tato 
kulturní záležitost našla v naší obci 
oblibu. Na promítání, které probíhá od 
pondělí 2. 9. do čtvrtka 5. 9., naváže 
páteční divadlo a víkendové národopis-
né slavnosti. Rád bych poděkoval 
sponzorům, kteří podpořili  výše 
uvedené kulturní akce. Jsou to: 
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LETNÍ KINO

vždy v 19:50 hod. /Areál s občerstvením otevřený od 18:00 hod./

Vstupné dobrovolné, výtěžek akce bude věnován na Konto Bariéry.

V rámci promítání budou k vidění také filmové záznamy z dění v obci.

2.- 5. 9. 2019 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
TĚŠANY

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie

2. 9. /pondělí/

ČERTÍ BRKO
Pohádka

3. 9. /úterý/

HASTRMAN
Romantický / Thriller

4. 9. /středa/

CHATA NA PRODEJ
Komedie / Drama

5. 9. /čtvrtek/

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC
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Křižovatka v Zejdové uličce

Už delší dobu se setkáváme se 
stížnostmi občanů na to, že někteří 
řidiči nevyhodnocují správně průjezd 
křižovatkou v Zejdově uličce. Stává se, 
že automobil, který jede z Kradlova, 
nedá přednost automobilu projíždějící-
mu Zejdovou uličkou. 

Je nutné zdůraznit, že v tomto 
případě neplatí „pravidlo pravé ruky“, 
ale platí zde, že pokud vjíždí automobil 
na komunikaci z obytné zóny, tedy 
z Kradlova a nově také z ulice Za 
Konírnou, dává přednost všem vozi-
dlům či dalším účastníkům provozu 
v Zejdově uličce.

§ 23
Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní 
komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na 
zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru 
chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní 
komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze 
stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní 
komunikaci.

Oporu k tomuto tvrzení nacházím 
v zákonu č.361/2000 sb.

Zejdova ulice

DEJ PŘEDNOST

V JÍZDĚ!

VOZIDLA 

NA ZEJDOVÉ ULICI

MAJÍ PŘEDNOST
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Kulturní komise
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Přijetí nejlepších žáků 
na Obecním úřadě

Den před koncem školního roku 
2018/2019 jsme na Obecním úřadě 
v Těšanech přijali nejlepší žáky z těšan-
ské základní školy. První třídu repre-
zentovala Amálie Kučerková. Z druhé 
třídy byla nominovaná Tereza Michlíč-
ková. Ve třetí třídě si tuto čest zasloužil 
Tibor Hrdlička. Ze čtvrté třídy byla vy-
brána Nikola Macháčková, z páté pak 
Zuzana Vaněčková. Z druhého stupně 
byli na obci přijati Ondřej Oprchal, 
Denny Vahala, Natálie Nádeníčková
a devátý ročník si obhájil Jan Zářecký. 
Všichni zmiňovaní obdrželi poukaz pro 
celou rodinu do Permonia v Oslava-
nech. 

Za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Kulturní komise

Vítání občánků
Oznamujeme, že kulturní komise chystá další Vítání občánků 

na neděli 22. 9. 2019. Prosíme rodiče nově narozených 
dětí, pokud chtějí být pozváni na tuto slavnost, aby si stáhli 
z obecních stránek tiskopis a vyplněný jej dodali co nejdříve 
na obecní úřad. Moc děkujeme.  

Za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková



19:30 Venkovní areál před tělocvičnou

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Vše o ženách aneb Ženy v ringu

Občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné, www.divadlostodola.cz

Pátek 6. 9. 2019

9:00–15:00 Kovárna a okolí

Bezplatné prohlídky expozice 
kovářství a kolářství v kovárně

 Projížďky po Těšanech koňským 
povozem

 Představení tradičních řemesel – 
podkovář, hrnčíř, košíkář, řezbář, 
tkadlena…

 Prodej tradičních výrobků – 
burčák, víno, sýry...

Sobota 7. 9. 2019
9:00–14:00 Kovárna a okolí 
Ukázka kovářského řemesla

9:00–13:30 Kovárna a okolí 
Výtvarná soutěž pro děti

9:30–16:00 Park před školou 
Výstava automobilových veteránů
Lanové překážky, lanové žebříky, 
lanovky, skákací hrady, bubble sumo

10:00–12:00 Kovárna a okolí
Dudáci

Divadlo
Stodola

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Národopisné slavnosti8



15:00–18:00 Areál před tělocvičnou 
Vystoupení folklorních souborů a další 
kulturní program

 Křenováček – folklorní soubor 
Křenovice

 Ukázka historických kol

 Šternovjan – folklorní soubor 
Újezd u Brna

 Lušňáček – dětský folklorní soubor 
z Těšan

 Cimbálová muzika Šternovjan

18:00 Kulturní areál před tělocvičnou 
Babské hody, večerní zábava, 
hraje Lácaranka

 Ochutnávka vín

 Dobrůtky babky kořenářky

 Dětské sólo

 Okurkové sólo

 Po čem muži (ne)touží...

 Hodíme se k sobě, miláčku?

Zábava proběhne ve venkovním areálu 
u tělocvičny, při nepříznivém počasí 
v tělocvičně ZŠ Těšany.
Zvláště potěší ti, kteří přijedou 
v krojích.

SRDEČNĚ ZVOU TĚŠANSKÉ 
BABY!

9:00 Kostel sv. Barnabáše 

MŠE SVATÁ – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

Neděle 8. 9. 2019

Partneři 21. ročníku Národopisných slavností

Modrý
projekt

Mediální partner

BABSKÉ HODY

10:00–12:30 Fotbalové hřiště 
XXI. ROČNÍK SOUTĚŽE 
HASIČSKÝCH DOBROVOLNÝCH 
SBORŮ O POHÁR STAROSTY OBCE
Soutěž mladších a starších žáků
Výstava staré a nové hasičské 
techniky, výzbroje a výstroje

10:00–15:00 Hasičská zbrojnice 
Den otevřených dveří

11:00 Kovárna a okolí 
Spanilá jízda historických kol

11:00–13:00 Kovárna a okolí 
„Těšanský koláč“ – ochutnávka 
a soutěž o nejlepší koláč, buchtu, 
štrúdl, muffin, zdobené či plněné 
ovocem

12:00 Kovárna a okolí 
Jízda historických vozidel

12:30–14:00 Kovárna a okolí 
Těšanští chlapi s cimbálovou muzikou 
Donava

14:30 Kovárna a okolí 
Vyhlášení výsledků soutěže „Těšanský 
koláč“

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Národopisné slavnosti 9



Možná jste si všimli...

K letošním slavnostem jsme pro 
návštěvníky i vystupující připra-
vili pro lepší orientaci nové 
webové stránky určené pouze pro 
prezentaci Národopisných slav-
ností v Těšanech. Věříme, že 
všichni přátelé folkloru a prezen-
tace tradičních řemesel i kultur-
ního vyžití pro celou rodinu toto 
ocení.

www.narodopisneslavnosti.cz
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Z letošního roku můžeme zmínit 
mimořádně teplý červen, kdy se prů-
měrná denní teplota vyšplhala přes 
23 °C, což je o 5 °C více oproti 30letému 
průměru.

V prázdninových měsících na Jižní 
Moravě zaznamenáváme vcelku dosta-
tečné množství srážek, což prakticky 
zažehnalo vysoké stupně sucha v po-
vrchové vrstvě půdy a potěšilo nejen 
zemědělce a zahrádkáře. Odborníci 
ovšem konstatují, že spodní vrstvy zů-
stávají stále v hlubokém defi citu. 

Dle předpovědních modelů projek-
tu Intersucho.cz (ve spolupráci s pro-
jektem KlimatickáZměna.cz) se při 
současném trendu produkce emisí CO2
na JM dočkáme v roce 2100 až 90 tro-
pických dnů (= denní maximální teplo-
ta >30 °C) za rok oproti současným cca 
30 dnům.

Cílem komise není přesvědčovat 
občany o existenci, či neexistenci tzv. 
Globálního oteplování, či o tom, zda 
za případné oteplování Země může 
lidská činnost. Chceme reagovat na to, 
na čem se shoduji prakticky všichni 
odborníci a vědci, na faktech a na 
osobní zkušenosti kterou v souvislosti 
s počasím poslední roky všichni za-
žíváme. Z modelů vyplývá, že teplota 
na JM v příštích dekádách bude stou-
pat. Srážek možná tolik neubude, ale 
budou přicházet ve větších rozestupech 
a intenzivnějších frontách. Je proto 

potřeba se umět adaptovat a připravit 
sebe i půdu tak, abychom byli schopni 
vodu zadržet a měli jí dostatek na su-
ché dny.

Proto bychom pro začátek rádi 
upozornili na možnost čerpání 
dotace vypsané Ministerstvem 
životního prostředí:

Dotace Dešťovka
Jedná se o možnost získání 

příspěvku na zřízení zádržné-
ho systému dešťové vody a to 
až v hodnotě poloviny nákladů 
na zbudování systému včetně 
ceny projektu.

1  čištění šedé vody

2  akumulace přečištěné šedé vody 

3  řídící jednotka – přepínání zdrojů

4  akumulace srážkové vody

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

...ani kapku nazmar!

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte 
v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený 
nový dotační program Dešťovka.

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových stránkách 

programu

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

destovka@sfzp.cz

Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody 

pro zálivku zahrady

1 2

3

4

5
6

Příjem žádostí stále probíhá!
Sucho a životní prostředí

Tak zní název nové osmičlenné komise, která vznikla na sklonku měsíce července, 
jako reakce na stále častější extrémní projevy počasí a dlouhotrvající deficit 
srážek, či chcete-li, množství vod ve středních a spodních vrstvách půdy. ČHMÚ 
(Český hydrometeorologický úřad) uvádí, že roky 2015 a 2018 byly nejteplejší 
v historii měření a to až o 1,7 °C ročního průměru (dříve 7,9 °C). Zároveň od roku 
2014 se celoroční srážky drží nepřetržitě cca 100 mm v defi citu, což nám za po-
sledních 6 let činí kumulativní defi cit až 600 mm. 
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Minimální velikost nádrže, splňující 
nároky na čerpání dotace závisí od ve-
likosti střechy a případně i zahrady. 
Jednoduchou kalkulačku na takový 
výpočet naleznete na oficiálních strán-
kách ministerstva k této dotaci, kde 
naleznete také všechny ostatní potřeb-
né informace. Doporučujeme stránku 
navštívit a zjistit, zda nemáte na dotaci 
nárok.

Dotaci je možné čerpat i zpětně, a to 
až rok od realizace. Přičemž rozhodující 
jsou data na Vašich fakturách (nádoba, 
práce, projekt,...)

Oficiální stránky projektu:

www.dotacedestovka.cz

Kromě problému sucha se chce 
komise zabývat i dalšími souvisejícími 
tématy. Jsou to: zeleň (v obci i okolí), 
polnosti, dotační programy a odpady. 
Ale samozřejmě i vším ostatním co má 
co do činění s životním prostředím.

Za komisi  
Vojtěch Vymazal

1  čištění šedé vody

2  akumulace přečištěné šedé vody 

3  řídící jednotka – přepínání zdrojů

4  akumulace srážkové vody

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody 

pro zálivku zahrady

1 2

3

4

5
6

1  čištění šedé vody

2  akumulace přečištěné šedé vody 

3  řídící jednotka – přepínání zdrojů

4  akumulace srážkové vody

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody 

pro zálivku zahrady

1 2

3

4

5
6

1. Voda pro zálivku zahrady 
- dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže 
- maximální čerpání 55 000 Kč

2. Voda pro zálivku zahrady a splachování 
- dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže 
- maximální čerpání 65 000 Kč

3. Využití přečištěné odpadní vody 
- dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže 
- maximální čerpání 105 000 Kč
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Základní škola a mateřská škola Těšany

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vážení rodiče,

stojíme na začátku nového školního roku, pro který jsme připravili některé 
změny oproti minulým letům. Podstatnou úpravou je prodloužení provozní 
doby v mateřské škole a školní družině do 16,30 hod. Umožní nám to změna 
fi nancování regionálního školství, které již nebude určováno podle normativu 
na žáka, ale zjednodušeně řečeno na délku provozu. Doufejme, že se v praxi 
osvědčí a „nepodlehne“ dalším změnám.

Koncem června jsme začali pracovat na vybudování dvou nových odborných 
učeben. Zastaralé vybavení PC učebny již dlouhodobě neodpovídalo moderním 
požadavkům, což nás přivedlo na myšlenku přestavět kabinet a třídu na dvě 
učebny vzájemně propojené. Z jedné zůstane třída pro informatiku a z druhé 
jazyková učebna. V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci ve výši necelých 
900 tisíc korun. Věřím, že se podaří v průběhu roku učebny vybudovat.

Závěrem bych popřála všem žákům úspěšný start do nového roku, rodičům 
přeji radost ze svých dětí a svým kolegům mnoho elánu do další práce.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy

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

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany22

Xx

Xxx

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

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

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany22

Xx

Xxx

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



15Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Základní škola a mateřská škola Těšany

VYPLOUVÁME…….

Začátek školního roku je tu a my jsme s dětmi natěšení na další 
celoroční dobrodružství. V pondělí 2.září 2019 vyplouváme. 
V letošním školním roce si budeme hrát na námořníky. 
Námořníci při cestě kolem světa proplují pěti barevnými moři, 
kde prožijí řadu dobrodružství, získají nové znalosti, dovednosti 
a schopnosti. Budeme plout v  nových vodách a objevovat různé 
ostrovy poznání (např. ostrov Větrů, Barevný ostrov, Vánoční 
ostrov atd.) Během plavby nasbíráme kostičky potřebné 
ke stavbě nové lodi, kterou na konci školního roku vyplujeme 
na cestu za pokladem. Nesmíme při tom zapomenout, že všichni 
jsme na jedné lodi, a proto se musíme naučit spolu správně žít 
a co nejlépe spolu vycházet neboli táhnout za jeden provaz.

Všichni námořníci mají přes prázdniny připravené překvapení na školní 
zahradě a to polytechnickou stěnu, na které si mohou malí námořníci zdokonalovat 
svou zručnost, jež potřebují  na svých cestách.   

Děti z 1. třídy Myšiček se můžou těšit na nový koberec, který mají na lehárně 
ke svému dovádění.

Věříme, že se nám letos podaří přispět a obohatit dětský život o správné vedení 
pomyslného kormidla, aby se mohly v budoucnu bez obav vydat na svoji plavbu 
z přístavu na širé moře.

Přejeme všem příjemný zbytek léta.

Iveta Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ

Divadlo Boleradice
„Duchové Vánoc“
Kulturní komise pořádá v pátek 13. 12. 2019 zájezd do divadla Boleradice
na představení „Duchové Vánoc“. 

Hra je vhodná pro celé rodiny, i pro děti cca od deseti let. Zamluveno je 50 lístků. 
Přihlašovat (závazně) se můžete u paní Radky Kučerkové nebo u slečny Elišky 
Petulové. 
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Organizátoři se při volbě tématu 
letošního festivalu inspirovali problé-
mem, o němž se ve veřejném prostoru 
hodně mluví.  Jejich záměrem ovšem 
nebylo primárně připomínat známé 
a pravdivé teze o tom, jak je třeba 
pečovat o každou kapku vody, která 
k nám z nebe padá, vytvářet zádržná 
místa s mezemi, remízky, lesíky či stro-
mořadím, kde si půda může odpoči-
nout a přijímat vodu, z níž se později 
stane podzemní zásobárna, na níž jsme 
všichni závislí. To je všechno pravda 
a vlastně to všichni víme. Spíše chtěli 
upozornit na to, jak je důležité starat 
se o své okolí, o svůj domov a kus země, 

na níž žijeme, ať už se jedná o krajinu 
ve vlastním slova smyslu nebo ve smys-
lu přeneseném o krajinu kulturního ži-
vota. Tohle poslání je podstatou našeho 
vztahu k zemi, je tedy úkolem, na němž 
se může sjednotit celá společnost, 
i kdyby byla jakkoli rozdělená. Je to 
úkol pro malé i velké, pro jednotlivce, 
kteří mají kousek pole či se ve své práci 
starají o cokoli hodnotného, je to úkol 
pro jakkoli definované skupiny, pro 
dobrovolníky ve spolcích i pro obce. 
Kvalita naší péče o krajinu kolem nás 
i o krajinu kulturního a veřejného živo-
ta totiž rozhoduje o tom, zda po našich 
lučinách bude hučet životodárný proud.

Těšany
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Orel jednota Těšany
�   �www.oreltesany.cz  Orel Těšany

„Voda hučí po lučinách“
VI. Těšanský hudební festival – festival ve vinici
Na těšanské kapličce se uskutečnil již VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – 
festivalu ve vinici. Ačkoli některé účastníky mohly vyděsit přehnané zvěsti o dešti (tolik 
potřebném), pravda je taková, že od začátku programu na kapličce nepršelo, a tak 
se zde sešly bezmála dvě stovky dospělých a dětí. Nejmladší účastníci se v rámci před-
programu rychle chopili svého úkolu a začali stavět chaloupku pro tři malé jezevce. 
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Během koncertu s povzbudivým 
duchovním slovem vystoupil také 
katolický kněz František Trtílek, který 
v současnosti působí v Těšanech. Po-
zval přítomné, aby vstoupili do prosto-
ru mezi nebem a zemí, tedy do prostoru 
hudby a uměleckého zážitku. Násle-
dovalo vystoupení mladých talento-
vaných houslistů a houslistek ze ZUŠ 
v Kloboukách u Brna z houslové třídy 
pana učitele Martina Husáka. Nejpr-
ve se představila Zuzana Babáčková, 
následně duo Víta a Jana Procházko-
vých a hned po nich vystoupila Eliška 
Vymazalová, která tak reprezentovala 
naši obec. Na závěr úvodního bloku 
se představila Kristýna Petříčková, jejíž 
talent někteří účastníci znají již z mi-
nulého ročníku.

Samozřejmě nechybělo ani kme-
nové těleso festivalu: Husak Quartet. 
Pánové představili nové skladby a na-
konec potěšili i děti, když s nimi secvi-
čili zcela novou píseň Tři malí jezevci 
a tím společně splnili všechny úkoly, 
které jim stanovil slimák Šalamoun. 
Největším překvapením večera se ov-
šem stal Komorní orchestr Těšanského 
hudebního festivalu, který nastudoval 
hlavní motiv české národní hymny. 
Členové orchestru (Eliška Vymazalová, 
Vít Procházka, Jan Procházka, Kristýna 
Petříčková, Kristýna Taševská, Tomáš 
Popelka, Radek Blahuš, Matěj Kovan-
da a Martin Husák) tak jasně ukázali, 
že skutečné vlastenectví se rodí jen 
z poctivé mravenčí práce. 

Celý večer všechny přítomné prová-
zelo dobré víno, výborný domácí chléb, 
uzená debrecinka a společný zpěv před 
kapličkou. Proto je třeba vyslovit dík 
všem, kteří se na uspořádání této akce 
jakkoli podíleli či ji léta podporují.

 Za Orel jednotu Těšany  
Mgr. Petr Husák

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Orel jednota Těšany
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Uběhlo 277 dnů a Šinkvický dvůr se 
zaplnil 30 námořníky, včele se svými 
kapitány (Michalem Špačkem, Vojtou 
Komárkem a Honzíkem Fialou), pod 
vedením admirálky Lenky. Od admirála 
Bredlyho, přítele Robinsona, se 
dozvěděli o krutém osudu, který 
Robinsona potkal. Robinsona pohltila 
touha po bohatství a když prchal před 
piráty, pro které tato touha byla 
jediným smyslem života, strhla se 
bouře a jeho loď ztroskotala. Kapitán 
Bredley předal zprávu od Robinsona 
a vyzval všechny námořníky, zda jsou 
natolik stateční, aby se vydali hledat 
Robinsona. A tak začal první den 

Expedice Robinson 2019

Letos jsme naši celotáborovou hru začali už na podzim na Třech Studních, kdy nám 
Robinson zanechával zprávy, kam se máme vydat. Na konci našeho výletu nás 
zavedl až ke Strži, která neodmyslitelně patří k tradici našeho tábora, tam jsme 
dostali další zprávu ať se vydáme na místo, které bylo pro mnohé Ostrovem snů. 
Vyrazili jsme tedy k našemu starému tábořišti, kde jsme našli truhlu s posledním 
vzkazem od Robinsona. Ten nám sdělil, že se vydává poznat místa nepoznaná a za 
277 dnů se všichni setkáme v Šinkvicích. Ve zprávě také bylo, že tak jak si námořníci 
brali svoji rodnou hroudu na cesty i my jsme si měli vzít kousek půdy z tohoto 
tábořiště a přenést ji na tábořiště nové, tedy na náš nový Ostrov snů. 

našeho dobrodružství, kdy se všechny 
osádky v čele s kapitány vydaly na 
pomoc ztracenému Robinsonovi. 

Během tábora je čekalo mnoho 
nástrah – noční hra, kdy byli kapitáni 
zajati  a  odvezeni  neznámo kam 
a námořníci je museli osvobodit. Nebo 
v podobě piráta Johna Scarface, který se 
vetřel do tábora, zranil jednoho 
z kapitánu a ukradl lodní deník, který 
celou dobu všichni střežili. Všichni 
museli opět splnit několik zkoušek, 
naučit se ovládat buzolu a postavit loď. 
Nakonec se všechny osádky vydaly na 
cestu a na konci našli poklad se 
zprávou, kam se mají večer vydat, aby

Robinson Těšany



našli kousek mapy k Ostrovu snů. Večer 
se tak každá osádka vydala na místo, 
kde našli část mapy, kterou u táboro-
vého ohně složili, poslední kousek 
u sebe po celou dobu střežila admirálka 
Lenka a mohla tak zasadit poslední díl. 
Nakonec každý vhodil hrstku střežené 
půdy do ohniště a mohl tak začít 
závěrečný táborový oheň na novém 
Ostrově snů.

Jako každý rok moc děkuji Miros-
lavě Husákové za skvělá jídla. Janu 
Husákovi za pomoc během tábora 
a přípravu pokladu. Monice Kru-
žíkové za pomoc s chystáním a chodem 
tábora, pomoc s vařením, přípravou 
pokladu a opět za krásné placky. 
Honzovi Husákovi děkuji za roli 
piráta, která vyděsila i ty co ho dobře 
znají. 

Děkuji paní Janě Trundové 
a Pavlu Trundovi za veškeré zázemí, 
které nám poskytují.

Obci Těšany děkuji za příspěvek na 
ceny.

Martinovi Petulovi za nástěnky, 
které nám ještě ke všemu přiveze 
a namontuje.

Rodičům mnohokrát děkuji za to, 
že pomáhají se stavěním i bouráním 
tábora. Děkuji za buchty, ovoce, 
zeleninu a všechny ty dobroty, kterými 
nás zásobují. Děkuji také za kladné

ohlasy, které od vás máme, protože to je 
největší odměna 

Děkuji všem třiceti dětem, které 
nám vytváří tu mimořádnou a neopa-
kovatelnou atmosféru. Těžko se 
popisuje výjimečnost celého týdne, kdy 
nejen že se vytváří nová přátelství, která 
by možná jinde ani nevznikla, ale také ta 
neskutečná zábava, kterou s nimi 
zažíváme. Jednoduše, jménem všech, 
děkujeme všem dětem, za to, jak jsou 
ochotné hrát si týden na námořníky 
a neřešit co je hra a co už je skutečnost.

Nakonec vždy děkuji vedoucím, 
a i letos jim patří můj velký dík. I když 
nás letos bylo méně, tak díky jejich 
nasazení to nebylo znát. Děkuji nejen za 
týden na táboře, ale i za ty dva týdny 
chystání a práce, které tomu věnovali 
před začátkem tábora. Děkuji tedy 
Vojtovi Komárkovi, Honzíkovi 
Fialovi a Michalovi Špačkovi, za to, 
jak se věnovali svým družinkám, jak 
udržovali dobrou náladu a jak moc 
pomáhali mně s celým chodem tábora.

Teď už jen vydržet celý rok, než zase 
budeme moci odjet na tábor 

Od podzimu se opět budeme vídat 
na pravidelných schůzkách Robinsonu 
na Orlovně a na podzim nás opět čeká 
výlet na Tři Studně.

Lenka Husáková
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Jako každý rok i letos proběhlo 
soustředění mladých hasičů na Zlobici, 
což je bývalý vojenský areál, který 
v současné době spravuje společnost 
OVEKO jako dceřiná společnost Svazu 
chovatelů ovcí a koz v České republice. 
Díky obrovskému úsilí pár báječných 
lidí je přírodní areál Zlobice i díky velké 
úctě k přírodě a šetrnému chovu ovcí 
zařazen mezi Evropsky významné 
lokality NATURA 2000. Každý rok 
máme to štěstí, že můžeme v této 
lokalitě prožít týden zábavy, her, ale 

Kratičké zastavení na Zlobici 2019

i přípravy na podzimní závody požární 
všestrannosti.  Tradiční zastávka 
u profesionálních hasičů se uskutečnila 
na HZS Brno Airport, což jsme si 
patřičně užili. Letos vše zpestřil výlet na 
hrad Veveří, který se mohl uskutečnit 
díky sponzorskému daru obce Těšany. 
Z našich mladých hasičů rostou skvělí 
parťáci do nepohody, kteří jsou vždy 
ochotni podat pomocnou ruku a navíc 
nezkazí žádnou legraci. Všem děkuji za 
pomoc při organizaci a jsem rád, že 
jsme si to tak bezvadně užili.

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany
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BisonCUP 2019 – ohlédnutí
11. ročníku turnaje se zúčastnilo  

65 týmů mládeže a 16 týmů dospělých. 
Děkujeme fanouškům za přízeň 

a organizátorům za pečlivou přípravu 
celého turnaje.

Kempy 2019
Nově jsme pořádali 2 turnusy 

příměstských kempů přímo v novém 
areálu, kterých se zúčastnilo celkem 75 
dětí. 

Trenéři připravili pro děti zajímavý 
program a díky velkému zájmu museli 
přidat druhý turnus. Mladí fotbalisté 
nejen trénovali, ale také měli možnost 
sledovat trénink ligového dorostu 
SK Líšeň, navštívili koupaliště a pro-
hlédli si okolí Těšany (kapličku, pře-
hradu...)

Proběhl také 3. ročník stanového 
kempu v Nesvačilce, který letos sloužil 
jako náborová akce pro minipřípravku. 
Rodiče se mohli podívat, jak s dětmi 
pracujeme a budeme rádi, pokud se roz-
hodnou navštěvovat naše tréninky.

Dětem přejeme klidný vstup do no-
vého školního roku a těšíme se na Vás 
na hřišti.

Za TJ Sokol Těšany  
Jaroslav Nádeníček

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní fanoušci,
do nové sezóny TJ Sokol Těšany přihlásil 9 týmů (minipřípravku, mladší 

přípravku I a II, starší přípravku I a II, mladší a starší žáky, muže A a B). Cílem 
mládeže pro další sezóny je založit mužstvo dorostu. V kategorii dospělých 
dochází k další generační výměně hráčů, proto je hlavním cílem udržet soutěž 
a zapracovat mladé hráče do sestavy. K tomu nám pomáhá i B mužstvo, které 
nám loni dělalo velkou radost.

Xx

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 · TJ Sokol Těšany XX

TJ Sokol Těšany

Xxx

� Sokol Těšany
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3. ročník fotbalového stanového kempu v areálu Střelnice v Nesvačilce
O víkendu 16.–18. 8. se uskutečnil 

už 3. ročník tradičního fotbalového 
stanového kempu v areálu Střelnice 
v Nesvačilce. 

Letos se ho zúčastnilo cca 25 dětí, 
z toho většina i přes noc. Dopoledne 
probíhaly fotbalové tréninky pod 
vedením trenérů, běhalo se, hrály 
se sportovní hry. Po dobrém obědě děti 
sehrály zápas proti rodičům. 

V pátek večer proběhl tradiční tá-
borák,letos z důvodu silného deště byly 
špekáčky na grilu. Počasí se nakonec 
umoudřilo, a tak skvěle doplnil atmo-
sféru u ohně starosta Těšan Mirek hrou 
na kytaru. 

V sobotu večer se grilovalo a poté 
proběhla tolik očekávaná tradiční 
stezka odvahy. Myslím, že letos se nám 
opravdu vydařila a děti měly skvělé 
zážitky. Potom se opět hrálo a zpívalo 
u kytary. 

V neděli dopoledne proběhl opět 
zápas rodiče versus děti – opět děti 
k velké radosti vysoko zvítězily. Potom 
už byl čas všechno sbalit, uklidit a těšit 
se na další ročník za rok.

Tým organizátorů kempu

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · TJ Sokol Těšany
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Kolo Datum Den Čas
ml. přípravka A 2 6. 9. pá 17:30 Vojkovice × Těšany
ml. přípravka A 3 14. 9. so 10:00 Těšany × Židlochovice
ml. přípravka A 1 19. 9. čt 17:30 Těšany × Těšany B
ml. přípravka A 4 20. 9. pá 17:00 Modřice × Těšany
ml. přípravka A 5 28. 9 so 10:00 Těšany × Žabčice
ml. přípravka A 6 5. 10. so 10:00 Těšany × Blučina
ml. přípravka A 7 11. 10. pá 17:00 Rajhradice × Těšany
ml. přípravka A 8 19. 10. so 10:00 Těšany × Hrušovany
ml. přípravka A 9 25. 10. pá 16:45 RAFK × Těšany

ml. přípravka B 2 7. 9. so 10:00 Těšany B × Blučina
ml. přípravka B 3 13. 9. pá 17:00 Rajhradice × Těšany B
ml. přípravka B 1 19. 9. čt 17:30 Těšany × Těšany B
ml. přípravka B 4 21. 9. so 10:00 Těšany B × Hrušovany
ml. přípravka B 5 27. 9. pá 16:45 RAFK × Těšany B
ml. přípravka B 6 6. 10. ne 9:00 Žabčice × Těšany B

Datum Den Čas
11. 8. ne 17:00 RAFK B × Těšany
11. 8. ne 14:45 Těšany × Šlapanice B
24. 8. so 16:00 Moutnice × Těšany
1. 9. ne 14:15 Těšany × Babice nad Svitavou B
7. 9. so 16:00 Hrušovany u Brna × Těšany
15. 9. ne 13:45 Těšany × Mokrá-Horákov
21. 9. so 15:30 Dolní Kounice × Těšany
29. 9. ne 13:15 Těšany × Podolí u Brna B
5. 10. so 15:00 Židlochovice × Těšany
13. 10. ne 12:45 Těšany × Žabčice
20. 10. ne 12:15 Těšany × Přísnotice
27. 10. ne 10:30 Viničné Šumice × Těšany
3. 11. ne 11:45 Těšany × Ochoz u Brna

Datum Den Čas
11. 8. ne 10:30 Tvarožná × Těšany B
18. 8. ne 17:00 Těšany B × Blažovice B
24. 8. so 13:30 Moutnice B × Těšany B
1. 9. ne 16:30 Těšany B × Opatovice
8. 9. ne 16:00 VOLNÝ LOS
15. 9. ne 16:00 Těšany B × Pozořice B
21. 9. so 15:30 Měnín B × Těšany B
29. 9. ne 15:30 Těšany B × Blučina B
6. 10. ne 10:30 Ořechov B × Těšany B
13. 10. ne 15:00 Těšany B × Újezd u Brna B
20. 10. ne 14:30 Těšany B × Kobylnice
27. 10. ne 14:30 Želešice B × Těšany B
3. 11. ne 14:00 Těšany B × Rajhradice B
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ml. přípravka B 7 12. 10. so 10:00 Těšany B × Vojkovice
ml. přípravka B 8 20. 10. ne 9:15 Židlochovice × Těšany B
ml. přípravka B 9 26. 10. so 10:00 Těšany B × Modřice
ml. žáci 2 12. 9. čt 17:30 Těšany × Blučina
ml. žáci 3 31. 8. so 9:00 Hrušovany × Těšany
ml. žáci 4 7. 9. so 14:00 Těšany × Vin. Šumice
ml. žáci 5 14. 9. so 9:30 Ochoz × Těšany
ml. žáci 6 21. 9. so 10:00 Těšany × Pozořice  
ml. žáci 7 29. 9. ne 13:45 Šlapanice B × Těšany
ml. žáci 8 5. 10. so 10:30 Mokrá Horákov × Těšany
ml. žáci 9 12. 10. so 10:00 Těšany × Vojkovice
ml. žáci 10 20. 10. ne 13:00 Žabčice × Těšany
ml. žáci 11 26. 10. so 10:00 Těšany × Měnín
ml. žáci 1 1.11 pá 16:30 Podolí u Brna × Těšany
st. přípravka A OP 2 25. 8. ne 10:00 Těšany × Dolní Kounice
st. přípravka A OP 3 30. 8. pá 17:00 Modřice × Těšany
st. přípravka A OP 1 5. 9. čt 17:00 Drásov × Těšany
st. přípravka A OP 4 8. 9. ne 10:00 Těšany × Ořechov
st. přípravka A OP 5 14. 9. so 9:00 Kahan × Těšany
st. přípravka A OP 6 22. 9. ne 10:00 Těšany × Rosice
st. přípravka A OP 7 27. 9. pá 16:45 RAFK × Těšany
st. přípravka A OP 8 6. 10. ne 10:00 Těšany × Rafk B
st. přípravka A OP 9 13. 10. ne 10:30 Tišnov × Těšany B
st. přípravka A OP 10 20. 10. ne 11:30 Ivančice × Těšany
st. přípravka A OP 11 27. 10. ne 12:30 Těšany × Kuřim

st. přípravka B 1 31. 8. so 10:00 Těšany B × Medlov
st. přípravka B 2 8. 9. ne 10:30 šatava × Těšany B
st. přípravka B 3 14. 9. so 10:00 Těšany B × Vojkovice
st. přípravka B 4 22. 9. ne 10:30 Rajhradice × Těšany B
st. přípravka B 5 28. 9. so 10:00 Těšany B × Židlochovice
st. přípravka B 6 6. 10. ne 9:30 Blučina × Těšany B
st. přípravka B 7 13. 10. ne 10:00 Těšany B × Žabčice
st. přípravka B 8 19. 10. so 10:00 Těšany B × Ořechov
st. přípravka B 9 27. 10. ne 15:30 Hrušovany × Těšany B

st. žáci 2 5. 9. čt 17:00 Měnín × Těšany
st. žáci 12 28. 8. st 17:00 Těšany × Zbraslav
st. žáci 3 1. 9. ne 10:30 Těšany × Ořechov
st. žáci 13 4. 9. st 17:00 Říčany × Těšany
st. žáci 4 7. 9. so 10:30 Vojkovice × Těšany
st. žáci 5 15. 9. ne 10:30 Těšany × Ochoz u Brna
st. žáci 6 21.9. so 11:00 Čebín × Těšany
st. žáci 7 29.9. ne 10:30 Těšany × Kupařovice
st. žáci 8 5. 10. so 10:00 Podolí u Brna × Těšany
st. žáci 9 13. 10. ne Těšany × volno
st. žáci 10 20. 10. ne 10:30 Střelice × Těšany
st. žáci 11 27. 10. ne 10:30 Těšany × volno
st. žáci 1 3. 11. ne 9:45 Těšany × Lažánky
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Z jednorázových akcí se uvidíme 
na Národopisných slavnostech 
u ochutnávání a hodnocení Těšanského 
koláče, v říjnu na Veselém bazárku, 
o kterém ještě povíme a o víkendu 19.–
20. 10. rozpohybujeme Orlovnu na tra-
dičním Pingpongovém turnaji Myšák 
Cup. Pokud si chcete také „pinknout“, 
dospěláci si to rozdají v sobotu, kdy 
mohou potrénovat i děti, jejichž den 
„D“ nastane v neděli dopoledne. Při-
hlášky a další informace o všech akcích 
Myšáku najdete na zrekonstruovaném 
webu www.rcnamysaku.cz. 

Všechny naše akce by se neobešly 
bez vytrvalé podpory – morální i fi-
nanční – od obce Těšany, která se stará 
o náš běžný provoz. Velké díky patří 
též Jihomoravskému kraji, který vytr-
vale vypisuje dotace zaměřené na pro 
rodinnou politiku. Z těch se nám daří 
financovat v minulých letech nové 
vybavení prostor, kde se setkáváme, 
a v letošním roce materiální zabezpe-
čení našich pravidelných kroužků. Pro 
život Myšáku je ale kromě finanční 
podpory také naprosto nedocenitelná 
Vaše pomoc, podpora a zájem. Proto 
děkujeme všem našim příznivcům, 
kteří obětavě věnují svůj čas přípravám 
a úklidům, pomáhají na našich akcích, 
vedou kroužky, malují dětem na obli-

čeje, kdykoliv se naskytne příležitost… 
A dělají tu spoustu drobností, které 
Myšáku dávají šmrnc. Vážíme si toho.

A jak už jsme nastínili, tentokrát 
o bazárku trochu více, a to proto, že dal-
ší bazárek 5. 10. je jubilejní. Máme 
radost, že Veselý bazárek bude v Těša-
nech již po 10.! Tímto chci poděkovat 
celému týmu maminek, které dobro-
volně věnují čas dobré věci již 5. rok 
(bazárek je 2 krát do roka, proto 10.). 
A jelikož to chceme se všemi trochu 
oslavit, dostane každý z nakupujících 
za nákup nad 100 Kč malý praktický 
dárek. Jelikož z každých 100 Kč totiž 10 
korun putuje na dobrou věc. Letos jsme 
se rozhodli podpořit větší projekt a to 
mezinárodní organizaci Mary‘s Me-
als, která bojuje úspěšně s hladem 
u milionu a půl dětí. Hnutí Mary’s Me-
als poskytuje jedno vydatné jídlo každý 
školní den nejchudším dětem po celém 
světě. Jídlo na jeden školní rok pro jed-
no dítě činí jen 421 Kč. Z toho 93 % jde 
přímo na dobročinné účely. Pomozte 
nám i Vy odeslat co nejvíce prostředků 
na tento skvělý projekt. Dojděte nakou-
pit, nebo si dát jen dobrou kávu do naší 
„Veselé kavárničky“ a hodit drobné 
do kasičky. Další možností podpory 
během našeho bazárku bude i „Ba-
tůžkový projekt“. Takže pokud máte 

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Rodinné centrum Na Myšáku

Během léta se zdá, že na Myšáku nefungujeme… 
Maminky se ale na Radovánky schází i přes prázdniny téměř každou středu 

a občas spolu podniknout i cestu s kočárky do vedlejších obcí. Od září máme 
pro naše nejmenší malé překvapení. Rádi bychom se s dětmi občas taky trochu 
protáhli, a proto se budeme scházet každé sudé pondělí ve výstavce ZŠ na kroužku 
Hýbánky. Děti se vyřádí ve větším prostoru, jako je Myšák, potrénují hrubou 
motoriku a může dojít i na tanečky. Těšíme se na všechny nové tváře jak ve středy 
od 9 na Radovánkách, tak v pondělky na Hýbánkách.

Zpravodaj obce Těšany · xxx 2017 · Rodinné centrum Na Myšáku28
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doma zachovalý a již nevyužitý školní 
batoh nebo aktovku, společně s dětmi 
ji můžete naplnit věcmi uvedenými 
níže v letáku. Mohou tak ještě posloužit 
chudým dětem, pro které je to mnohdy 
jediný dárek, který kdy dostaly. V pátek 
před vyučováním je možné odevzdat 
v ZŠ, která s námi spolupracuje a bě-
hem odpoledne a celou sobotu nám 
je můžete nosit a jistě vás to zahřeje 
u srdce. Bližší informace o organizaci 
a projektech na www.marysmeals.cz 
nebo i na našich bazárkových stránkách 
www.veselybazarek.cz, kde se také 
dozvíte veškeré informace o prodeji, 
do kterého se můžete zapojit. 

Od loňského roč-
níku jsme ale kvůli 
kapacitním důvodům 
museli počet přijatých 
věcí k prodeji omezit 
na 5000 kusů. Tak 
to  pravděpodobně 
zůstane i do budoucna. 
Proto s odesláním se-
znamu neotálejte. Tak 
5. 10.!, snad se vše opět 
obejde bez front díky 
našemu sytému čáro-
vých kódů. A pokud 
nepřijdete nakoupit 
hned v 9 a počkáte si na 
10. hodinu, budete mít 
kolem sebe více místa 
a věřte, že i před zaví-
račkou je stále z čeho 
vybírat! Stále nevíte, 
jak to u nás funguje? 
Dojděte to okouk-
nout.

Budeme se 
na Vás těšit…

kdekoliv a kdykoliv.
Tým RC Na Myšáku

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Rodinné centrum Na Myšáku

Děti, kterým ve školách podáváme jídlo, často nemají základní 
školní potřeby, jako jsou tužky a sešity, jenž by jim pomohly 
získat ze studia co nejvíce. Můžete pomoci vyřešit tento 
problém tím, že naplníte svůj starý školní batůžek několika 
základními školními pomůckami.

Mary’s Meals zašle naplněné batůžky dětem, které je potřebují 
a kterým umožní chodit do školy. Díky tomu získají vzdělání, 
jež jim pomůže vymanit se z chudoby, až vyrostou. 

info@marysmeals.cz

do batůžku, prosím, vložte:

užitečné rady
• Vhodné je oblečení pro děti ve 

věku 4-12 let.

• Oblečení z druhé ruky je vhodné, 
pokud je v dobrém stavu. 

• Označte batůžek štítkem  
s informací, zda je určen pro 
dívku (girl) nebo pro chlapce (boy)  
a odhadem, pro jaký věk (age).

• Prosíme, nepřikládejte žádné 
hračky či sladkosti – mohly by 
způsobit problémy při doručování.

Sešity, tužky, pera, pastelky, 

gumu, ořezávátko, pravítko, 

pouzdro na tužky, ručník,  

kraťasy či sukni, triko či šaty,  

žabky či sandály, malý míček 

(např. tenisák), mýdlo, zubní 

kartáček, zubní pastu a lžíci.

Pro více informací nás kontaktujte na:

Mary’s Meals Česká republika z.s., Okružní 843/9a, 638 00 Brno 
IČ: 06918735 | Tel.: +420 703 685 407 | č.ú.: 44 102 77 / 0100

marysmealscz 
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Zájezd pro seniory
Obec Těšany pořádá jednodenní 
zájezd pro seniory (60 let a více).
Výlet je plánovaný do archeo-
skanzenu v Modré u Starého 
Města, kde je zajištěná prohlídka. 
Dále navštívíte historické muzeum 
kočárů v Čechách pod Kosířem. 
Oběd je plánovaný na 12 hodinu 
v Motorestu Podkova (Vranovice 
Kelčice)

Termín zájezdu  
úterý 24. září 2019
Odjezd: v 8.00 hod. od Kovárny
Plánovaný návrat do Těšan 
kolem 17.00 hod.

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Rodinné centrum Na Myšáku

Obec uhradí 
účastníkům 
dopravu 
a vstupné, 
občerstvení si hradí každý sám.
Všichni, kteří patříte do věkové 
skupiny 60+ a máte zájem se zájezdu 
zúčastnit, nahlaste se do 16. září 2019 
na obecním úřadě. Upozorňujeme, 
že kapacita zájezdu je omezená.
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Milí Těšaňáci,

někdy v osmdesátých letech minulého století, v plném rozkvětu a hospodářské prosperitě 
společného zemědělského družstva, vznikla v polích mezi Moutnicemi a Těšany asfaltová 
komunikace spojující naše obce. Byla to iniciativa vedení družstva a prioritně sloužila 
(a dosud slouží) jako propojení středisek obou obcí. Byla to v dané době docela nutnost 
vzhledem k sílící dopravě na hlavní silnici z Brna do Hodonína, která vede přes naši obec  
Moutnice a vznikla hlavně proto, aby traktory a další pomalu jedoucí zemědělská technika 
v době jarních prací, sklizně a tak vůbec péče o okolní pole nebrzdila provoz. Jak jsem již řekl, 
hlavní iniciativu k vybudování této komunikace mělo vedení tehdejšího družstva v čele 
s předsedou panem Václavem Lízalem, a proto se není ani čemu divit, že se jí automaticky 
začalo slangově říkat „Lízal strasse“ neboli „Lízalka“. Tehdejší stavitelé této komunikace při 
tom nezapomněli ani na zeleň a podél celé cesty vysázeli stromy. Ať už z důvodu praktického 
(eroze, zpevnění krajnic, zadržení sněhu v zimních měsících), anebo estetického. Já si 
pamatuji, jak se o stromy v době zakořenění starali a jak zaměstnanci družstva jezdili a tyto 
nově zasázené stromy zalévali, stejně tak, jako to děláme nyní my při našich nových 
výsadbách. Bohužel jako většinový strom byla zvolena bříza bělokorá, která se podle 
literatury dožívá v průměru třiceti až čtyřiceti let v závislosti na prostředí, ve kterém roste. 
Možná je to dáno i dlouhodobým suchem, které trápí naši zemi, ale břízy kolem naší 
„Lízalky“ postupně odumírají a za posledních pět let se už postupně vykácelo něco kolem tři 
sta stromů!!! Toto nám samozřejmě není lhostejné a rádi bychom na podzim tohoto roku 
postupně začali s jejich obnovou. Jako stromy budou po předchozích konzultacích s arborety 
a zahradníky zvoleny ty stromy, které nemají kořenový systém jen na povrchu a jsou 
schopné přežít i v době dlouhotrvajícího sucha. Našimi favority jsou buk, dub, lípa, jasan. 
S výsadbou chceme začít letos v sobotu 26 října. V první etapě chceme vysadit minimálně  sto 
stromů a potom bychom toto každý rok periodicky opakovali, než stromy podél cesty 
postupně obnovíme. Udělalo by nám velkou radost, kdybyste nám s tímto úkolem pomohli 
a sázeli s námi.Když se k nám připojite, symbolicky opět jako v letech minulých propojime 
naše obce. Vždyť společného máme opravdu hodně. Připomenu jenom většinovou zaměstna-
nost občanů obou obcí v družstvu, soupeření moutnických a těšanských fotbalistů a hasičů, 
spolupráce obcí ve společném mysliveckém spolku či mnoho manželství, která spolu 
uzavřely páry z těchto našich dvou obcí. Už jsme oslovili vašeho pana starostu Ing. Mirosla-
va Zborovského, kdy jsme se sešli přímo na místě a hledali možnosti spolupráce. „Lízalka“ je 
krásný kus našeho okolí, využíváme ji všichni k výletům na kole, bruslích či k procházkám se 
psem a bylo by škoda ji nechat zaniknout. Je to krásný kus naší krajiny, který tady zůstal 
po našich předcích a myslím si, že jsme povinni se o její obnovu postarat.

Roman Formánek
komise životního prostředí Moutnice
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Neplaťte za vzduch! Za výsyp každé nádoby se platí,
jako by byla plná!

Zpravodaj obce Těšany · březen 2017 · Třídění odpadu v Těšanech8

Třídění odpadu v Těšanech

Xx

Xxx

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

Zpravodaj obce Těšany · březen 2017 · Třídění odpadu v Těšanech8

Třídění odpadu v Těšanech

Xx

Xxx

Zpravodaj obce Těšany · září 2019 · Efektivní využití popelnice

Co znamená efektivně využitá popelnice?
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze odevzdat 
k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici tedy nenajdete 
PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ TEXTIL, JEDLÉ OLEJE 
A TUKY, ELEKTROZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

Proč efektivně využívat popelnici?
• Pokud všechen odpad, který v domácnosti máte, 

důkladně vytřídíte, můžete přistavovat popelnici 
ke svozu méně často – např. 1× za měsíc.

• Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete 
získat více EKO bodů* a tím pádem vyšší slevu z po-
platku za odpad.

• Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti, 
spotřeby pohonných hmot, opotřebování vozovky a také 
snížení produkce CO2.

Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel 

z uhlí, použité hygienické pomůcky (např. zubní nit, 
tampóny, vatové tyčinky, vlhčené ubrousky atd.), běžné 
žárovky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný ne-
použitelný textil a obuv, trus masožravých zvířat, účtenky, 
sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný papír apod.).

*  Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný Odpadový 
dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu.

*  Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný Odpadový 
dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu.

Přihlášení do odpadového účtu můžete provést na www.mojeodpadky.cz

Případné dotazy můžete směřovat na e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz
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Informace pro zákazníky
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

e-Kapka
Neteče Vám z kohoutku voda? 
Poradíme, co v těchto případech dělat

Může se stát, že Vám doma ne-
poteče voda z kohoutku, což 
není nic příjemného. Jak se 
správně v takových případech 
zachovat? Na co by měl být 

člověk připraven? 

Když zjistíte, že z kohoutku neteče ani 
kapka, je potřeba začít zjišťovat, zda na-
stal problém u Vás doma, nebo na veřej-
ném vodovodu. 

Pomoci Vám na začátku můžou webové 
stránky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s., kde najdete veškeré 
informace o haváriích, plánovaných od-
stávkách a délce jejich trvání nebo Vás 
informuje nová služba SMS Info (zákazník 
musí být zaregistrovaný pomocí formuláře 
na  webových stránkách 
www.vodarenska.cz nebo přes zákaznic-
ký informační systém).

Pokud jste zjistili, že žádná plánovaná 
odstávka ani porucha ve Vaší lokalitě 
není nahlášena a voda Vám najednou 
z kohoutku přestala téct, můžete se obrá-
tit na non-stop havarijní linku, která fungu-
je pro každou divizi zvlášť. Pracovníci 
vodáren vyjedou do terénu a zjistí, co se 
stalo, nebo Vás informují o již probíhají-
cích pracích na vodovodu.

Proč dochází k poruchám?
Za provozu vodovodní sítě se vyskytují 
poruchy mnoha typů. Mezi nejčastější 
poruchy patří koroze, která způsobuje 
zeslabení a následné prasknutí materiálu, 

ze 
kterého je potrubí vyrobeno, další ob-
vyklou příčinou je pohyb půdy (například v 
zimě, když mrzne), vliv mají i různé otře-
sy, třeba ze staveb v okolí vodovodů nebo 
mechanické poškození potrubí.

Proč dochází k plánovaným 
odstávkám?

Plánované odstávky vody jsou potřeba 
kvůli nezbytné údržbě vodovodu pro další 
bezproblémový provoz. Vhodné je prů-
běžně sledovat plánované odstávky vody 
na našich stránkách, získáte tak více ča-
su se na událost připravit. Doporučujeme 
si napustit předem vodu do vhodných 
nádob, které využijeme například ke spla-

chování záchodu, případně nakoupit ně-
kolik lahví balené vody. Není třeba si dě-
lat velké zásoby, odstávky trvají obvykle 
jen několik hodin.

Nastal problém ve Vaší domácnosti?
V případě, že jste zjistili, že vzniklá poru-
cha není na veřejném vodovodu, ale na 
vnitřním rozvodu vody v domě, můžete se 
kdykoliv obrátit na naše pracovníky na 
jednotlivých divizích, kteří jsou Vám ne-
přetržitě k dispozici na havarijních telefon-
ních linkách. Další možností je případně 
zavolat odbornou instalatérskou firmu.

Nemusíte se bát, že nastane situace, kdy 
budete bez vody úplně. Pokud se porucha 
protáhne na delší dobu, přistaví pracovní-
ci VAS cisterny s pitnou vodou. Počítejte 
s tím, že zásoba vody v cisterně je ob-
vykle určená pro větší počty lidí, proto 
buďte ohleduplní k ostatním a nakládejte 
s vodou uvážlivě.

 Ve chvíli, kdy přestane téct voda si ně-
kteří nechávají puštěný kohoutek, který je 
upozorní na opětovné zprovoznění vodo-
vodního řadu. To se však občas nevyplá-
cí. Po nějakém čase na to člověk zapo-
mene a ve chvíli, kdy z domu odejdeme, 
může dojít k nepříjemné situaci, a to k 
vyplavení bytu či koupelny, případně způ-
sobí i škodu sousedům. Nezapomínejte 
při kontrolách vždy všechny kohouty zno-
vu uzavřít.

   Porucha    Odstávka

Více o  naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz 

 Nenadálá událost, bez předchozí-
ho upozornění, objevující se prak-
ticky kdekoliv a kdykoliv.

 Častým důvodem poruchy je úna-
va stávajícího materiálu, který
důsledkem opotřebení praskne.
Vodovodní potrubí může být také
narušeno během stavebních
úprav.

 Událost, která je plánovaná dopředu.

 Nejčastějšími důvody odstávky jsou
opravy, udržovací a revizní práce, dále
také stavební práce.

 Výhodou je, že se na ni zákazníci mohou
připravit v předstihu.

NON-STOP HAVARIJNÍ 
LINKY NA DIVIZE

Boskovice 734 692 777 
 516 427 249 

Brno-venkov  545 532 270
Jihlava 567 569 204 

 737 221 622 
Třebíč 568 846 253 

 603 804 288 
Znojmo 735 166 444 
Žďár nad Sázavou  566 651 159 

 724 102 777 

Bezplatná služba, která Vás 
bude informovat o plánované
odstávce nebo   havárii, v místě 
vašeho bydliště, pomocí SMS 

zprávy. Stačí se zaregistrovat pomocí 
formuláře na webových stránkách 
www.vodarenska.cz.

SMS 
Info 
SMS 
Info 
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Z činnosti Vinařské 
besídky v Těšanech
Rok 1939

I v těch vážných dobách, ve kterých 
žijeme, Besídka naše chce konati plně svůj 
úkol. A zvláště teď, kdy tolik vinic jsme 
ztratili, musíme si uvědomiti náš význam 
na poli národohospodářském a ještě pil-
něji musíme pracovati k lepšímu zítřku. 
Konáme, co můžeme. Ať se nenajde mezi 
námi ani jeden, který by nás a náš pro-
gram zradil. Tak zakončil jednatel svou 
výroční zprávu na valné schůzi vinařské 
besídky dne 5. ledna 1939. 

Schůze byla jako vždycky hojně 
navštívena a živý zájem o společnou věc 
odrážel se v celém jednání. Práce celého 
roku výboru Besídky byla oceněna novou 
důvěrou na další rok. Jistě potěší nás slova 
člena besídky, který pronesl kritiku našich 
schůzí: Těším se na schůzi, pro nás každé-
ho přinese vždy něco nového a dobrého. 

Letos jsme měli 2. výstavku našich 
vín. I přítomní odborníci s potěšením 
dívali se na pěknou barvu a oceňovali 
lahodnou chuť našich vín. Jen tak vytrvat, 
ať i těšanská vína se mohou včlenit do řady 
dodavatelů jakostních vín. Ať pomáháme 
nahrazovati těžké ztráty. 

Závěrem valné schůze slíbili jsme si, 
že budeme míti letos více pracovních 
schůzí, protože se budeme musit věnovat 
i ovocnému stromoví. Slib svůj plníme. Již 
20. ledna 1939 pozvali jsme si odborníka, 
zahradníka, pana Josefa Krále, který nám 
věrně ze svých bohatých zkušeností uká-
zal na řadě příkladů, jak máme se starat 
o půdu v našich vinohradech. Po přednáš-
ce byla živá debata, která svědčí, že pra-
covní schůze a četba Vinařského obzoru 
konají řádně svůj úkol. Jen dále se stejnou 
chutí do práce, potom se nemusíme báti, 
že dosavadní naše práce byla marná.

P. Hanousek

Časopis Vinařský Obzor – 
roč. 33 (1939), str. 37 a 38

Dne 23. února 1939 odpoledne shro-
máždila se většina členů a mnoho zájemců 
nečlenů u Rotnáglů. Na všech účastnících 
bylo pozorovati nevšední zájem zájem 
a otázku: Máme dobře vedené vinohrady? 
V čem ještě chybujeme? Po příjezdu Dr. 
Schmidta z Brna šli jsme všichni do vi-
nohradu p. Horáka, který ochotně nám 
dovolil pošlapati značný kus vinohradu. 
Na 70 osob vinařů shluklo se kolem pana 
doktora, který jasným a přesvědčivým 
slovem zdůraznil potřebu řezu a prak-
ticky ukázal, jak řez správně prováděti. 
Potom pod jeho vedením mnozí zkoušeli 
stříhati révu na jiných hlavách, takže ne-
budeme již tak často nerozhodní při řezu 
kteréhokoli druhu i stáří révy. Ostrý vítr 
šlehal nám do tváří, ale toho jsme nedbali. 
Vždyť chceme míti přece naše vinohrady 
v nejlepším pořádku, vždyť jsme si vědo-
mi i hospodářského významu pěstování 
révy vinné pro celý národ. Potom jsme šli 
k Rotnáglům. Tam pan doktor promluvil 
o všech potřebách vinic a o správném 
vedení hospodářství vinařského. Každý 
z nás našel v přednášce některou odpověď 
na připravenou otázku, a kdo ještě nebyl 
úplně přesvědčen, že rozumí vysvětlení, 
přišel osobně na věc se zeptati. Jednatel 
poděkoval jménem všech panu doktorovi 
a zdůraznil, že budeme dále pracovati po-
ctivě na rozvoji vinařství u nás, pro dobro 
celého našeho národního hospodářství. 
Po odjezdu pana doktora Schmidta byla 
ještě dlouho živá debata. Někteří členové 
objednávali si ještě různé potřeby na jaro 
a ještě přistoupilo nových 7 členů do naší 
besídky. Nezastavili jsme se tedy, ale jde-
me dále. Je nás nyní 55, ale ještě by nás 
mohlo býti více, pro dobro nás všech.

Pavel Hanousek, jednatel
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Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle zadání.






