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V současné době probíhá vyčištění 
potoka, který protéká naší obcí do 
Moutnic. Dále bude provedena oprava 
betonového rozdělovacího objektu, 
jehož úkolem je rozdělování vody 
Borkovanského potoka mezi Hraneč-
nickým a Moutnickým potokem. Více 
v samostatném článku tohoto zpravo-
daje.
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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
za pár dnů již bude rok 2019 minulostí. Každý z nás jsme jej 
prožili po svém, přesto i částečně společně. Bylo toho hodně, 
co se v Těšanech událo a já věřím, že se i mnoho dobrého 
povedlo. Osobně hodnotím tento právě končící rok jako 
úspěšný. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních 
a vše dobré v roce nadcházejícím.

Velkým tématem v roce příštím 
bude akce Rekonstrukce tělocvičny 
ZŠ Těšany. Bylo vypsané veřejné 
výběrové řízení, do kterého se přihlásili 
dva uchazeči. Vítězný uchazeč STA-
VEBNÍ FIRMA PLUS nabídla cenu 
nejnižší a to 22.989.998,40 Kč včetně 
DPH. Obec na tuto akci obdržela od 
Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 
5.000.000,- Kč. Zastupitelstvo obce 
schválilo rekonstrukci a ta reálně začala 
v říjnu tohoto roku. V první fázi se jedná 
o bourání starého koridoru, který 
vizuálně narušoval prostor školy 
a z praktického hlediska neměl jiné 
využití,  než jako skladiště (odkladiště) 
věcí. Namísto koridoru vznikne za 
tělocvičnou nový sklad pro mobilní 
parket, stoly a lavice využívané ke 
kulturním akcím atd. Od konce února 
se rekonstrukce přesune do tělocvičny. 
V tělocvičně se budou dělat nové 
podlahy, stěny, akustické stropy, 
elektroinstalace, rozvody vody a topení 
atd., proto ji nebude možné využívat. 
Předpokládaný termín ukončení je 
konec října 2020.
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V září jsem byl pozvaný na meziná-
rodní konferenci do slovenských 
Piešťan, kde jsem prezentoval některé 
projekty, které za poslední roky 
v Těšanech vznikly. Především odpado-
vý systém, rezervační a čipový systém, 
časosběrné kamery, ale i další zaujaly 
přítomné posluchače. Konference byla 
ve formátu V-4 za účasti starostů ze 
Slovenska, Maďarska a Polska a z oh-
lasů, které se ke mně dostaly, můžu 
konstatovat, že Těšany byly v diskuzích 
(formálních i neformálních) skloňova-
né vysloveně v pozitivním duchu. 

S kalendářem vznikla i další krásná 
věc, která se určitě zapíše do historie 
Těšan a to pohádka o naší hasičce, 
kterou napsal a animoval František 
Harčár. Myslím, že jsme tímto získali 
krásný a také vtipný propagační 
materiál. 

Rada obce schválila následující 
dotace pro místní spolky: 
 dotaci pro Orel jednota Těšany, p.s. 

ve výši 6.000,- Kč na akci "Výlet na 
Vysočinu pro děti z turistického 
oddílu Robinson"

  Individuální dotaci 4.980,- Kč pro 
spolek TS Wolfpack z.s.na zakoupe-
ní gymnastických žíněnek

Ing. Miroslav Zborovský, 
starosta obce

Rád bych vyzdvihnul práci kulturní 
komise, která připravila těšanský 
kalendář. V průběhu celého roku se 
členové komise pod vedením Mgr. 
Radky Kučerkové scházeli, shromaždo-
vali fotky, třídili, oslovovali spolky 
k zaslání dat akcí příštího roku atd. 
Výstupem je kalendář, který obsahuje 
fotky z akcí v průběhu celého roku, 
termíny plánovaných akcí, svozový 
kalendář, důležité kontakty atd. V radě 
obce jsme našli shodu v tom, abychom 
věnovali kalendář zdarma každé 
domácnosti a to především proto, že vy, 
Těšaňáci, jste občané aktivní, zapojuje-
te se do projektů a tento druh malé 
odměny si  vrchovatě zasloužíte. 
Doufám, že se vám kalendář bude líbit.
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V minulých dnech mě potěšil ohlas přespolních 
účastníků na sportovní aktivity, které probíhají v naší 
obci. Chci vyzdvihnout práci pořadatelů nejen halových 
fotbalových turnajů (viz. poděkování níže), ale všech, 
kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a práci ostatním. 

Poděkování pořadatelům halových 
turnajů pro fotbalovou mládež

Vážený pane starosto,
velmi rád bych jménem trenérského týmu Jiskry Strážnice pochválil pořadatele 

halových turnajů všech kategorií přípravek, které probíhaly po celý první adventní 
víkend v Těšanech. Užili jsme si bezchybné organizace, přátelské atmosféry, dobrého 
občerstvení a krásných fotbalových mačů. Nadšení našich svěřenců je jasně vidět na 
fotkách, které přikládáme. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.”

Tým trenérů Jiskry Strážnice

Potěšilo nás...
Touto cestou bych chtěla poděkovat 

panu starostovi a zastupitelstvu za 
schválení a následné zrealizování 
asfaltové silnice v ulici Za konírnou.

Zároveň bych chtěla pochválit 
pracovníky obecního úřadu za pečli-
vou údržbu a úpravu zeleně v obci. Od 
ostatních spoluobčanů by bylo pěkné, 
kdyby se na těchto pracích kolem svých 
domů také podíleli.

Marie Hanzlíková

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Informace z obce
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Zájezd pro seniory
V úterý 24. 9. 2019 byl uspořádaný 

již tradiční zájezd pro těšanské seniory. 
V programu byla prohlídka archeo-
skanzenu v Modré u Starého Města 
a také jsme zavítali na Živou vody, která 
se skanzenem sousedí. Zde jsme se 
seznámili s životem ve vodě i kolem 
vody, s vodními živočichy i rostlinami 
řeky Moravy. Dále jsme v rámci výletu 
pokračovali prohlídkou muzea historic-
kých kočárů v Čechách pod  Kosířem. 
Výlet  j sme zakonči l i  zastávkou 
v cukrárně v Otnicích. 

Za sebe hodnotím výlet jako velmi 
povedený a těším se na další rok.

Miroslav Zborovský
Starosta obce

Strážník městské 
policie v obci Těšany

Možná jste v poslední době zazna-
menali, že se v Těšanech pravidelně 
pohybuje strážník městské policie. 
Jedná se o zaměstnance Městské policie 
Židlochovice pana Lukáše Nového. Pan 
Nový je Těšaňák, proto zná obec velmi 
dobře a od září dohlíží na bezpečnost, 
klid a pořádek v obci.

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Informace z obce



Malá statistika z evidence obyvatel

K 30. 11. 2019 má obec Těšany 1246 obyvatel.
Během roku 2019 se přistěhovalo 16 osob a 11 osob se odstěhovalo.
Narodilo se 13 dětí, z toho 12 holčiček a pouze jeden chlapec.
Zemřelo celkem 9 občanů , nejstaršímu bylo 86 let, nejmladšímu 45 let.
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Návštěva hospice Sv. Alžběty, Denního stacioná-
ře Domino a kavárny Práh zaměstnávající osoby 
s handicapem

Jsou témata, o kterých se často nemluví, vyhýbáme se jim nebo se nás prostě 
netýkají.  Jedno listopadové úterý jsem byl součásti skupiny složené převážně ze 
sociálních pracovníků a dalších zástupců veřejné správy z regionu Židlochovicko, 
která v rámci příkladů dobré praxe navštívila hospic Sv. Alžběty, Denní stacionář 
Domino a také kavárnu Práh zaměstnávající handicapované osoby. Celý tento 
výjezd ve mně vyvolal hlubší zamyšlení a uvědomění si, že součástí našeho života 
nejsou jen trendy udávané médii nebo boj o kariérní úspěch, ale také otázky 
vztahující se k problematice žití s handicapem či to, že součástí našeho bytí je 
i otázka vyrovnání se s odchodem z tohoto světa. 

Ve všech zařízeních, která jsme 
navštívili, bych vyzdvihnul profesionál-
ní přístup personálu. Z většiny zaměst-
nanců, se kterými jsme se setkali, 
vyzařovala síla přesvědčení o smyslupl-
nosti jejich práce a také to, že svoje 
zaměstnání berou spíše jako poslání. 
Díky jim za to...

Závěrem bych ještě rád vyzdvihl 
vydání brožury nazvané „Rukověť pro 
rodiny na Židlochovicku 2019“, kterou 
vydala Místní akční skupina Podbrněn-
sko spolu s Městem Židlochovice. Je 
k dispozici i na našem obecním úřadě 
a naleznete zde kontakty nejen na 
poskytovatele sociálních služeb, ale i na 
další instituce a organizace, které se 
sociální a příbuznou problematikou 
v našem regionu zabývají.

Miroslav Zborovský

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Informace z obce



Kulturní komise
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Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopad
V České republice jsme si připomněli 30. výročí od sametové revoluce. Nejen 

ve městech, ale snad i v každé vesničce proběhly aspoň malé vzpomínkové akce. 
V Těšanech jsme se sešli u pomníku T. G. Masaryka. Připomněli jsme si nej-

důležitější události roku 1989, položili kytici zdobenou mašlí ve státních barvách, 
společně zazpívali národní hymnu. V závěru jsme chtěli zapálit svíce, ale bohužel 
nám nepřálo počasí a silný vítr překazil naše oslavné plány. Setkání bylo decentní, 
leč o to víc krásné. Vycházelo z nás, z našich srdcí a z toho, co se v nich ukrývá…

Za kulturní komisi
Mgr. Radka Kučerková

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Kulturní komise

Vítání občánků
Dne 22. září jsme na Obecním úřadu 

v Těšanech přivítali nové občánky 
v obci. Toto podzimní vítání se neslo 
v duchu samých děvčat. Jmenovitě 
jsme přivítali se svými rodiči Karolínu 
Syslovou, Lauru Neugebauerovou, 
Lucii Urbanovou, Isabelu Lazókovou, 
Lauru Kyselkovou, Aňu Suchánkovou 
a Adélu Zmrzlou. 

Všem děvčátkům přejeme 
hodně zdraví, štěstí, lásky 

a radosti do života.
Za kulturní komisi

Mgr. Radka Kučerková
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Rozsvěcování vánočního stromu 

V pátek 29. 11. 2019 v podvečer jsme 
se sešli u kovárny, abychom společně 
rozsvítili náš těšanský strom. (A vlastně 
ne jeden ale hned dva a sněhuláka 
navrch.) 

Po odbití sedmnácté hodiny jsme 
představili nový těšanský kalendář, 
který má hlavně sloužit, a ve kterém 
jsou zapsány hlavní kulturní akce 
a události pro rok 2020 a také svozy 
odpadů. Velký můj dík za pomoc při 
tvorbě patří zejména Elišce Petulové 
a Aleši Přibylovi. 

Vystoupení dětí se neslo v anděl-
ském duchu. Celý příběh byl lemován 
jednotlivými zastaveními skupin 
různých věkových kategorií – dětí 
z mateřinky, vystoupení starších žáků, 
ale také zpěv dětí z prvního stupně. 
Společně jsme tak vytvořili mozaiku 
odrazu představ neskutečných postav,

které jsou v tomto zimním období tak 
oblíbené. Následoval jarmark, kde se 
prodávaly výrobky dětí. „Těšánek“ nás 
př i  tom všem občers tv i l  ča jem 
a perníčky. Pohledy pro naše blízké 
jsme zaslali do „Ježíškovy pošty“ pro 
památeční razítko z Božího Daru. 
Počasí bylo doslova vymodlené, protože 
nepršelo, nefoukalo ani nemrzlo.

Chci Vám poděkovat za pomoc při 
této akci, všem spolupracovníkům 
a pomocníkům, ale také dětem, kole-
gům i rodičům, kteří nás podpořili 
a podporují.  

Přeji Vám krásné požehnané svátky 
vánoční, hodně zdraví, lásky. Těšíme se 
společně v roce 2020 na vzájemná 
setkávání.

 Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková 
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Tříkrálová sbírka proběhne v Těšanech 

v sobotu 4. 1. 2020 od 9.00 hodin. 
Za vaše dary potřebným předem děkujeme.

Možná jste si všimli...

Změna stanoviště 
kontejnerů na odpad!
Možná jste si všimli, že s otevřením nově 
opravené komunikace za konírnou také 
zmizely kontejnery, které byly umístěné 
u vjezdu z hlavní silnice. Kontejnery jsou nově 
umístěny za budovou v parku u autobusové 
zastávky směr Moutnice.

Krucifix v centru obce
Vážení spoluobčané, obec v roce 

2014 zrestaurovala sochy v okolí 
kruhového  objezdu.  Mimo j iné 
i barokní Krucifix z 18. století, který je 
na pískovcové podestě. V poslední době 
se množí případy, kdy žáci základní 
školy sedávají na této podestě a ničí tak 
zrestaurovaný Krucifix, jehož oprava 
stála  obec nemalé finanční prostředky. 
Pískovec je velmi měkký materiál, takže 
v místech, kde děti sedávají, je již 
vymělněn důlek. Žádáme tímto občany 
a především rodiče dětí, aby v případě, 
že je na tomto místě uvidí sedět, mládež 

upozornili, že to není místo na sezení 
a surfování po internetu.

Věříme, že občané pochopí naši 
prosbu o spolupráci a nebudou lhostej-
ně přihlížet k ničení památek v obci. 

Danuše Horáková

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 201910



Starý hřbitov
Vážení spoluobčané,

blíží se závěr roku 2019 a s ním i konec 
lhůty vyvěšení veřejné vyhlášky k hro-
bovým zařízením na starém hřbitově. 
Vyhláška je vyvěšena na webových 
stránkách obce, ve vývěsce obce u obec-
ního úřadu a na vstupní bráně na starý 
hřbitov. Kdo z Vás nečetl červnový 
zpravodaj, ve kterém jsme Vás infor-
movali o záměru se starým hřbitovem 
a žádali vlastníky hrobového zařízení 
nebo jejich dědice, aby se přihlásili 
na obecním úřadě k uvedenému vlast-
nictví, učiňte tak do konce roku.

Mohlo by Vás zajímat, jak práce 
na obnově starého hřbitova pokračují. 
Obec oslovila projektanta, který vypra-
cuje projekt a zjistí možnosti využití 
dotačního titulu na obnovu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za pomoc při sestavování evidence hro-
bů panu Eduardu Langáškovi, Karlu 
Liškovi a paní Ing. Janě Šnajdrové. 
Na hřbitově je celkem 157 hrobů, 
ne všechny mají pomníky, u mnohých 
jsou jenom obruby a to ne celé. Po-
mníky jsou nečitelné. Byla to mravenčí 
práce zjistit, kdo je na pomníku napsa-
ný. U těch pomníků, u kterých se nám 

podařilo alespoň částečně zjistit, kdo 
je na nich uvedený, dohledáváme chy-
bějící data v matrikách, aby evidence 
byla co nejpřesnější a mohla se zacho-
vat pro další generace.

Mnoho příjmení uvedených na po-
mnících už v Těšanech nenajdete: Opr-
chal, Polešovský, Springinsfeld, Urbá-
nek, Vaněk, Rybář, Jílek, Kostrhon, 
Hrouzek, Hnilica, Jedlička, Karažia, 
Knoflíček, Doležal, Syrový, Charvát, 
Ondráček, Kaňa, Klobása.

I jména jako Augustin, Vincenc, 
Anastazie, Filipína, Pelegrin, Eleonora, 
Apolonie, Alfons, Gertruda, Cecílie, 
Bartoloměj, Filoména byste těžko hle-
dali. 

Starý hřbitov je naše dědictví a je 
smutné jaký nepořádek tam je, nemlu-
vě o psích výkalech a kameny rozbitých 
fotografiích na pomnících. Nechce 
se mi věřit, že je naše generace tak 
otrlá, že nemá úctu k zemřelým. Rodiče 
zajímejte se, kde Vaše děti tráví volný 
čas, vysvětlete jim, že hřbitov není 
vhodným místem na hraní.

Danuše Horáková
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vážení rodiče,

se změnou fi nancování školství si ověřujeme možnost většího dělení žáků 
na skupiny, případně zavedení tandemové výuky. Zjišťujeme, jaká úskalí nám 
mohou přinést. V letošním školním roce se nám podařilo rozdělit pracovní 
činnosti a výtvarnou výchovu na druhém stupni na více skupin. V menším počtu 
je možné vytvářet složitější věci, více se věnovat jednotlivcům a v neposlední 
řadě také lépe děti ohlídat a dbát na bezpečnost. Zvažujeme vytvoření studijních 
skupin v příštím školním roce ve vyšších ročnících i v jiných předmětech, např. 
v matematice, českém jazyce. Doufám, že se nám podaří uchopit příležitost pro 
změnu a uvést ji v praxi tak, aby učitelům uvolnila ruce k propojování předmětů 
s reálným životem a více u dětí rozvíjet samostatné uvažování.

V závěru vám všem přeji poklidný adventní čas a do nového roku 2020 pevné 
zdraví, štěstí a radost z drobností, jež život každý den přináší.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy
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 Co naši nejmenší?

Dýňohrátky 26. 9. 2019
Sluníčko už se nemohlo dočkat, 

a proto dýně dozrály daleko dříve než 
jiné roky. Mnohé už se válely někde 
ve stodole nebo se chystaly jako krmení 
pro zvířátka. 

Dýní všemožných odstínů žluté, 
oranžové, zelené i bílé a rozličných tva-
rů se sešlo nepočítaně. Některé se hrdě 
vezly na vozících, kočárcích, jiné si le-
bedily v tašce či koši. Pak na řadu přišly 
nožíky, špendlíky, dloubátka a pichlavá 
párátka, špejle, větvičky… krásu dýní 
dotvořily kaštany, šípky, šišky a vše-
lijaké traviny… byl to opravdu pěkný 
pohled na vystavená díla tvořivých 
dvojic či celých rodinných týmů. 

Pak už zbývá jen popřát a podě-
kovat na závěr za úžasnou atmosféru 
a výzdobu okolí před budovou MŠ.

Helena Petláková, učitelka MŠ

Celé Česko čte dětem
Tak jako každý rok jsme navázali 

na tradici čtených pohádek a příběhů 
dětem před odpočinkem po obědě. 
V týdnu od 7.–11. 10. zahájili projekt 
žáci 9. ročníku ZŠ Těšany. Každý další 
měsíc v četbě pokračují žáci z nižších 
ročníků, tudíž v červnu ukončí projekt 
žáci 1. třídy a zároveň nám „malým“ 
ze školky ukážou, co se za celý rok na-
učili.

Z řad veřejnosti se nám nabídla p. 
Strážnická Jana (pro děti „teta Jana“), 
která chodí každý čtvrtek do třídy 
Myšek a Kocourků. Na chvilky s po-
hádkou od tety Jany se děti velice těší. 

Touto cestou zveme i jiné zájemce 
o předčítání, ať již pravidelné, nebo jen 
tak pro radost nás všech. Děkují pře-
dem učitelky z MŠ. 

 Markéta Večeřová, učitelka MŠ

 A co školáci?

Adaptační pobyt 6. ročníku
Začátkem září prožili žáci 6. třídy 

Adaptační program s přespáním 
ve škole. Do třídy přišli noví žáci z ně-
kolika okolních vesnic a my jim chtěli 
napomoci ve vzájemném poznání a vy-
tvoření nového kolektivu dvoudenním 
„stmelovacím“ programem. Našim 
cílem bylo vytvořit takové klima ve tří-
dě, kde se děti budou cítit dobře a bude 
se jim také lépe učit a zvládat nároky 
studia. 

Program jsme rozložili do dvou dnů 
a prolínalo se jimi zvolené egyptské 
téma. Hráli jsme různé seznamovací 
hry, tvořili jsme a povídali si. Navečer 
jsme podnikli dobrodružnou výpravu 
na těšanskou přehradu, kde jsme spo-
lečně rozdělali oheň, opekli špekáčky, 
zazpívali si s doprovodem kytary a za-
hráli hry. Přespali jsme společně v naší 
šesté třídě. Druhý den nás čekaly další 
kolektivní činnosti. 

Účast dětí považujeme za velice 
důležitou pro jejich další fungování 
ve třídě. Společné zážitky upevňují 
vztahy a vytváří podhoubí pro pozitivní 
atmosféru ve třídě, a tím pádem dobré 
společenské prostředí.

Mgr. Petra Musilová
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Vlastivědný výlet do Prahy
Letošní páťáci měli možnost v prv-

ních podzimních dnech navštívit a pro-
hlédnout si památky našeho hlavního 
města.

Prožili jsme společně dva dny napl-
něné příjemnými zážitky, poznali jsme 
historické dominanty Prahy, projeli 
se metrem, absolvovali komentovanou 
projížďku lodí po Vltavě.

 Večerní procházku na petřínskou 
rozhlednu jsme završili návštěvou 
bludiště a zrcadlového sálu, ve kterém 
si děti užily spoustu legrace.

Zázemí a nocleh nám poskytl his-
torický klášter Kapucínů na krásném 
místě Loretánského náměstí nedaleko 
Pražského hradu.

Za pedagogy mohu říci, že se nám 
výlet vydařil, děti byly spokojené 
a domů se vrátily bohatší o další nové 
poznatky, informace a zajímavosti ne-
jen z dob minulých.

Mgr. Marta Skočovská

Za žáky vybíráme  
tuto slohovou práci:

Drakiáda ŠD a MŠ
V letošním roce se již tradiční Dra-

kiáda pořádaná ŠD a MŠ Těšany konala 
v úterý 22. října v 16.00 hodin, kdy nám 
krásně svítilo sluníčko, ale bohužel ne-
foukal vítr. Po kreslení dráčků křídami 
na chodník před školou jsme se vydali 
na kopec za školu pokusit se alespoň 
na chvíli naše dráčky vznést do oblak. 
Některé děti s rodiči byly úspěšné a na-
konec se pár draků vzneslo k obloze. 
Na děti, které si doma draky vlastno-
ručně vyrobily, čekala odměna.

Jana Ostřížková, vychovatelka ŠD

Zážitky z Prahy 

Václav Krakovič, Daniel Vymazal

Když jsme dojeli do Prahy, tak jsme uviděli krásný pohled na Národní muzeum. 
Z nádraží jsme se vydali směrem na Václavské náměstí. Na místě třídu ohromila 
socha sv. Václava. Potom jsme pokračovali na Staroměstské náměstí, kde naše oči 
spatřily přenádherný Orloj. Naštěstí jsme to stihli do dvanácti hodin, kdy se měnily 
sochy dvanácti apoštolů a věřte, nevěřte, bylo to nádherné. Poté jsme se rozhodli 
jít do muzea Karlova mostu, kde byla výstava o panovníku České země, který vládl 
ve 14. století. Byl to jeden z nejvýznamnějších panovníků, jménem Karel IV.

Když jsme vyšli z Muzea, šli jsme na loď, kde nám paní učitelka zařídila projí-
žďku. Dostali jsme limonádu a nanuky. V pět odpoledne nám přivezli večeři. Měli 
jsme pizzu. Byla vynikající. Druhý den byla prohlídka Pražského hradu. Z něj jsme 
prošli Zlatou uličkou k Daliborce, na metro a pak už na nádraží.

A výlet skončil, byl parádní.
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Pískohraní v ŠD
V pondělí 4. listopadu se ve ŠD ko-

nala tvořivá dílnička pod vedením paní 
lektorky Lenky Podzemné, kdy děti 
vytvářely sypáním barevných písků 
krásné obrázky. Tato tvůrčí činnost 
je tak zaujala, že některé si vyráběly 
i více obrázků, ze kterých měly velkou 
radost.

Jana Ostřížková, vychovatelka ŠD

Den zdraví
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se ve škole 

konal tradiční projektový den „Den 
zdraví“. Děti si v tento den ponechaly 
aktovky doma a vzaly si do školy jen 
nejnutnější pomůcky a řádnou svačin-
ku.

Pro každou třídu jsme složili indivi-
duální rozvrh hodin, jehož náplní byly 
lekce typu poskytnutí první pomoci, 
jak na silnici, měření rychlosti nejen 
autům, ale hlavně dětem a jejich běhu, 
ukázky policejní techniky, trestní 
a rodinné právo, Hasík, poznání jiných 
zemí, masáží, kosmetiky, kadeřnictví, 
sportovního vyžití, zubní hygieny pro 
nejmenší, keramiky a zdravého vaření.

Svojí návštěvou nás poctili také 
z Ovocentra. Letošní náplní byly 
ovocno-zeleninové koktejly v barvách 
semaforu.

Mgr. Radka Kučerková

…Co o nás napsali někteří lektoři?...
Základní škola v Těšanech 💗
Dokonalý Den určený pro děti 🌞
Děti se tu jeden den neučí běžnou látku, 
ale naopak tu mají nabitý program 
od nejrůznějších oborů, aby měly 
možnost si vyzkoušet a naučit se něco 
nového.

Jsou tu: hasiči, policie, záchranáři, 
právníci, vizážistky, kadeřnice, různá 
cvičení (jóga, kruhový trénink), atp..

Učitelský sbor na této škole je skutečně 
výjimečný a zaslouží obrovskou po-
chvalu, práci tu dělají srdcem a dělají 
vše pro spokojenost dětí, všichni jsou 
tu přátelští, milí a pořád se usmívají 😊.

Jsem vděčná už za druhé pozvání 
na tento krásný den, že můžeme být 
součástí tak krásného Projektu. A bylo 
pro mě velkou radostí všechny po roce 
zase vidět.
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Světový den laskavosti
Naše škola se připojila k oslavám 

Světového dne laskavosti, který se letos 
konal 13. listopadu. Děti, které se do ha-
ppeningu zapojily, proto zažily konání 
dobrých skutků na vlastní kůži. Ve tří-
dách vybrané děti celý den „páchaly“ 
dobré skutky a na konci vyučování byly 
odtajněny. Někde to bylo velké překva-
pení, jinde děti ihned odhalily třídní 
laskavce.

Chtěli jsme ukázat, že laskavost 
není jen záležitostí školní třídy, a tak 
si děti při odchodu ze školy vybraly tip 
na dobré skutky na doma. A tak někteří 
umyli nádobí, aniž by jim to rodiče 
řekli, jiní připravili stůl k večeři, pustili 

někoho sednout v autobuse a mnoho 
dalšího. Sami popřemýšlejte, zda jste 
si u dětí něčeho všimli.

Doufáme, že si děti připomněly, 
že v laskavosti je pozitivní síla, která 
nás všechny spojuje. Jsme přesvědčení, 
že ti, kteří konají laskavé skutky, jsou 
šťastnější, jsou lépe vnímáni svými 
vrstevníky a vykazují lepší studijní vý-
sledky. Laskavé děti mají lepší vztahy 
s okolím, v interakcích lidi více propo-
jují a mnohem méně ubližují slabším 
jedincům. A hlavně pozor – laskavost 
je nakažlivá!

Mgr. Irena Zigmanová

Podzimní okrskové soutěže 
v tělesné výchově

Minifotbalu v Měníně se zúčast-
nil Juračka Vít, Fiala Adam, Čermák 
Vojtěch, Tannenberger Dominik, Lízal 
Lukáš, Kryštof Verešpej, Dobrovolný 
Václav, Slavík Daniel, Malík Daniel, 
Dosoudil Filip. Obsadili jsme 3. místo. 

Soutěž ve šplhu na tyči probíhá 
tradičně v Židlochovicích. Celkový 
součet nejlepšího času ze dvou pokusů 
chlapce a dívky v jednotlivých ročnících 
nás umístil na 6. místo ze sedmi škol.

Výsledky:

6. ročník Podbřecká Eliška ⏱ 6,62 s Bršlica Jakub ⏱ 6,04 s

7. ročník Bednářová Anna ⏱ 6,17 s Hrouzek Lukáš ⏱ 5,73 s

8. ročník Schleiferová Lucie ⏱ 7,00 s Vahala Denny ⏱ 4,04 s

9. ročník Kuchaříková Monika ⏱ 5,46 s Hrouzek Daniel ⏱ 3,64 s

Za reprezentaci školy v obou soutěžích byla žákům udělena pochvala.

Alena Chaloupková
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Od poslední uzávěrky zpravodaje 
jsme uspořádali již třetí ročník spor-
tovního odpoledne pro děti s názvem 
HEJBNI KOSTROU. Tentokrát nás 
provázela myšlenka olympijských her. 
Sešli jsme se již v pátek večer, abychom 
poctivě pracovali na přípravě akce. 
Toto chystání trvalo až do sobotního 
oběda, kdy jsme měli konečně vše při-
pravené. Pak už jsme čekali na první 
příchozí. Děti musely splnit několik 
úkolů, každý z nich se zaznamenával 
na obdrženou svíčku. Když měly vše 
splněné, každý účastník svou svíčku 
připojil do společného olympijského 
ohně. Za to vše pak pro každého ná-
sledovala odměna. Tou nejcennější 
byla naše olympijsko-orelská medaile 
na památku, že každé dítě rozhýbalo 
svou kostru. Těší nás, že každý rok 
přijde víc a víc dětí. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat našim florbalistům, 
kteří nám pomohli s přípravou a orga-
nizací. 

Od září začala nová florbalová sezó-
na. I letos se účastníme orelské florba-
lové ligy. Přihlásili jsme se do kategorií 
můžu a žen. Především u kategorii 
žen se těšíme na nové výzvy. To proto, 
že naše zkušená děvčata doplní nové 
naděje, které se k nám připojily během 
loňské sezóny a od té doby udělaly 
poměrně velký pokrok. Společně jim 
budeme držet palce, aby ve svém sna-
žení vytrvaly. 

O něco později začal florbal i pro 
děti pro 1 až 4 ročník základní školy. 
Nově přibylo několik nových zájemců, 
a to hlavně z těch, kteří v minulosti 
navštěvovali sportovky. I díky tomu 
se rychle naplnila kapacita. Kromě 

toho také pokračuje sportovní krou-
žek pro ty nejmenší, který bývá opět 
v pátek od 16:30. Tady došlo k velké 
obměně. Protože se většina přesunula 
do florbalu a začaly chodit nové děti. 
S těmi se učíme nejen pohybové zákla-
dy, ale také mít kladný vztah k pohybu, 
a hlavně si už odmalička vybudovat 
lásku ke sportu. 

Protože se blíží Vánoce, rádi by-
chom vám všem popřáli hezké prožití 
vánočních svátků a šťastné vykročení 
do nového roku 2020. 

Za Orel jednotu Těšany
Bc. Aleš Přibyl

Těšany
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„Když zastaví se čas“ – dvacátý ročník výstavy betlémů na kovárně
Letos uplynulo dvacet let od první 

výstavy betlémů na těšanské kovárně. 
Na samém začátku jsme ani netušili 
jakou tradici tímto prvním krokem 
vytvoříme. Kolik betlémů na kovárně 
vystavíme a kolik lidí v tyto dny kovárnu 
navštíví. Ale hezky od začátku.

Před dvaceti roky, kdy se v našem 
okolí žádná taková akce nepořádala, 
nás napadlo zpříjemnit místním lidem 
adventní dobu malým zastavením 
na kovárně, která se k takovému účelu 
nabízela. S laskavým dovolením Tech-
nického muzea, velkým nadšením, 
a ještě větší pomocí manželů Dudkových 
jsme se pustili do práce. Betlémy jsme 
sháněli a půjčovali výhradně ze soukro-
mých sbírek a z rodin, kde se zachovaly 
po předcích. Byli jsme překvapeni, jaké 
poklady rodiny opatrovaly. Více jak de-
set let se na výstavách neobjevil žádný 
z betlémů dvakrát, stále jsme měli kde 
„brát“. Při představě, že na každé výsta-
vě se většinou sešlo kolem sta betlémů 
a každý rok se vystavovaly betlémy nové, 
tak to byla úctyhodná řada exponátů. 

Později jsme se k některým vraceli 
i proto, že majitelé nám je znovu sami 
nabídli nebo byly natolik zajímavé, 
že nám zůstaly v paměti a stálo za to 
je znovu vidět.

V roce 2004 tehdejší vedení obce 
požádalo výtvarnici paní Janu Moštko-
vou, aby ztvárnila betlém pro Těšany. 
Paní Moštková se úkolu ujala a do bet-
lému promítla historii i kulturní život 
obce. Těšanský betlém je stále v prodeji 
při výstavách.

Naše výstavy jsme doplňovali vždy 
malou výstavkou prací dětí z mateřské 
a základní školy, výrobků z dílny ke-
ramického kroužku nebo vyrobenými 
betlémy dětí z turistického oddílu 
Robinson. 

Nelze zapomenout ani na ochut-
návky domácího vánočního cukroví 
a jiných dobrot od místních maminek 
a babiček. Dílničku, kde si děti nazdo-
bily perníčky. Součástí výstav byl a stá-
le je i malý jarmark.

Letošní dvacátý ročník jsme si všich-
ni užili, opět jsme se sešli v příjemné 
předvánoční atmosféře, zavzpomínali 
jsme na ty, kteří nám na kovárně po-
máhali a už bohužel nejsou mezi námi. 
Ochutnali jsme vánoční cukroví, na-
koupili jsme drobné dárky pro radost 
v podobě sušené zeleniny do polévek, 
sladkých oříšků všeho druhu, voňavých 
mýdélek a již tradičních vánočních 
dekorací a slámových ozdob. Výstavu 
betlémů doplnila výstavka keramiky 
dětí z Rodinného centra na Myšáku 
a vánočních ozdob dětí z turistického 
oddílu Robinson. 

K tomu nám zazpívaly a příjemnou 
atmosféru dokreslily děti z folklorního 
souboru Lušňáček.

Aby tato akce měla také nějaký smysl, 
už na samém začátku jsme si řekli, že veš-
kerý výtěžek z této akce věnujeme vždy 
někomu potřebnému. Tak tyto peníze 
pomohly například Nadaci Debra, která 
se stará o děti s nemocí Motýlích křídel, 
nadaci Dobrý Anděl, Betlému v Klo-
boukách u Brna a na dalších místech.  
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Za dvacet roků jsme rozdělili téměř sto 
tisíc korun, a to díky vám, kteří na kovár-
nu chodíte a přispíváte na dobrou věc.

Závěrem nám dovolte poděkovat 
především Technickému muzeu v Brně, 
všem kteří jsou ochotni nám svoje bet-
lémy půjčit, všem kteří nám na kovárně 

pomáhají, Evě a Lojzovi Dudkovým 
za dlouholetou přízeň a pomoc.

A především děkujeme vám, kteří 
naše výstavy betlémů navštěvujete. 

Děkujeme Mirka Husáková  
a Marie Horáková

POZOR ZMĚNA TERMÍNU
Knihovna bude naposledy otevřena 16. 12. 2019 (pondělí)  
16:00–20:00 hod. Od 17. 12. 2019 do 06. 1. 2020 bude uzavřena.

Od 7. 1. 2020 bude knihovna pravidelně otevřena každé úterý 16:00–19:00 hod. 
28. 1. 2020 bude uzavřena z důvodu dovolené.
Od nového roku si můžete v knihovně vypůjčit časopis Zahrádkář a Čtyřlístek.

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok 2020  

Vám přeje Martin Fiury
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Výlet na Tři Studně 2019
První říjnový víkend jsme se vydali 

na náš tradiční podzimní výlet na Tři 
Studně. 

Jelo nás celkem 29, tedy téměř 
všichni, kteří byli letos i na táboře. 
Hned první večer museli všichni 
prokázat svoji odvahu. Tak jak byli 
na táboře rozděleni do tří osádek, tak 
se i teď vydala každá osádka zvlášť 
na cestu. Když se přiblížili k lesu, 
dle pokynů museli zhasnout všechny 
své svítilny a v naprosté tmě do lesa 
vstoupit. Kousek opodál uviděli světlo, 
u kterého stála jejich Admirálka Lenka 

a Kapitán Honzík, ti jim předali vzkaz 
od Robinsona. Ve zprávě Robinson vy-
právěl o jeho plavbě a o tom, jak se na 
svých cestách seznámil se Šamanem 
Tompehojou, který hledá pomoc pro 
své město. Jakmile dočetli tuto zprá-
vu o kus dál v lese se rozhořela louč, 
u které stál Tompehojův posel a ten 
je žádal o pomoc a předal jim mapu, 
aby věděli, jakým směrem se vydat. 
A tak se všichni námořníci od tohoto 
posla dozvěděli, že za 282 dnů se vydají 
na cestu do města Yucatan a další Ce-
lotáborovou hrou tak budou Mayové. 
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V sobotu jsme se probudili do dešti-
vého dne. A i když jsme se statečně vy-
dali na cestu ke Brožově skále, asi po 2 
minutách chůze jsme si kvůli silnému 
dešti dali první přestávku na svačinu 
a naši cestu jsme museli přehodnotit. 
Udělali jsme tedy jen malou procházku 
kolem Tří Studní a zbytek dne zůstali 
v teple a suchu. Měli jsme tedy plno 
času na různé společenské hry a sran-
dičky uvnitř penzionu. 

V neděli se už počasí umoudřilo, tak 
jsme doháněli to, co jsme nestihli v so-
botu. Celé dopoledne jsme hráli v lese 
a na louce nejrůznější hry a po obědě 
jsme vyrazili zpět do Těšan.

Tímto děkuji za pomoc s přípravou 
a celým výletem vedoucím – Honzíkovi 
Fialovi, Vojtovi Komárkovi a Kačce 
Gratclové. 

Děkuji Autodopravě Čech, přede-
vším děkuji Pavlovi Čechovi. 

Děkuji obci Těšany za příspěvek 
na dopravu.

Ing. Lenka Husáková

Co plánuje Turistický 
oddíl Robinson:

Každou středu od 16.15 hod. se schá-
zíme na Orlovně. 
Letos jsme se opět zapojili do výsta-
vy Betlémů, která se konala první 
adventní víkend na kovárně. Na 
schůzkách Robinsonu jsme vyrobili 
ozdoby a na kovárně jsme pak jimi 
nazdobili vánoční stromeček.
Rozhodli jsme se podpořit projekt 
„Skutečný dárek“ organizace 
Člověk v tísni. A tak jsme jako vánoč-
ní dárek koupili poukaz v hodnotě 
250 Kč na nákup 20 kuřátek, která 
pomůžou rodinám v rozvojových 
zemích. Dvacet kuřat zajistí rodině 
zdroj příjmů i obživy. Pokud chcete 
i vy přispět, můžete si takový pou-
kaz vybrat na webových stránkách: 
www.skutecnydarek.cz
Na konec dubna plánujeme poprvé 
i jarní víkendový výlet. 
A v létě 15.–25. července se už zase 
všichni těšíme na tábor. Tentokrát 
jako Mayové.

Každou středu od 16.15 hod. se schá-

Letos jsme se opět zapojili do výsta-
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Radost nám dělají týmy mládeže, 
které bez přestávky neúnavně trénují 
i po ukončení oficiální soutěže. V říjnu 
mladší přípravka postoupila do kraj-
ského finále Ondrášovka Cupu, které 
se konalo v Líšni. Starší přípravce unikl 
postup těsně v okresním turnji na sta-
dionu ve Vyškově. Přes zimu navštíví 
děti desítky turnajů, proto děkujeme 
všem trenérům za obětavou práci a ro-
dičům za podporu.

S rokem 2019 se rozloučíme na 10. 
ročníku Štěpánského turnaje, který 
se bude konat netradičně v sobotu 
28. 12.

V roce 2020 chystáme novinku 
v podobě šachového turnaje.

Na závěr přejeme všem klidné 
prožití Vánoc a zveme Vás na páteční 
šachové večery.

Za TJ Sokol Těšany  
Jaroslav Nádeníček

Vážení fotbaloví fanoušci, 
skončila podzimní část sezóny, která se dospělým moc nepovedla. Oba týmy 

mužů přezimují na 11. místě tabulky. Po minulé vydařené sezóně tak bude 
mít A mužstvo hlavní úkol soutěž udržet. V obou týmech nastupuje 14 hráčů 
do třiadvaceti let, což je velký příslib do budoucna.

Xx
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Vánoce ve farnosti
Pojďme si přiblížit první Vánoce 

slavené v našem kostele po jeho vysvě-
cení. Požádali jsme pana faráře Trtílka, 
zda by bylo  možné nahlédnout do farní 
kroniky, která je vedena od roku 1897. 
Pan farář nám poslal následující výpis: 

Pravděpodobně řečeno, moji vzdá-
lenější předchůdci se tímto tématem 
téměř nezabývají. Vánoce se slavily 
mnohem skromněji, ale více duchovně-
ji. Dnes jsme svědky jejich komerčnímu 
pojetí dlouho před nimi. Svět byznysu 
všechno přejal, i ty betlémy, jenom 
ne to nejdůležitější – Ježíška, Ježíše. 
A když, tak jenom jako obchodní logo. 
Jak to kdysi někdo vyjádřil: „Téměř 

celý svět slavíme Vánoce“. Přivlastnil 
si svátky narození Spasitele, nepři-
vlastnil si jeho samého. Světlo směnil 
za posvícení, Pravdu za pohádku, Chléb 
života za žvanec, Lásku za milkování, 
Slovo plné života a síly za slovní hříčky 
a kratochvíle. „Přesto se znovu rodí 
v srdcích mnohých...“

Kromě duchovní podstaty jsou po-
slední roky vánoční svátky ve farnosti 
provázeny něčím kulturním, v minu-
lých letech např. scénkou se zpěvy 
od Marie Holkové, kterou sehráli farní-
ci nebo vánoční koncert evangelického 
sboru z Klobouk u Brna. Letos se mů-
žeme těšit na další krásný koncert.

23



Pro maminky jsme po nějaké době 
zase uspořádali Tvořivou kavárničku. 
Zde si mohou popovídat, „odpočinout“ 
od dětí a ještě vyrobit pěknou věc, tře-
ba právě pro ně. Tentokrát jsme jim 
do pokojíčků tvořily lapače snů… a že 
se nám povedly! Po-
kud se k nám chcete 
také někdy přidat, sle-
dujte plakáty. 14. 12. 
proběhne tvoření vá-
nočních svícnů. Po-
kud je kapacita ještě 
volná, jistě se můžete 
zúčastnit.

Od října se opět 
děti i  ženy schází 
u vyrábění keramiky, 
kde také tvoří krásné 
věci. Děkujeme všem, 
co se j im věnují . 
Máme za sebou také 
3 pravidelné akce 
Myšáku. 

V říjnu se uskutečnil 10. Veselý 
bazárek, který byl letos více slavnostní, 
jelikož byl jubilejní. Každý za nákup 
dostal „veselou eko propisku“ a tým 
bazárku se pro Vás konečně společně 
vyfotil. Hlavně se vše podařilo a ještě 

k tomu jsme lámali 
rekordy .  Prodalo 
se téměř 39 % zboží, 
za  což  děkujeme 
všem, co přišli na-
koupit a dát si kávu 
do naší  kavárny. 
U této kavárny také 
probíhal „Batůžkový 
projekt“, do kterého 
se zapojilo spoustu 
skvělých laskavých 
lidí i Základní škola. 
Díky těmto lidem 
se nám sešlo 107 ba-
tůžků, které poputují 
dětem do nejchud-
ších zemí. Batůžky 

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Rodinné centrum Na Myšáku

Nový školní rok začal i na Myšáku. Ze středečních radovánek nám některé děti 
přesídlily do školky, avšak ti malí jednoroční za námi zase začaly chodit. A aby 
se v chladném období tyto malé děti mohly také vyřádit, když už jsou hřiště uložená 
k zimnímu spánku, otevřeli jsme pro 
ně a jejich maminky nový kroužek 
s názvem Hýbánky. Na Myšáku 
bychom se rozběhnout nemohli, a tak 
se scházíme ve výstavní místnosti v ZŠ. 
Jelikož je ale o kroužek velký zájem, 
i tato místnost nám málem nestačí. 
Děti se zde učí pohybové básničky 
a písničky, tancujeme, ale také cvičíme 
s různými pomůckami, které nám 
poskytl z dotace Jihomoravský kraj. 
Děti jsou moc šikovné a věřím, že se 
jim mezi námi líbí.
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obsahují pomůcky do školy a hygie-
nické potřeby. K tomu jsme jim poslali 
krásný finanční výtěžek. Máme z toho 
opravdu velkou radost, že díky naší 
i Vaší zásluze můžeme pomáhat tam, 
kde to opravdu potřebují. Další bazá-
rek bude již 29. 2. 2020, tak přijďte 
nákupem také „pomáhat“.

Týden poté jsme již na Orlovně 
roztáhli pingpongové stoly a bojovali 
o první místa při tradičním Myšák 
cupu, letos již VI. ročníku. Umístili 
se všichni, kteří se trefili do míčku - 
dospělí i děti. Je to vždy fajn víkend, 
kdy se rodiny sejdou, zasportují a také 
podebatují. Přidáte se příště také?

V očích nám ještě teď svítí svíčky 
z lampionů, se kterými se děti vydaly 
po Těšanech opět po stopách svatého 
Martina. Na jednotlivých stanovištích 
si připomněly jeho dobré skutky a sta-
tečně bojovaly o svítící tyčinky, ze kte-
rých si vždy tvoří nejrůznější tvary. 
Letos jsme vyslali na Svatomartinskou 
cestu více jak 100 dětí a to nepočítáme 
dospělé doprovody! Tak zase příští rok?

Na co Vás ale chceme všechny po-
zvat, je Divadelní pohádka Maxipes 
Fík, která se odehraje pro malé i velké 
diváky v neděli 9. 2. 2020. Pro bližší 
informace sledujte plakáty, náš face-
book nebo mrkněte na naše webové 
stránky www.rcnamysaku.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Tým rodinného centra NA MYŠÁKU.
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Jak často čistit  
a kontrolovat komín?

Jak předcházet otravám 
oxidem uhelnatým?

Únik zemního plynu
Zemní plyn je vysoce výhřevný, 

hořlavý, přírodní plyn. Ve své ryzí 
podobě je bez barvy a zápachu. Jeho 
charakteristickým znakem je vysoký 
obsah metanu. Při jeho spalování se na 
rozdíl od jiných fosilních paliv uvolňuje 
do vzduchu mnohem méně škodlivin. 
Patří do skupiny topných plynů, využívá 
se k vytápění, vaření a ohřevu vody, 
v elektrárnách, teplárnách, v kogene-
račních jednotkách a v dopravě (jako 
pohon motorových vozidel). Může 
se vyskytovat ve dvou formách CNG (st-
lačený zemní plyn) a LNG (zkapalněný 
zemní plyn).

Údržba a používání plynových 
spotřebičů
• dbejte na to, aby plynová zařízení byla 

řádně kontrolována a udržována pod-
le návodů jejich výrobců a dodavatelů,

• prostor, ve kterém je plynový spo-
třebič používán, je vždy nutno řádně 
větrat,

• plynový spotřebič používejte výhrad-
ně k tomu účelu, k němuž je určen; 
je velmi nebezpečné používat napří-
klad plynový sporák nebo plynovou 
pečící troubu k ohřevu místnosti,

• je nutno dbát na to, aby práce spojené 
s údržbou a opravami plynových zaří-
zení prováděly pouze odborné firmy.

Bezpečnostní opatření při úniku 
zemního plynu
• neprodleně zhasněte všechny pla-

meny (sporák, svíčky, aromalampy 
apod.),

• otevřete všechna okna a dveře,
• ihned uzavřete všechny uzávěry ply-

nu, popřípadě hlavní uzávěr plynu 
(HUP),
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CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ
Rizika požárů v přírodě

Xxx

ZAJÍMAVOST: Zemní plyn je bez 
zápachu, proto se tzv. odorizuje, tj. 
přidávají se do něj páchnoucí plyny 
(např. ethylmerkaptan), aby bylo 
možno čichem zjistit jeho přítomnost 
ve vzduchu.
Zemní plyn sice neobsahuje jedovaté 
složky, ale při jeho nedokonalém 
spalování vzniká vysoce toxický oxid 
uhelnatý!
Pokud zemní plyn unikne do ovzduší, 
může vytvořit se vzduchem výbušnou 
směs, která se snadno vznítí a zapříčiní 
požár:
• při iniciaci ohněm  

(hořící zápalkou či svíčkou),
• elektrickou jiskrou  

(vypínačem elektrického osvětlení),
• od silně rozpálených ploch.
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• nepoužívejte otevřený oheň, 
nezapalujte zápalky nebo zapalovač, 
nekuřte,

• nepoužívejte a nemanipulujte 
s elektrickými spotřebiči,

• nepoužívejte zvonky u dveří, telefony, 
výtahy,

• varujte všechny ostatní obyvatele 
ohroženého místa, kde došlo k úniku 
plynu,

• informujte pohotovostní a porucho-
vou službu dodavatele zemního plynu 
telefonem, který se nachází mimo 
dům či místo úniku zemního plynu,

• místo úniku zemního plynu je nutné 
zpřístupnit pracovníkům pohoto-
vostní a poruchové služby dodavatele 
zemního plynu, kteří si v případě 
potřeby přivolají na pomoc pracovní-
ky policie a hasičů.

Únik oxidu 
uhelnatého (CO)

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráž-
divý plyn bez chuti a zápachu. Je silně 
jedovatý a lidské smysly neumí jeho 
přítomnost detekovat. Vzniká v menší 
nebo větší míře u všech procesů hoření, 
kde se spalují směsi obsahující uhlík. 

Kromě zemního plynu je takovou dob-
ře známou a často používanou látkou 
samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, 
benzín, nafta, topný olej, dřevo, za-
hradní odpad, pelety, papír nebo tabák.

Možným zdrojem nebezpečí je ka-
ždé takové zařízení, které ke svému 
provozu používá některé z výše zmí-
něných paliv, tj. kotel fungující na plyn 
nebo na kombinované palivo, plynový 
průtokový ohřívač vody (karma), 
plynový sporák, krb, kamna či krbová 
kamna. Dále moderní zplynovací kotle 
na dřevo a pelety, zahradní gril a každý 
stroj poháněný motorem s vnitřním 
spalováním, např. automobil, moto-
cykl, zahradní sekačka atd. Hlavními 
příčinami vzniku a následného úniků 
oxidu uhelnatého z takových zařízeních 
je zejména jejich chybná instalace, 
zanedbávání revizí a nedostatečná 
údržba.

Příznaky otravy
Oxid uhelnatý blokuje přenášení 

kyslíku krví, neboť jeho vazba s hemo-
globinem (červeným krevním barvivem) 
je 240× pevnější než vazba s kyslíkem. 
Příznaky otravy oxidem uhelnatým, 
způsobené nedostatkem kyslíku, jsou 
bolesti hlavy, závratě, nevolnost, 
otupené myšlení a překrvení ve tváři. 
Při středně těžkých otravách dochází 
ke zvracení, ospalosti a celkové zmate-
nosti. V těžších případech se mohou ob-
jevit křeče, porucha vědomí, zmatenost, 
halucinace, poruchy srdečního rytmu 
a nakonec i smrt. Člověk otrávený oxi-
dem uhelnatým není smrtelně bledý, ale 
má naopak třešňově červenou barvu.

TIP: Telefonní číslo 
na pohotovostní a poruchovou 
službu dodavatele zemního 
plynu je 1239. Obsluha 
této linky je zajišťována 
nepřetržitě. Linka je účtována 
jako místní hovor.

STALO SE: Dne 21. 6. 2004 došlo v bytovém domě na Tržní ulici v Brně-Černovicích 
k výbuchu plynu, v jehož důsledku došlo ke zřícení přední části budovy. Následně 
vznikl požár, který byl dále podporován unikajícím plynem. K události došlo 
poté, co dělníci při výkopových pracích použili pneumatické kladivo. Záchranné 
a likvidační práce trvaly dva dny. O život přišli 4 lidé.
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Prevence otrav oxidem 
uhelnatým
• nechte komíny pravidelně 

kontrolovat, dbejte na to, aby v topné 
sezóně nebylo na komíně žádné ptačí 
hnízdo,

• na svých topných zařízeních 
si pravidelně nechte provádět údržbu 
odborníkem,

• pokud jsou v jednom bytovém domě 
topná zařízení vyvedena do jednoho 
společného komína, bezpodmínečně 
si vyžádejte názor odborníka (např. 
kominíka nebo technika firmy, která 
zařízení instalovala) a pokud je to 
možné, nechte 
si zrekonstruovat 
systém odvodu 
spalin,

• pokud máte topné zařízení 
s otevřenou spalovací komorou 
(kotel, ohřívač vody, krb), ujistěte 
se, že zásobování zařízení vzduchem 
je zajištěno, neucpávejte větrací 
otvory vytvořené ve zdech,

• zahradní gril nikdy nepoužívejte 
v uzavřených prostorech,

• motor auta nenechávejte v zavřené 
garáži v chodu.

Pro vyšší bezpečnost si na-
instalujte hlásič výskytu oxidu 
uhelnatého. Cena za pořízení 
se pohybuje od cca 400 Kč výše.

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi
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Jelikož jsme v Těšanech začínající 
spolek, měli bychom se Vám nejdříve 
představit a říct o nás více. Jsme taneč-
ní skupina Wolfpack z.s. a funguje-
me jen v Těšanech. Zaměřujeme se na 
street dance, art dance a disco dance. 

Trénovat jsme začali už koncem 
prázdnin, kdy jsme místo náboru pou-
žili Pohádkovou cestu pro všechny děti, 
ale oficiálně od začátku září. Na začát-
ku jsme moc nevěděli, kolik nás vůbec 
bude. Na každém zkouškovém trénin-
ku byl jiný počet dětí. Ano dětí, pokud 
by chtěl tancovat i nějaký chlapeček, 
budeme rádi. Teď už však víme a pilně 
trénujeme na všechny naše vystoupení. 

Naše největší skupina je 21 snaži-
vých holčiček. Po našem jednodenním 
soustředění už umíme i větší část velké 
sestavy. Větší část holek je z Těšan, 
proto až nás někde uvidíte, hodně 
z nich poznáte. A proč se jmenujeme 
Wolfpack....? Protože našim největším 
záměrem je, aby spolu holky dokázaly 
kamarádit a držet pospolu, stejně jako 
pravá vlčí smečka. 

Naše tréninky jsou každé 
pondělí od 16:00–17:30

pátek od 16:00–17:00 menší „vlčata“  
a od 17:00–18:00 zkušenější „bety“.

Jelikož se snažíme, aby se u nás 
holkám líbilo, snažíme se vždy trénink 
nějak zpestřit. Na konci tréninku hra-
jeme hry, zatím v oblíbenosti vyhrává 
živé pexeso. Jelikož chceme, aby se na 
tréninky holčičky těšily, mohli jsme 
díky podpoře obce Těšany zakoupit 
krásné, nové, měkoučké gymnastické 
žíněnky. Jsou pro nás hodně důležité 
právě kvůli gymnastické průpravě. 
Holky se díky nim tolik nebojí zkou-
šet nové věci. Tímto bych chtěla obci 
Těšany a panu starostovi ještě jednou 
poděkovat za celkovou podporu našeho 
začínajícího spolku.

Já jako předseda skupiny bych chtě-
la poděkovat i těm odvážlivcům, kteří 
se nebáli a tento první rok se mnou 
absolvují i přes to, že vlastně nevěděli, 
do čeho jdou. Všechny holky jsou ši-
kovné a úžasně snaživé. Jsem moc ráda 
za všechny, které se na trénink těší 
a s radostí docházejí. 

Na závěr bych Vám chtěla za sku-
pinu Wolfpack popřát krásné Vánoce 
a protančený Nový rok 2020.

Kateřina Ferinová
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�  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany ts.wolfpacktesany@gmail.com
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Povodí Moravy, s.p. převzalo do 
správy Moutnický p. v roce 2011 od 
Zemědělské vodohospodářské správy. 
Koryto toku bylo dlouhodobě neudržo-
váno, značně zanášeno splachy ze 
zemědělských ploch a znečišťováno 
vypouštěním odpadních vod přímo do 
potoka. 

Povodí Moravy jako správce toku 
zahájil v září letošního roku téměř po 
dvouleté přípravě opravu koryta na 
území Vaší obce v úseku dlouhém 
1 568 m, která spočívá ve zprůchodnění 
a stabilizaci koryta odstraněním 

3náletové vegetace, odtěžením 4 256 m  
sedimentů a opravě opevnění.

Oprava koryta toku bude spočívat 
v realizaci dnového i břehového 
opevnění kamennou rovnaninou 
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Povodí Moravy

Moutnický p., ř. km 6,265 - 7,833, 
Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje www.pmo.cz    

s vyklínováním, opevnění kamenné 
patky taktéž kamennou rovnaninou 
s vyklínováním a provedení kamenné 
dlažby do betonu dle původního typu 
opevnění a požadavků na jednotlivé 
úseky.

Dále  bude provedena oprava 
betonového rozdělovacího objektu, 
jehož úkolem je rozdělování vody 
Borkovanského potoka mezi Hraneč-
nickým a Moutnickým potokem.

Plánovaný termín dokončení prací 
je do konce dubna 2020. 

Vzhledem k velkému množství 
sedimentu, který je dle rozborů vyhod-
nocen jako odpad a je tedy nutné ho 
odvážet na vhodnou skládku, se 
náklady na celou akci vyšplhaly na 
necelých 17 mil. Kč bez DPH.
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Region Cezava

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava podal na JMK žádost o zákaz 
tranzitní dopravy na silnici II/380

Z  iniciativy starosty obce Telnice Františka Kroutila 
zaslal DSO Region Cezava žádost o zákaz tranzitní 
dopravy na silnici II/380. Tuto žádost podpořili svým 
podpisem starostové dalších několika desítek obcí, 
proto doufáme, že se Jihomoravský kraj bude žádostí 
zabývat s odpovídající vážností. 

Občany budeme o  výsledku informovat. 

 www.region-cezava.cz



 Vybudování horských vpustí 

 Hody  Nové hasičské auto 

 Dětské tábory  Bison kemp 

Rok 2019 v Těšanech ve fotkách

 Výlety se seniory  Otevírání fotbalových kabin 

33



 Rekonstrukce silnice za konírnou 

 Charity Day 

 Stavba tělocvičny 

 Rozsvěcování vánočního stromu 
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 Národopisné slavnosti  Maškarní karneval 

 Tříkrálovská sbírka 

 Těšanská stopa 

 Dopravní den 

 Květná neděle na kovárně 

 Pálení čarodějnic 

35



Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Inzerce36



Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2019 · Region Cezava 37



VÁNOČNÍ ŘÍKANKY

Koleda

Běžela liška po ledu,

ztratila klíček od medu,

kdo ho má, ať ho dá,

ať se liška nehněvá.

Běžela liška k háji,

hoňte si ji, páni!

Já ji honit nebudu,

zmeškal bych koledu.

Koleda, koleda

Koleda, koleda, Štěpáne,

co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu,

upad sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,

koledu mi snědli.

Co mám, smutný, dělati,

musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,

jen se mi nesmějte.

Koledu mi dali,

přece se mi smáli.

Sáně

Anděl Páně zlámal sáně,

svatý David dal je spravit,

svatá Eva dala dřeva,

svatá Tereza dala železa,

svatý Jakub dal je okút,

svatý Job na ně hop,

svatý Jan vozil se na nich sám.

V půlnoční hodinu

V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,

radostnou novinu pastýřům zvěstuje.

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,

Kristus se narodil z Matičky přečisté.

Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému,

zprávu tu povězte na cestě každému.

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.
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VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

Zjistíš, na jaký dárek se může Alenka těšit pod stromečkem?
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Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok 

přeje redakční rada Zpravodaje
a Zastupitelstvo obce Těšany



rozmístěny na vybraných místech v obci

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

Svozový kalendář 2020

www.suez.cz, www.mojeodpadky.cz

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC

středa 15.30–17.00
sobota 15.00–16.00




