
 

 

 
 
 
 
 

Těšanský zpravodaj 
 

č. 3 ročník: 2011 List Obecního úřadu Těšany 
 
 

Vážení a milý spoluobčané, 
rok se s rokem sešel a opět prožíváme předvánoční 
čas. Čas přípravy a očekávání Vánoc. Pro mnohé 
z nás je symbolem Vánoc stromeček, štědrovečerní 
večeře a také Betlém. Betlém, v jehož středu je 
děťátko  položené  v  jeslích,  a  nad  ním  andělé 
s nápisem: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle.“ A právě v tomto duchu 
bych  vám  chtěl  popřát  pokojné  prožití  svátků 
vánočních v kruhu svých nejbližších a přátel. Také 
vám přeji pokojný vstup do nového roku a v něm 
vše dobré. 

Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce 

 
Zpráva starosty obce 
Vážení spoluobčané, 
chci vás opět stručně informovat o tom, co se v naší obci 
v poslední době událo, co se plánuje a připravuje. 
870 let výročí obce 
Blíží se ke konci rok, ve kterém jsme slavili 870let výročí naší 
obce od první písemné zmínky ve Zdíkově listině. Toto výročí 
jsme si připomenuli v rámci 13. ročníku národopisných 
slavností, kdy byla také představena knihy Těšany slovem 
a pohledem, která byla vydána k tomuto výročí. Kniha je 
k dispozici na Obecním úřadě v Těšanech, kde si ji také 
můžete stále zakoupit. 
Rekonstrukce chodníků 
Při  schvalování  rozpočtu  na  letošní  rok  jsme  počítali 
v rozpočtu obce s tím, že bude zahájena stavba průtahu 
v naší obci. Spolu s tím jsme vyčlenili v rozpočtu určité 
finanční prostředky  také  na  opravu  chodníků. Vzhledem 
k tomu, že tato investice Jihomoravského kraje byla o rok 
odložena, byly tyto finanční prostředky využity na opravu 
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chodníků v jiných částech obce. Byl opraven chodník před 
domem pana Jochmana, byly provedeny drobné oprávky 
chodníku u zámku a dále byl celkově zrekonstruován 
chodník v ulici u školy. 
Dopravní hřiště 
Obec Těšany požádala o mimořádnou dotaci na opravu 
stávajícího dopravního hřiště u odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. Dopravní hřiště není v dobrém 
stavu,   je   třeba   opravit   stávající   oplocení,   zakoupit 
a namontovat   zahradní  domek   na   úschovu   zařízení 
potřebného   k   provozu   dopravního   hřiště,   dokoupit 
a nainstalovat dopravní značky a obnovit veškeré značení 
na  vozovkách. Obec  požadovala  částku  200.000Kč,  kde 
75% tvoří dotační prostředky a 25% vlastní zdroje. 
Jihomoravská kraj tuto dotaci schválil v plné výši. 
Rekonstrukce dopravního hřiště má být dokončena v dubnu 
2012.  Sehnat  a  vyřídit  tuto  dotaci  pomáhala  Dagmar 
Kubíčková, které tímto za její práci děkuji. 
Právní záležitosti 
V poslední době se podařila dotáhnout do konce celá řada 
právních  záležitostí.  Byla  uzavřena  poslední  smlouva 
s vlastníkem pozemku o právu provést stavbu. Jednalo se 
o smlouvu, která je nutná k tomu, aby mohlo být vydáno 
stavební povolení na  související stavby  s  průtahem  jako 
např. přeložky sítí, chodníky, vegetační úpravy apod. Dále 
byly v měsíci listopadu uzavřeny smlouvy o zřízení věcného 
břemene s vlastníky pozemků, přes které vede kanalizační 
řad. Tyto smlouvy upravují majetkoprávní vztahy obou stran 
a přiznávají majiteli pozemku finanční náhradu za vedení 
kanalizačního řadu přes jeho pozemek. K tomuto se obec 
zavázala již při povolování kanalizace v naší obci. Smluvně 
se podařilo dořešit tuto věc nyní. Dále jsou již připraveny 
kupní smlouvy na pozemky pod čistírnou odpadních vod, 
poslední,  na  co  jsme  museli  ještě  počkat,  byl  znalecký 



 

posudek, který jsme obdrželi právě v těchto dnech. 
Začátkem příštího roku budeme tedy kontaktovat vlastníky 
dotčených pozemků, abychom smluvně dořešili také tuto 
záležitost. 

 

Připravované projekty 
 
Úprava nového hřbitova 
Studie na úpravu nového hřbitova od ing. Petra Vrátného 
byla  dokončena  a  předána  Obci Těšany. Následně  byla 
objednána  projektová  dokumentace  na  územní  řízení 
a stavební povolení. Ve smlouvě, kterou obec 
s projektantem  uzavřela,  je  termín  předání díla  v  dubnu 
2012. V  tu  dobu  by  tedy  již  mělo  být  vyřízené  stavební 
povolení na úpravu hřbitova a následně se mohou začít 
práce na zpevnění a osvětlení příjezdové komunikace, 
úpravě a zpevnění hlavních cest na hřbitově. S těmito 
úpravami počítá i návrh rozpočtu na příští rok, který bude 
projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce 12. prosince 
na svém zasedání. 
Nová komunikace na Kradlově 
V současné době je dokončována dokumentace pro územní 
řízení nové komunikace na Kradlově. Počítáme s tím, že do 
konce února 2012 bude vydáno územní rozhodnutí na tuto 
stavbu. Ihned po vydání tohoto rozhodnutí začneme 
vyřizovat stavební povolení na tuto stavbu. S vydání 
stavebního povolení počítáme do poloviny roku 2012. 
Realizace  této  investiční akce  bude  záviset  na  realizaci 
průtahu  naší obcí. Návrh  rozpočtu  na  příští rok  s  touto 
investicí nepočítá, pokud by však došlo k dalšímu odkladu 
průtahu, budeme zvažovat přesun finančních prostředků na 
tuto investici. 

Havarijní části vodovodu 
Současná vodovodní síť v naší obsahuje ještě tři části, které 
jsou v havarijním stavu. V Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací, který budeme také schvalovat na 
prosincovém zasedání zastupitelstva, jsou tyto větve 
označeny jako větve po dožití. Jedná se o staré ocelové 
potrubí, které je již místy děravé a vhledem k tomu, že se 
nachází podél hlavní silnice, která by měla být příští rok 
rekonstruována, je nutná jeho rekonstrukce, případně 
odstavení, aby nedošlo k jeho havárii. V současné době 
řešíme objednávku projektové dokumentace na vyřešení 
těchto havarijních částí, tak abychom mohli co nejdříve tyto 
větve rekonstruovat nebo přemostit. 

Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce 

 
 
 
INFORMACE PRO OBČANY O ZAVEDENÍ 
ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
S účinností od 1.1.2012 nebude Obecní úřad Těšany 
přijímat  žádosti občanů o vystavení nového  občanského 
průkazu. Od tohoto data si budou občané podávat žádosti 
o nový občanský průkaz pouze na pověřeném Městském 
úřadě v Židlochovicích. Občan k vystavení občanského 
průkazu nebude dokládat fotografii, ta bude pořízena 
pracovnicí úřadu při podání žádosti. K žádosti doloží rodný 
list a doklad o změně (tzn. oddací list, rozsudek o rozvodu 
s  nabytím právní moci, potvrzení o změně trvalého pobytu). 

Danuše Horáková 
za Obecní úřad Těšany 

 
 

Ordinace praktického zubního lékaře v Těšanech 
 

Společnost DENTALIS Bohemia s. r. o. bude pokračovat v provozování ordinace praktického zubního lékaře v Těšanech 
po MUDr. Janu Plškovi odcházejícím do zaslouženého důchodu. 
Nový personál zubní ordinace se těší se na současné pacienty vedené u MUDr. Jana Plška i nové zájemce o zařazení 
o kartotéky od března 2012 na stále stejné adrese, Těšany 139. 

 
RC Na Myšáku 
V předvánočním čase se s Myšákem ohlížíme za uplynulým 
rokem, kdy jsme se scházeli na pravidelných aktivitách - 
pondělním logopedickém kroužku, úterním cvičení s malými 
dětmi dopoledne a tvořivých dílničkách odpoledne, čtvrteční 
angličtině s dospělými - i na mimořádných akcích, které 
jsme uspořádali. Mezi ty patřil za minulé pololetí vydařený 
lampionový  průvod  a  adventní  tvořivá  dílna  spojená 
s prodejní výstavou  pod  vedením  paní Lenky  Rabovské. 
Užili jsme si spoustu legrace s dětmi i s přípravami, obě 
akce se těšily hojné účasti. Nesmíme zapomenout 
poděkovat školákům, kteří si pro menší děti připravili scénky 
ze známých pohádek. A skřítkovi, který děti vedl vesnicí od 
pokladu  k  pokladu. A  vedení  i  personálu  školy,  ti  nám 
věnovali svůj čas a energii a umožnili pohádkový program 
před průvodem. A chtěli bychom poděkovat ještě dlouhé 
řadě ostatních, kteří se o Myšák starali. Sezamem lidí, na 
které teď myslíme a kteří nám za celý rok pomohli, bychom 
vyplnili snad víc než jeden zpravodaj. A tak alespoň 
děkujeme všem, kdo přispěli svým časem, penězi, 
schopnostmi, kdo nám pomáhají a podporují nás, i těm, kdo 
se na Myšáku scházejí a mají z něj radost. Bez vás by 
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Myšák nikdy nemohl být tím, čím je. Vám všem přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků a zasloužený odpočinek 
po mnohdy hektickém roce. A do nového roku přejeme vám 
i sobě, ať nám Myšák vzkvétá a ať jako správné rodinné 
centrum dokážeme sestavit zábavný a občas i poučný 
program pro děti i dospělé. 



 

TJ Sokol Těšany 
Blíží se  konec  roku  s Vánočními  svátky  a  přichází čas 
zhodnotit letošní rok. Opět jsme pořádali a nebo se podíleli 
na mnoha nejrůznějších akcích. S potěšením můžeme 
konstatovat že nám letos přálo počasí a vždy byla hojná 
účast.  Ať už  šlo  o  lednovou  zabijačku,  hody,  slavnosti 
a nebo turnaje a soutěžní zápasy. Tímto děkujeme všem 
kteří se podíleli na organizaci, hráčům, trenérům, 
sponzorům a fanouškům kteří nás přišli podpořit. 
Mimo pravidelně hraných soutěží jsme organizovali několik 
turnajů: turnaj přípravky, turnaj starších pánů. Nejvíce času 
a  práce  byl  s  úspěšným  turnajem  Bison  Cup  který  se 
v Těšanech  již  každoročně koná  celý  víkend  v  srpnu. 
Tentokrát se ho zůčastnilo rekordních 32 mužstev a vítězem 
byl tým Gioia Brno. Nejlepším střelcem se stal hráč Sokolu 
Těšany Cristian Balaci který nastupoval za mužstvo 
Autodoprava Vlček. Posledním turnajem který letos 
pořádáme je turnaj v malé kopané na Štěpána 26.12.2011 
v tělocvičně ZŠ. Tímto zveme všechny zájemce o protažení 
těla,  aby  složili  družstvo  hráčů  nejméně  v  počtu  4 
a brankáře a přišli v pondělí od 9-10 hodin k zápisu do 
turnaje. Pro nejúspěšnější mužstva jsou připraveny poháry 
a láhve dobrého moku. Zváni jsou samozřejmě také všichni 
fanoušci a příznivci. 

Podzimní fotbalová sezona pro TJ Sokol Těšany skončila 
s těmito výsledky: 
Muži A 7. místo v tabulce a nejlepším střelcem mužů je 
Cristian Balaci 
Mladší  žáci  6.  místo  v  tabulce  nejlepší  střelec  žáků 
Skočovský Martin 
Starší přípravka 3. místo a nejlepší střelci přípravky jsou 
Martin a Milan Skočovští 
Děkuji všem za odehrané zápasy a nasazení při hře 
především u těch nejmladších fotbalistů. 
Horkou novinkou podzimu je nákup nového traktůrku, kdy 
ten starý po deseti letech dosloužil a bylo nutností 
zakoupení  nového,  bez  kterého  je  chod  oddílu  kopané 
v Těšanech nemyslitelný. Za podporu a finanční příspěvek 
děkujeme obci Těšany. 
Poslední pozvánka platí pro všechny členy TJ Sokola, ale 
i pro  širokou  veřejnost  na  zabijačkové  hody,které  budou 
probíhat koncem ledna 2012 v areálu TJ.Sokol,kde můžete 
ochutnat speciality p.Měřinského. Druhý den ve srubu  se 
bude konat  Výroční členská schůze a zde bude podrobně 
hodnocena činnost v roce 2011, hospodaření a plány na 
rok 2012. 
Veselé  vánoce,  dětem  bohatou  nadílku  a  mnoho  štěstí 
v roce 2012 přeje TJ Sokol Těšany 

Roman Viktorin ,Petr Šebesta 
 

 
 

Činnost Orla Těšany v roce 2011 
 

Orel a sport 
V první řadě je třeba zmínit, že se v poslední době 
orelskému sportu daří velice dobře. Je to patrné především 
na rostoucím počtu s námi sportujících mladých lidí. Orel 
Těšany  se  aktivně  účastní  mnoha  sportovních  činností, 
z nichž můžeme například jmenovat tradiční nedělní fotbal 
a hokejbal, dále pak kuželky, stolní tenis aj. Jednoznačně 
však převažuje florbal. 
V době psaní tohoto článku máme za sebou začátek 
orelské florbalové ligy. V každé z pěti věkových kategorií, 
v kterých  se  ligy  letos  účastníme,  je  odehráno  několik 
úvodních turnajů. Představili jsme se také v domácím 
prostředí tělocvičny ZŠ Těšany,  kde  nás  velice  potěšilo, 
že se někteří z Vás přišli podívat a podpořili tak naše hráče 
a  hráčky.  Pokud  přihlédneme  k  tomu,  že  mnozí  letos 
s florbalem začínají, tak i výsledkově se našemu oddílu daří. 
U nejmladší kategorie nás velice těší zejména nasazení, se 
kterým naši hráči a hráčky nastupují do utkání s daleko 

zkušenějšími a mnohdy i staršími soupeři. Pokud vydrží, 
jistě se brzy budou moci rovnat s těmi nejlepšími. 
V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, kteří se účastní 
naší sportovní činnosti, a to nejen hráčům, ale také 
pořadatelům a všem, kteří nám pomáhají při organizaci 
našich  turnajů  a  dalších  akcí. Poděkování patří i  velice 
aktivním rodičům dětí a také Vám, kteří nás podporujete. 
Zároveň  připomínáme,  že  florbalové  tréninky  probíhají 
v tělocvičně  ZŠ Těšany  vždy  ve  středu. Od  16:00  mají 
tréninky mladší hráči a hráčky, od 17:30 starší. V sobotu 
je pak trénink od 18:30. 
 
Orel a kultura 
Stejně jako minulý rok i letos na orlovně probíhala bohatá 
spolková činnost, rodinná setkání, cvičení maminek s dětmi 
z RC Na Myšáku a také zajímavé přednášky. Za všechny 
můžeme zmínit alespoň povídání o Indii Ing. Pavla Hanzla. 
Orel také na první neděli adventní pořádal tradiční výstavu 
betlémů na kovárně. Vystavované exponáty zapůjčili místní 
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i z nedalekého okolí. Největší oblibu návštěvníků si získal 
především   mechanický   pohyblivý   betlém   ze   Šitbořic 
a Betlém cechu pekařského, který vytvořili pekaři 
z dekorativního těsta z Vysokého Mýta. Vedle betlémů zde 
bylo možno zakoupit i vánoční dekorace, adventní věnce, 
perníčky a výrobky ze včelího vosku. Zároveň bylo také 
možno přispět na dobročinné účely. Letošní výtěžek 6200 Kč 
byl věnován Občanskému sdružení DebRA ČR, které 
pomáhá  lidem  s  nemocí  motýlích  křídel. Více  informací 
o tomto vzácném genetickém onemocnění a EB Centru je 
možné nalézt na webové stránce www.debra.cz. Děkujeme 
všem dárcům. 
Závěrem  vám  všem  chceme  popřát  požehnané  Vánoce 
a Boží požehnání do roku 2012. 

 
Orlové a orlice z Těšan 

 
 
Páté výročí založení KALIMERO o.s. 
Dne 19. listopadu se u mažoretek slavilo a snad si na námi 
připraveném programu každý, kdo si udělal čas a přišel 
slavit s námi, našel alespoň jednu malou příjemnou chvilku, 
která mu udělala radost. Děvčata byla spokojená a to byl 
náš  cíl. Zazněly  názory,  že  budeme  slavit  každý  měsíc, 
oslava  bylo  bomba,  skvěle  jsme  se  bavili,  nejlepší bylo 
všechno aj. 
Upřímně z toho mám radost a touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem, kdo nám s oslavou pomáhali, kdo tuto akci 
podpořili, třeba i tím, že přišli. Poděkování patří i radě obce, 
která  přišla  děvčatům  poděkovat  za  dosažené  výsledky 
a popřát úspěchy do budoucna téměř ve 100 % obsazení 
(chyběl pouze Pavel Dosoudil ,  který se omluvil). 
Do budoucna vás chci pozvat na pravidelnou mažoretkovou 
soutěž, která se bude konat v tělocvičně ZŠ v dubnu, kde 
každoročně  stoupá kvalita a  výkon  přihlášených 
mažoretkových družstev, dále vás chci pozvat na akce se 
zaměřením na bezpečnost dětí v silničním provozu, které 
jsme se zavázali  pořádat  spolu s  BESIPEM 
Jihomoravského kraje , což výrazně přispělo k získání 
dotace na opravu dopravního hřiště za mateřskou školou. 
Věřím, že rekonstrukce dopravního hřiště a jeho využívání 
přispěje  k  bezpečnosti  našich  dětí.A  pokud  v  průběhu 

 
 
adventního času budete procházet Galerií Vaňkovka v Brně 
a uslyšíte známe skladby tak věřte, že i pro vás zde 
vystupují mažoretky KALIMERO z Těšan. 
Mažoretky KALIMERO   přejí všem spoluobčanům krásné 
a klidné svátky, zdraví do dalších let a spoustu příjemných 
chvil  v  roce  2012  třeba  právě  na  našich  akcích  nejen 
pro děti. 

 
Ohlédnutí za prací mladých hasičů při SDH Těšany 
v roce 2011 
V dubnu 2011 se podařilo po mnoha letech obnovit činnost 
kolektivu mladých hasičů a navázat tak na dlouholetou 
tradici práce s dětmi v SDH Těšany. V kolektivu mladých 
hasičů mohou působit chlapci i děvčata ve věku od 6 do 
18 let. Cílem práce kolektivu mladých hasičů je především 
seznámit  děti  s  hlavními  zásadami  požární  ochrany, 
s požární technikou a činností hasičů a účastnit se závodů 
v požárním  sportu.  Na  pravidelných  schůzkách,  které 
probíhají jedenkrát týdně, seznamujeme děti 
s problematikou   požární  ochrany,   ale   i   se   základy 
topografie, zdravovědy či uzlování. Jenom učení by byla 
nuda a tak hrajeme i různé hry. V letních měsících se děti učí 
pracovat s hadicemi a provádět požární útok, či střílet ze 
vzduchovky. Své dovednosti pak uplatňují na různých 
dovednostních závodech v požárním sportu, kde musí 
prokázat nejen to, že umí dokonale provést požární útok 
a ví co se čím hasí, ale i to, že umí ošetřit raněného nebo se 
vyznají v mapě. 

V kolektivu mladých hasičů při SDH Těšany v současné 
době pravidelně působí asi 10 dětí ve věku 6-10let a asi 
5 dětí v přípravce. S dětmi se pravidelně účastníme závodů 
v požárním sportu a snažíme se jim přibližovat i práci 
profesionálních  hasičů. V  nedávné  době  jsme  navštívili 
stanici profesionálních hasičů v Židlochovicích, kde jsme se 
měli možnost seznámit s moderní technikou, kterou hasiči 
při výjezdech používají. 
I když od dubna neuběhlo ještě mnoho času, myslím, že se 
podařilo udělat kus práce, o čemž svědčí i úspěchy na 
závodech z poslední doby, či zorganizování závodů O pohár 
starosty obce a   Mikulášských závodů, které v Těšanech 
proběhly 3. prosince. Na branných závodech, které proběhly 
15. října ve Tvarožné se na skvělém 3. místě umístila mezi 
mladšími žáky dvojice H.Lízalová a A.Jochmanová, 
největšího úspěchu však dosáhly naše děti právě na 
domácích  Mikulášských závodech. Závodů  se  zúčastnilo 
celkem 45 dětí z pěti SDH. Soutěžilo se ve dvojicích v 6-ti 
disciplínách a v kategorii mladší žáci obsadily naše děti 1., 
2. i 3. místo. Na 1.místě se umístil H.Zářecký s L.Kopřivou, 
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na 2.místě H. Lízalová s N. Vymazalovou a na 3. místě 
A. Sigmundová  s  H.  Lízalovou.  Dráhu  si  po  starších 
vyzkoušela i naše přípravka a časy nebyly vůbec špatné. 
Všechny děti se opravdu snažily, a tak se mezi ně přišel 
podívat i Mikuláš a každému věnoval nějakou tu sladkost. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám fandí 
a pomáhají při práci s dětmi, či organizovat různé akce nebo 
výjezdy na závody. Velké poděkování patří obci Těšany za 
jednorázovou dotaci na základní vybavení družstva mladých 
hasičů  a  všem  za  příspěvek  do  mikulášských  balíčků. 
Zvláštní poděkování pak patří firmě Bison Sportswear, která 

 
 

Myslivci 
Blíží se čas vánočních svátků, na který se všichni těšíme. 
V této studené a slavnostní náladě si vzpomeňte na zvířata 
a ptáčky, kteří žijí okolo nás. I oni patří do přírody, která by 
bez nich byla smutná. Je na nás, abychom jim pomohli 
v těžké zimě, aby měli také hojnost potravy a mohli přežít 
a obohacovat naši přírodu v dalším roce. 

 

V zhnědlé stráni, v stínu křoví 
uštvaný si zajíc hoví 
přečkav honu den. 
Vadne kvítí, chladne zem 
zima se k nám valí jen 
kdo pomůže v tenhle den. 

 
Těšanští myslivci Vám všem přejí klid a pohodu ve sváteční 
dny vánoční a šťastný Nový rok 2012. 

Za MS Těšany: Vašut K. 

pomohla náš kolektiv obléknout do krásných závodních 
dresů. Věříme, že příští rok bude stejně úspěšný jako ten 
letošní a že se všem dětem bude v kolektivu mladých hasičů 
líbit. 
VŠEM PŘEJEME HEZKÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012. 
www.webareal.cz/mhtesany 
 

Za kolektiv mladých hasičů SDH Těšany: 
J. Štelclová, J. Zářecký, M. Sigmund, P. M. Vaněček, J. Jestřebecký 

a J. Čech 
 

 
 
 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
 
ADVENTNÍ DOBA, VÁNOCE, ŠTĚDRÝ DEN, POEZIE 
VÁNOC, STARÉ TRADICE A ZVYKY, DÁRKY 
A VZPOMÍNKY, INTIMITA RODINY- TO VŠECHNO PRO 
NÁS PŘEDSTAVUJE MIMOŘÁDNÉ POHLAZENÍ PRO 
DUŠI V NĚKDY AŽ PŘÍLIŠ HEKTICKÉM KALENDÁŘNÍM 
ROCE. TÉMĚŘ VŠICHNI LIDÉ SE NA TYTO DNY TĚŠÍ. TO, 
CO SE V NICH SLAVÍ, SE BYTOSTNĚ DOTÝKÁ 
TOUŽÍCÍCH LIDSKÝCH SRDCÍ. LZE V NICH ZACHYTIT 
VŮNI POSVÁTNÉHO, VŮNI BOŽÍ LÁSKY… 
S PŘÁNÍM PĚKNÝCH DNÍ ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH 
VÁS  SRDEČNĚ  ZVEME  DO  NAŠEHO  PAMÁTNÉHO 
A HISTORICKY CENNÉHO CHRÁMU SV. BARNABÁŠE 
A NEJEN TAM… 
 

ZA SPRÁVU CHRÁMU MGR. RENÉ STROUHAL, 
VÁŠ DUCHOVNÍ SPRÁVCE 

 

ADVENT A VÁNOCE 2011 - ČEKÁ NÁS: 
23.12. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT – ZAZNÍ V 17:00 HODIN V TĚŠANSKÉM KOSTELE SV. BARNABÁŠE. VYSTOUPÍ 
SCHÓLA Z BLUČINY. TAKÉ SI ODTUD MŮŽETE ODNÉST BETLÉMSKÉ SVĚTLO - SVĚTLO NADĚJE – DO VAŠICH 
DOMOVŮ. 
24.12. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI – RODINY S DĚTMI NA ŠTĚDRÝ DEN MOHOU NAVŠTÍVIT VÁNOČNÍ 
BOHOSLUŽBU PRO DĚTI V 16 HODIN V MOUTNICKÉM FARNÍM KOSTELE SVATÉHO JILJÍ. DĚTI PŘI NÍ PŘINESOU 
SOŠKU JEZULÁTKA. 
24.12. A 25.12. SLAVNÁ MŠE SVATÁ VÁNOČNÍ – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY SE 
USKUTEČNÍ V TĚŠANSKÉM KOSTELE, A TO V 24 HODIN A V 9 HODIN. 
26.12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA – PROBĚHNE V KOSTELE V 9:00 HODIN. 
31.12. SILVESTR – DARY NUTNĚ NEMOHOU BÝT BEZ DÁRCE… SPOLEČNĚ MŮŽEME DUCHOVNĚ PODĚKOVAT ZA 
UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK V 17:30 HODIN V TĚŠANSKÉ KOSTELE. PODLE TRADICE BUDE PREZENTOVÁNA 
BILANČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA “ANNO SALUTIS”. SOUČASNĚ SE V RÁMCI BOHOSLUŽBY MANŽELÉ MOHOU OPĚT 
VRÁTIT  K TOMU  KRÁSNÉMU,  CO  PŘED  LETY  PROŽILI,  A  OBNOVIT  SVŮJ  MANŽELSKÝ  SLIB  S  POLIBKEM 
A POŽEHNÁNÍM MANŽELŮM. 
WWW.FARNOSTTESANY.IC.CZ.CZ TESANY.FARNOST@EMAIL.CZ +420 602 589 195 
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Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 
Vážení rodiče, vážení občané, 
Opět se přiblížil čas vánočních svátků, rozzářených dětských úsměvů, radosti, pohody a klidu v kruhu rodiny, 
nejbližších přátel. 
I my ve škole se pomalu zastavíme, zvolníme a budeme se zamýšlet nad tím, jak děti vzděláváme, jaké jim vytváříme 
podmínky, jak pomáháme s výchovou rodičům  a zda je škola místem, kde se všichni společně rádi potkáváme…. 
Chci využít  příležitosti a poděkovat touto cestou všem pracovníkům ZŠ a MŠ za jejich intenzivní , svědomitou práci 
pro děti i rodiče, za ochotu věnovat svůj volný čas žákům, kdykoliv je to potřeba. Ne každá škola se může pochlubit 
soudržností, přátelstvím a vzájemnou pomocí a ochotou jako ta naše v Těšanech. 
Zaměření výuky, způsoby učení, atmosféra školy – to vše umožní odlišovat se od ostatních Základních škol na okr. 
Brno – venkov získáním certifikace a loga u Státního zdravotního ústavu Praha v projektu Zdravá škola a rozšířit 
tak síť Zdravých škol v České republice , již do konce kalendářního roku 2011. 
V uvedném roce se na pestré činnosti školy podílely velkou měrou především projekty : Zdraví, bezpečnost a 
ekologie/ s podporou nadace ČEZ/, EU – Peníze školám. 
Nyní v závěru roku můžete sami posoudit, zda je život školy bohatý a zajímavý……. 
Za celý kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Vám přeji klidné vánoční svátky a do nového roku 2012 především zdraví, 
vzájemné porozumění a lásku.  

                                                                            Mgr. Helena Skolková 
 

Praha – město v srdci Evropy 

Podobně jako před dvěma lety jsme i letos začali plánovat s „páťáky a čtvrťáky“ výlet do našeho hlavního města. Samotné 
cestě předcházela důkladná příprava, která spočívala ve studiu mapy Prahy, obrázků památek, čtení textů a povídání si o 
nich.  
Den „D“ nastal 20.10.2011. Využili jsme levného jízdného Českých drah, které nám umožnilo za velmi příznivou cenu 
cestovat Pendolinem a užít si komfortní jízdu. V Praze nás čekalo mrazivé počasí. I přesto nás zahřívala touha z nových 
zážitků, jež na sebe nenechala dlouho čekat. Z Hlavního nádraží jsme se metrem přesunuli pod Pražský hrad a po 
Starých zámeckých schodech jsme vyšlapali k Daliborce. Jako první jsme obdivovali Zlatou uličku, která nám odhalila 
život dřívějších lidí, např. švadlenky, bylinkářky, kartářky apod. Poté jsme se přesunuli na třetí nádvoří ke Chrámu sv.Víta. 
Mohli jsme také nahlédnout dovnitř. Prošli jsme se kolem náhrobků českých knížat a sv. Jana z Nepomuku. Obdivovali 
jsme vitráže v oknech i čistotu gotického slohu v hlavní chrámové lodi. 
V pravé poledne nás čekala výměna stráží na prvním nádvoří a poté jsme se ubírali Malou Stranou ke Karlově mostu. 
Procházeli jsme se po něm pomalu, nebylo kam spěchat. Prohlíželi jsme si malované obrázky, originální šperky a také 
poslouchali pouliční umělce. Nezapomněli jsme se zastavit a sáhnout si na sochu sv. Jana Nepomuckého. U Novoměstské 
věže jsme se vyfotili, a pak už jsme se po Královské cestě vydali na Staroměstské náměstí. Hodiny odbíjely celou a 
v okénkách Orloje probíhali apoštolové. Kohout zakokrhal, smrtka zacinkala a byl konec.  
Přesunuli jsme se na místo, kde v roce 1621 byli popraveni čeští pánové. Postavili jsme se na jednotlivé křížky. Protože 
nás bylo přesně 27, obsadili jsme všechny. Poté jsme zavítali i k Prašné bráně.  
Následovala už jen cesta na nádraží, vlakem do Brna a dál do Těšan. Znaveni po celodenním chození jsme dojídali 
poslední zbytky svačin, prohlíželi zakoupené suvenýry a nechávali doznít prožité dojmy. Myslím, že máme na co 
vzpomínat. 

         Mgr.Lada Hrabcová, vedoucí akce 

DEN PRO ZDRAVÍ 

Již po třetí jsme dětem připravili jejich oblíbený projektový den „Den pro zdraví“.  Konal se 16.listopadu 2011 a byl opět velice 
úspěšný. A jak by nebyl! V tomto školním roce jsme oslovili nové lektory a navýšili počet programů oproti loňskému roku o 6. Celkem 
měly děti možnost navštívit 20 zajímavých a  užitečných programů přizpůsobených jejich věku. Tradičně nechyběla paní Eliška 
Krmelová s „Etickými dílnami“, pan Zajíček se svým „Koutkem živé přírody“, I.pomoc, Policie ČR, Okénko pro dívky  či Zdravotní ústav. 
Zastoupena byla i pohybová složka v programech Aikido a cvičení s paní Kuncovou pro malé děti i větší slečny. Pan Koné  ukázal 
dětem další část africké kultury při hraní na bubínky. A mezi letošními „novinkami“ bylo např. seznámení se s Kung-fu, masážemi, péčí 
o pleť ,či o pěkný a zdravý úsměv.  

Jsme velice rádi, že „Den pro zdraví“ se na naší škole těší takové oblibě a ještě raději, že i lektorům se u nás líbí: 

                                                                                                                         Bc. Zuzana Rábová 
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Sbíráme a třídíme 

Již tradičně se i začátkem letošního školního roku konal na naší škole sběr starého papíru. Tato letošní akce však předčila 
všechna naše očekávání! K našemu velkému překvapení nám již před koncem odpoledne nestačil prostor největšího 
kontejneru, který nám společnost mohla zapůjčit, takže jsme museli zavolat a objednat na druhý den nový prázdný 
kontejner, který byl z velké části znovu zaplněn. Velký dík patří především rodičům a prarodičům našich dětí, kteří mnohdy 
přijeli i vícekrát s plně naloženým autem, vozíkem či kárkou. Další sběr papíru plánujeme na jarní měsíce a těšíme se, že 
opět bude velký zájem. 

Naše škola se ale také zapojuje do sběru vybitých baterií a nefunkčních elektrospotřebičů v programu Recyklohraní. U 
vchodu do školy je po celý školní rok umístěna červená popelnice, kam se vhazují staré elektrospotřebiče a zelená krabice, 
která slouží na vybité baterie. Za odvoz jedné z nádob dostáváme na náš učet školy body, za které pak můžeme dětem 
nakoupit drobné dárky, pomůcky a jiné vybavení. 

Touto cestou vedeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, že je potřeba odpad třídit a neničit tak naši krásnou zemi. 

                                                                                                                  Jana Ostřížková 

 

Noc ve škole 

V úterý  15.11.2011 jsme se v 17.00 hodin sešli v přízemí školy, protože nás čekala již známá a velmi oblíbená akce „Noc 
ve škole“. 

Nejprve jsme děti seznámili s pravidly, programem, zkontrolovali, zda jsou všichni přihlášení přítomní a poté se s věcmi 
odebrali do tříd. Po ubytování jsme sešli dolů a společně vyrazili za školu k ohni, kde už pan školník začal s opékáním 
kaštanů, které nám přivezla paní ředitelka s paní zástupkyní jako pozdrav od našich kamarádů a od pana ředitele ze 
Slovinska. Trošku vymrzlí jsme se velmi rádi vrátili do školy. Hned u vchodu nás „přivítal“ pán z rozvozu pizzy. Děti si 
vyzvedly „tu svoji“ a večeře mohla začít. Napapkaní jsme utužovali třídní kolektivy, společně si zahráli se všemi pár her a 
v závěru večera si pustili pohádku na dobrou noc.  Bylo to velmi příjemné. Dohromady nás nocovalo 58 žáků a 7 pedagogů. 
Přijela za námi také paní učitelka Jana Hrnčiříková, které se u nás moc líbilo a my byli rádi, že ji zase vidíme a že s ní 
můžeme být. 

Ranní vstávání bylo těžké. Vůbec se nám nechtělo. Ale představa, že nás čeká „Den pro zdraví“ nás přece jen vytáhla ze 
spacáků, donutila umýt, obléci se, nasnídat se a začít fungovat jako vzorní žáci a učitelé.  

                                                                                                                               Mgr. Radka Kučerková 

Adaptační výlet do Moravského krasu 

V letošním školním roce na podzim jsme spolu s žáky šestého a sedmého ročníku zavítali do Moravského krasu, abychom 
nejen poznali okolí nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě, ale také se vzájemně poznali a sblížili. 

I když nám počasí vůbec nepřálo, náladu nám nezkazilo a po příjezdu do Moravského krasu, jsme se místním vláčkem 
dopravili k Punkevní jeskyni. Společně jsme si užili prohlídku Punkevní jeskyně, kde jsme obdivovali mohutné stalagmity, 
stalaktity a stalagnáty. Za Stalagmitovou chodbou, kde klesá jeskyně do Zadního dómu, jsme se dostali na samotné dno 
propasti Macocha, kde skončila suchá cesta. Byl to krásný pohled doprovázený vážnou hudbou a v oparu mlhy, jsme se 
pokochali pohledem na Horní a Dolní jezírko, která napájí říčka Punkva, což mělo své kouzlo. 

Poté následovala tzv. Mokrá cesta - plavba na loďkách po podzemní Punkvě, což byl jedinečný a nezapomenutelný zážitek. 

Po prohlídce Punkevní jeskyně, jsme utratili penízky v obchůdku se suvenýry, kde se nám věnovala příjemná paní 
prodavačka, a také nám řekla spoustu zajímavostí. Naplnili jsme prázdná bříška, a pak jsme lanovkou vyjeli k propasti 
Macocha, která je více než 138 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě. 
Při pohledu na dno propasti jsme si řekli, podle které pověsti dostala propast Macocha své jméno, udělali jsme si společnou 
fotku, a pomalu jsme se lanovkou a vláčkem přemístili do Skalního mlýna, kde už nás čekal autobus. 

Do Těšan jsme přijeli sice unavení, trochu „mokří a špinaví“, ale plní zážitků a bohatší o další kamarády 

                                                                      Mgr. Adéla Petulová, vedoucí akce 
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VEČERNÍ ŠKOLA, aneb třídní schůzky netradičně 

Malí školáčci  v první třídě si vyzkoušeli v úterý 22.11. 2011, jaké to je, když vyučování začíná až v půl páté 
odpoledne.Venku byla již tma a prvňáčci začali na lavice skládat první příklady sčítání a odčítání do šesti, rozkládali čísla a 
hbitě počítali. Následovala malá rozcvička prstíků a ukázka pravidel sezení při psaní. 

V závěrečné části jsme se přesunuli do“ kina“ - totiž k interaktivní tabuli na koberec. S touto tabulí velmi rádi pracujeme. 
Četli jsme slabiky, barevně spojovali slabiky do slov a slova do vět. A aby toho nebylo málo, barvičky jsme ještě 
pojmenovali anglicky. 

Večerní škola umožnila co největšímu počtu rodičů nahlédnout přímo do vyučování a tím efektivněji pomoci dítěti při 
domácí přípravě či dodržování pravidel psaní a čtení. 

Školáčci poznali tajemno večerní školy a za pěknou práci si zasloužili odměnu - moudrou sovičku. 

                                                                                     Mgr. Naděžda Komínková 

 

PŘEDČTENÁŘSKÁ  GRAMOTNOST V MŠ: 
Jedním z cílů naší  mateřské školy  je  vést děti k pozitivnímu přístupu k četbě a přispívat k rozvoji předčtenářských 
dovedností. 

Proto se naše mateřská škola  na začátku školního roku zapojila do celostátního projektu " Celé Česko čte dětem".  
Základní myšlenkou tohoto projektu je : " Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den ! " 

Protože  všichni víme, že to, jaké má člověk dětství, velice ovlivní jeho pozdější život, tak jsme s projektem seznámili i 
rodiče. Prožití společného času rodičů s dětmi je jednou ze základních stavebních kostiček šťastného dětství a posiluje u 
dětí jejich emoční stabilitu. 

Nejde pouze o pravidelné předčítání dětem, ale také o možnost lépe využít čas, který mohou rodiče a děti sblížit. Chceme 
rodičům ukázat, že správný směr není  " běž si číst", ale " pojď, budu ti číst".  Nehledě na to, že čtení je jedna  z nejlepších 
výchovných metod. Předčítáním se také rozvíjí mimo jiné  schopnost dětí samostatně uvažovat, rozvíjet se, učí se jak v 
životě obstát rozumem, nikoli silou. Knihy učí rozeznávat dobro od zla. Dítě čeká, že mu ukážeme co je to moudrost, úcta a 
solidarita. Pravidelné předčítání navíc učí děti, rozvíjí myšlení, obohacuje slovní zásobu, upevňuje vzorec morálního 
chování. 

Abychom dětem zpestřili   každodenní čtení v mateřské škole začínáme  zvát  mezi nás  známé zajímavé osobnosti,  
rodiče, hosty  zajímavých profesí, kteří dětem přečtou pohádku, zavzpomínají na své dětsví  a  na své oblíbené knížky a 
pohádky. 

Vzpomínáte si  i vy na své nejoblíbenější knihy z dětství, které se vám  vryly do paměti, a to díky rodičům nebo prarodičům 
?  Dopřejte  svým dětem také tak krásné vzpomínky. 

 Přejeme krásné a spokojené prožití vánočních svátků                    

             Č T Ě M E   D Ě T E M !  Za kolektiv pracovníků MŠ  Iveta Neugebauerová        
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UDÁLOSTI V OBCI OD 1.1.2011  DO 30.11.2011 
K 30.11.2011 měla obec 1 258 obyvatel a 437 objektů, kterým bylo přiděleno číslo popisné. Od 1.1.2011 do 30.11.2011 
se do obce přistěhovalo 24 osob, z obce se odstěhovalo 21 osob. 5 osob se přestěhovalo z jednoho čísla popisného na 
druhé v rámci obce. 

 

Usměv na tváři nám vyloudili tito narození 
Petláková Julie Těšany 324 
Michlíčková Tereza Těšany 312 
Zborovská Anna Těšany 358 
Staworowski Jakub Těšany 197 
Chmelková Ester Těšany 25 
Vašíčková Karolína Těšany 70 
Janovský Tobiáš Těšany 81 
Rozhon Samuel Těšany 428 
Vahala Jiří Těšany 352 
Jochman Josef Těšany 32 
Vymazalová Eliška Těšany 12 
Čech Jakub Těšany 364 
Petláková Lucie Těšany 252 
Tobiáš Žáček Těšany 215 

 

V letošním roce jsme se rozloučili s těmito občany 
Sýkorová Marie Těšany 202 
Štelcl Bohumil Těšany 321 
Franc František Těšany 372 
Cupáková Jindřiška Těšany 87 
Drtilová Marie Těšany 143 
Henkrich Milan Těšany 304 
Komínek Josef Těšany 405 
Pitauerová Drahomíra Těšany 266 
Dobrovolný Josef Těšany 283 

 
Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2012 

LEDEN 7. 1. 2012 
Tříkrálová sbírka - Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.ic.cz 

20. 1. 2012 
Myslivecký ples - Myslivecké sdružení 
Těšany, společenské centrum 

 

ÚNOR 11. 2. 2012 
Hasičský ples - SDH Těšany, 
společenské centrum,Tělocvična ZŠ, 
tel.: 544248383, mob. 607 957 497 

19. 2. 2012 
Dětský maškarní ples - ZŠ-MŠ a Těšánek 
o.s., společenské centrum, Tělocvična ZŠ, 

19. 2. 2012 
Ostatkový průvod maškar - SDH Těšany, 
tel.: 544248383, mob. 607 957 497 

BŘEZEN 
„Den naruby“ – netradiční Den učitelů 
ZŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

 

30. 3. 2012 
Květný pátek – putování do Nesvačilky 
Farnost Těšany, www.farnosttesany.ic.cz 

 

DUBEN 1. 4. 2012 (květná neděle) 
Otloukej se píšťaličko 
Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, 
píšťalek, žil z vrbového proutí, atd. 
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, 
ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým 
muzeem v Brně, tel.:544248337 

1. 4. 2012 
„Vynášení Moreny“ loučení se zimou, 
procházka k přehradě, vítání jara 
Místo: sraz u kovárny v Těšanech 
Radka Sigmundová, tel.: 606900177, 
Monika Kružíková,tel: 736539607. 
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku 

 

22. 4. 2012 
Farní den - Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.ic.cz 

28. 4. 2012 
Pálení čarodějnic, ZŠ Těšany – odpolední 
slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za 
školou, hraje skupina Mrak 

Zájezd do Laa - pro děti a rodiče. 
Velikonoční tvořivé dílny, ZŠ a MŠ Těšany 

KVĚTEN 20. 5. 2012 
Děkovná pouť za šťastný návrat 
z koncentračních táborů - Kaple Panny 
Marie, Farnost Těšany 
 

Oslava 30. výročí MŠ v Těšanech 
ZŠ a MŠ Těšany + Těšánek 
 

ČERVEN 8. – 10. 6. 2012 
Barnabášské hody - TJ Sokol Těšany, 
stárci, farnost Těšany, obec. Společenské 
centrum, tělocvična ZŠ, www.outesany.cz 

23. 6. 2012 
Sluneční slavnost – soutěžní hry pro děti 
i rodiče, přehlídka mimoškolních aktivit pro 
děti od organizací působících v obci, ZŠ 
Těšany, www.webareal.cz/rc-na-mysaku 
Radka Sigmundová, tel.: 606900177, 
Monika Kružíková,tel: 736539607 

ČERVENEC 7. – 8. 7. 2012 
Fotbalový turnaj – BISON Cup, hřiště 
Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany 
TJ Sokol Těšany 
 

SRPEN 31. 8. 2012 
„Ahoj prázdniny“ loučení s prázdninami - 
tvořivé dílny pod širým nebem společná 
akce RC + Orlomonu 
ZŠ a MŠ Těšany, tělocvična a společenské 
centrum, Orel Těšany, 
www.webareal.cz/rc-na-mysaku, 
www.zsamstesany.cz 
Monika Kružíková, tel.: 736 539 607, 
Radka Sigmundová,tel.: 606 900 177 

ZÁŘÍ 3. 9. 2012 
Žehnání aktovek a školních potřeb 
Farnost Těšany 

14. - 16. 9.  2012 
14. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH 
SLAVNOSTÍ 
Těšany - dědina na pomezí dvou regionů 
Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské 
hody, přehlídka národopisných souborů, 
soutěž sborů dobrovolných hasičských 
sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky 
lidových řemesel, atd. 
16. 9. (9.00 hod.) – poděkování za úrodu – 
kostel (farnost Těšany) 
Těšany - kovárna, náves, společenské 
centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, 
spolky, farnost Těšany, Technické muzeum 
v Brně, tel.: 544248331, fax: 544248234 

LISTOPAD 
„S lampiony za pohádkou“ RC Na Myšáku, 
společná akce se ZŠ a Orlomonem 
Místo: sraz u kovárny v Těšanech 
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku 
Radka Sigmundová, tel.: 606 900 177, 
Monika Kružíková, tel.: 736 539 607 

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

PROSINEC 1. – 2. 12. 2012 
Čas adventní, čas očekávání - výstava 
betlémů v prostorách kovárny, rozsvícení 
adventního věnce 
Těšany - kovárna, Orel Těšany,Technické 
muzeum v Brně tel.: 54424837, 544248227, 
ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany. 

1. 12. 2012 
Mikulášská soutěž mladých hasičů 
v tělocvičně, SDH Těšany - tělocvična 
 

6. 12. 2012 
Mikuláš v kostele - Farnost Těšany, 
info: www.farnosttesany.ic.cz 

23. 12. 2012 
Charitativní koncert - Farnost Těšany, 
ZŠ Těšany 
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