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• Nadále probíhá realizace akce „revi-
talizace a výsadba nové sídelní zeleně 
v Těšanech“. Státní fond životního 
prostředí projednal a schválil v květnu 
tohoto roku smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze SFŽp v rámci operačního pro-
gramu Životní prostředí. Fond stanovil 
výši dotace na základě předložených 
podkladů (výběrové řízení, soudní 

znalecké posudky, kvalifikace apod.) 
ve výši 1.851.142,5 Kč. pro zajíma-
vost lze dále z rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace uvést, že celková plocha 
zakládané a regenerované zeleně činí  
10,1 ha, celkově bude ošetřeno  
129 stromů a vysází se 3 296 dřevin 
(tím se rozumí stromy a keře včetně 
růží).
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Zpráva sTarosTy obce

Vážení a milí spoluobčané, 
před nedávnem skončily volby do Evropského parlamentu a zanedlouho nás čekají další 
volby do obecních zastupitelstev a do senátu. Mnozí mediální komentátoři označují tento 
rok opět jako „supervolební“. dovolte mi, abych se s vámi v úvodu svého článku podělil 
o jednu bajku, která mě oslovila a která mnohdy vystihuje pozadí každých voleb.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

ctižádostivý havran
v zemi byl hlad. Trpěli lidé i zvířata; nevěděli, jak si jídlo opatřit. jenom psovi se po-

dařilo ukrást kousek masa u řezníka. Spokojený si ho rozložil před sebe. ale v tom oka-
mžiku se prudce snesl shůry černý havran, sevřel maso do zobáku a vyletěl na nejbližší 
strom. rozhlédl se kolem a v duchu sám sebe za svůj povedený kousek pochválil: „jsem 
zdatnější než všechna ostatní zvířata, mohl bych být v kraji královským správcem.“ 

ale byla tu liška, která umí myšlenky druhého snadno odhadnout. přiběhla ke stromu 
a lísavě začala havranovi přizvukovat: „Hoj ty švarný havrane, jak jsi zdatný, jak vysoko 
sedíš! Mohl bys být královským správcem v našem kraji, bohužel k tomu nemáš dost 
silný hlas!“ Havran to chtěl okamžitě vyvrátit a zakrákal, co nejsilněji svedl. v tom oka-
mžiku mu ale kousek masa ze zobáku vypadl a plácnul sebou o zem. Liška maso chňapla 
a už mizí v lese. 

„To je ale neomalenost,“ stěžoval si později havran u moudré sovy. Ta mu dala po-
naučení: „K tomu, aby byl někdo správcem v zemi, nestačí umět krást a křičet silným 
hlasem, ale je třeba mít zdravý rozum, napřed uvažovat a pak teprve jednat. a hlavně 
neposlouchat vychvalovače!“ 

z knihy Bajky o moudré sově, Tomáš Špidlík
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• Ministerstvo pro místní rozvoj schvá-
lilo dotaci na rekonstrukci dětského 
hřiště v prostorách zahrady mateřské 
školy. předpokládaný termín realizace 
je stanoven na letní prázdniny.

• Byla schválena žádost o dotaci z jiho-
moravského kraje na restaurování kul-
turních památek. Žádost o dotaci z Mi-
nisterstva kultury prostřednictvím obce 
s rozšířenou působností Židlochovice 
bude vyhodnocena na přelomu června 
a července. pokud dojde i zde ke schvá-
lení dotace, předpokládá se, že památky 
umístěné na návsi budou restaurovány 
opět během letních prázdnin.

• ve spolupráci s firmou, která realizuje 
komplexní pozemkové úpravy v naší 
obci, a pozemkovým úřadem pokro-
čila jednání s generálním ředitelstvím 
povodí Moravy ve věci převodu vodní 
nádrže v Těšanech do vlastnictví obce. 
povodí Moravy souhlasí s převodem 
nádrže do vlastnictví obce i se změnou 
provozního i manipulačního řádu ze 
závlahové nádrže na protipovodňovou. 
v současnosti se připravují smlouvy  
o převodu, které bude muset schválit 
zastupitelstvo obce Těšany a minister-
stvo zemědělství.

• Co se týká pozemkových úprav, tak 
začátkem měsíce června tohoto roku 
proběhne zjišťování průběhu hranic 
pozemků u intravilánu i extravilánu. 
Následovat bude úvodní jednání a ná-
sledně konkrétní práce na pozemko-
vých úpravách.

• Společnost M-silnice opravila chod-
ník od pošty po kabiny, nyní probíhají 
práce na odvodnění komunikace smě-
rem na Nesvačilku.

Dům s pečovaTelskou službou
v přípravě této investiční akce došlo k dal-
šímu posunu. proběhlo jednání  s míst-
ním šetřením na místě stavby v rámci 
územního řízení. vzhledem k tomu, že se 
podařilo vypořádat s předloženými při-
pomínkami a námitkami, předpokládám, 
že v době, kdy vyjde tento zpravodaj, 
již bude vydáno územní rozhodnutí na 
dům s pečovatelskou službou. do konce 
měsíce června tohoto roku by měla být 
hotova dokumentace pro stavební povo-
lení. obratem požádáme stavební úřad 
o vydání stavebního povolení na tuto 
stavbu. veškerá povolení pro stavbu domu  
s pečovatelskou službou by měla být do 
září 2014 vydaná.
na tomto místě cítím jako povinnost 
zdůraznit, že od počátku projektu je 
stavba domu s pečovatelskou službou 
koncipována jako sociální bydlení pře-
devším pro místní obyvatele! To zna-
mená, že chceme na tuto stavbu získat 
dotace a postavit ji tak, aby plnila vý-
znam a účel sociálního bydlení, tj. ná-
jemné by se mělo za garsonku pohybo-
vat kolem 2.000,- kč za měsíc. 
rozhodně odmítám snahy některých 
zastupitelů, že by dům s pečovatelskou 
službou mohl v budoucnu postavit sou-
kromý investor! 
To by v důsledku znamenalo (jak uka-
zují příklady v blízkém okolí) zvýšení 
měsíčního nájmu přibližně až na pě-
tinásobek. v tomto případě už by se 
nejednalo o sociální projekt ale o pro-
jekt komerční a rozhodně by se netýkal 
místních občanů!

Ing. Antonín Vymazal
       starosta obce
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v sobotu 10. 5. 2014 se v odpoledních 
hodinách v sálu restaurace Korok konalo 
setkání jubilantů a seniorů. po úvodu pana 
starosty jsme blahopřáli našim občanům, 
kterých je v letošním roce dvacet devět. 
jen připomenu, že mezi jubilanty patří 

lidé s kulatým výročím od sedmdesáti let 
a pak také všichni, kteří se dožívají věku 
devadesát a více.
v kulturním programu recitoval Matyáš 
Bulín báseň „zabijačka“, se kterou po-
stoupil na přehlídku krajských kol reci-
tační soutěže, pod vedením paní učitelky 
Naděždy Komínkové ukázaly svoje umění 
i děti s flétničkami. v průběhu odpo-
ledne vystoupili také tanečníci ze Starletu  
a předvedli ukázky tanců standardních  
i latinskoamerických. Celý program nám 
zpestřila cimbálová muzika donava.
všem zúčastněným, organizátorům i účin-
kujícím patří velký dík.

Za kulturní komisi Mgr. Radka Kučerková

kulTurní komise

seTkání JubilanTů a seniorů

ZáklaDní škola Těšany

vážení rodiče,
školní rok se nachyluje ke svému konci 

a všichni jsme plni očekávání, co nám 
nadcházející léto přinese. doufejme, že 
bude plný slunka a zaslouženého odpo-
činku. dovolte mi malé ohlédnutí za uply-
nulým školním rokem. vedle běžné výuky 
se nám podařilo uskutečnit mnoho výletů, 
zrealizovat projektové dny (např. den 
země), účastnit se soutěží a „bodovat“  
v nich. Největším sportovním úspěchem je 
bezesporu stříbrná medaile našich žákyň 
na republikovém finále v praze, o němž se 
dočtete více v samostatném článku pana 
učitele Hochmana.

v průběhu hlavních prázdnin nás čeká 

oprava elektroinstalace v druhém patře 
budovy školy a pro nejmenší děti naší 
mateřské školy se připravuje překvapení  
v podobě hracích prvků na zahradě MŠ. 
pro nadcházející školní rok jsme se za-
pojili do projektu zvyšování kvality ve 
vzdělání orp Židlochovice. v rámci 
čerpání tohoto dotačního titulu se otevírá 
možnost získat pro školu psychologa na 
poloviční úvazek, který bude nápomo-
cen pedagogům, žákům i jejich rodičům. 
dále budeme rozšiřovat nabídku zájmo-
vých aktivit podporující rozvoj čtenářské 
gramotnosti. v květnu jsme se připo-
jili k projektu pojďme se dotknout ICT, 
které je zaměřené na nové technologie. 
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v rámci něj proběhne školení pedagogic-
kého sboru.

K závěru školního roku bych ráda po-
přála našim žákům vysvědčení plné pěk-
ných známek, absolventům devátého 
ročníku přeji mnoho úspěchů v nadchá-
zejícím zápolení na středních školách 
a v neposlední řadě také všem rodičům 
spoustu trpělivosti a radosti se svými rato-
lestmi.    

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

velikonoční dílny
jarní svátky jsme tradičně přivítali ve-

likonočními dílnami ve spolupráci s MŠ.
děti si mohly vyrobit jarní zápichy, 

proutěné dekorace, uplést pomlázku nebo 
nazdobit perníčky. Byl to pěkný den, do 
práce se s chutí zapojili i rodiče a užili si 
tak se svými dětmi příjemné odpoledne  
s malým občerstvením.

Mgr. Adéla Petulová

Den Země
dne 30. 4. 2014 pořádala naše škola 

projektový den „den země“, kdy se mohli 
žáci v jednotlivých dílnách seznámit s růz-
nými činnostmi zaměřenými na podporu 
ochrany přírody. z prahy k nám přijela 
organizace zabývající se zužitkováním  
a recyklováním odpadu, která dětem  
v programu „ToNda – obal na cestách“ 
ukázala možnosti využití takového materi-
álu. zajímavé bylo třeba to, že např. papír 
se může recyklovat a využívat až 7x.

velice děkujeme o.s. Těšánek, který pro 
nás zakoupil mladou lípu, a tak mohli naši 
deváťáci již tradičně tento krásný stromek 
vysadit za účasti dětí z 1. třídy. Sami žáci 
na tento počin reagují velice kladně, neboť 

se jim líbí toto symbolické „předávání šta-
fety“ nejstarších žáků těm nejmladším.

prožili jsme velice příjemný a obohacu-
jící den, při kterém si děti znovu uvědomily 
potřebu chránit a pečovat o prostředí kolem 
nás, což je pro naši budoucnost jedna z nej-
důležitějších věcí.

Mgr. Lucie Vévarová

slovinsko 2014
začátkem května vyrazilo s velkým 

očekáváním 15 dětí naší školy společně  
s doprovodem paní Hrabcovou, Stránskou 
a panem ziaťkem do Slovinska, do měs-
tečka ruše, kde je přivítaly “adoptivní“ 
rodiny. prvotní obavy se brzy rozplynuly. 
počasí nám přálo, slovinští kamarádi byli 
přátelští, příroda nádherná a program, který 
si připravila naše partnerská škola i rodiny 
byl inspirativní, zábavný a velmi pestrý. 
vrátili jsme se plní nových zkušeností, ne-
zapomenutelných zážitků a milých vzpo-
mínek. Usměvavé tváře dětí při příjezdu 
domů toho byly důkazem. Tady je několik 
jejich postřehů…
Na výměnný pobyt jsem se přihlásila(a) 
protože…
…jsem vloni ubytovával Slovince  
a moje angličtina byla dostatečně připra-
vená na pobyt v zahraničí. (josef Kopeček, 
vIII. třída)
…jsem chtěl poznat nové prostředí.  
(Matěj Lautrbach, vII. třída)
…jsem tam už jednou byla a moc se mi tam 
líbilo. (Tereza Krupicová, vIII. třída)
…jsem chtěl poznat zahraničí a mít zážitky 
s kamarády. (Michal Hrdý, vII. třída) 
…se mi to zdálo zajímavé. (Sabina Ko-
nečná, vII. třída) 
Cesta byla…
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…zábavná a drncavá, ale taky docela 
únavná. (Kateřina Ferinová, vIII. třída)
…velmi příjemná, protože jsme si vyklá-
dali mezi sebou. (Filip Krupica, vII. třída) 
…dlouhá, ale stála za to. (Tereza Krupi-
cová, vIII. třída)
Hostitelé byli…
…společenští a starostliví. (daniel dosou-
dil, vII. třída)
…příjemní, snažili se se mnou mluvit  
a sami se něco dozvědět. (Terezie poláč-
ková, vII. třída)
…velmi hodní. (jan Fiala, vI. třída)
Slovinský kamarád(ka)…
…se jmenoval Luka a byl mi hodně po-
dobný v tom, co mám rád. (Filip Kusý, vI. 
třída)
…jmenovala se jako já, mluvili jsme spolu 
a byla hodná. (Kateřina Gratclová, vI. 
třída)
…byl hodný, příjemný a program pro nás 
nachystal zábavný. (Lukáš veith, vIII. 
třída)
…byl super, jmenoval se jan, byl hodný  
a kamarádský. (Milan Skočovský, vI. 
třída)
Chutnalo mi …
…jak které jídlo, ale jsem ráda, že jsem je 
ochutnala. (Nikol vahalová, IX. třída)
…asi nejvíce večeře, kterou dělaly slovin-
ské děti. (Kateřina Ferinová, vIII. třída)
…zmrzlina, protože dávali maxi kopečky. 
(Kateřina Gratclová, vI. třída)
Budeme nejvíce vzpomínat na…
…program v rodině, prohlídku Mariboru 
s průvodcem, orientační hru po ruši, ve-
černí fotbal se Slovinci, párty s hudbou, 
slovinskou školu, večerní grilování, hosti-
tele, plavání v bazénu,  šplhání po horole-
zecké stěně, cvičení ve fitness centru, pro-

gram ve škole a zdobení triček, zpívání, 
chození na chůdách,  nové kamarády…
ohlasy rodičů: 

„jsem ráda, že náš syn mohl navštívit 
zahraničí, za pomoci zahraničního kama-
ráda se seznámil s prostředím jeho školy.“ 
(Ludmila Hrdá)

„výměnný pobyt ve Slovinsku podpo-
rujeme. je přínosem pro děti z pohledu 
zkušeností a samostatnosti. díky za orga-
nizaci.“ (pavel dosoudil)

„Syn přijel spokojený a těšíme se, 
že to budeme moci „Slovincům“ opla-
tit.“(Lenka Fialová)

děkuji všem výše jmenovaným za vyjá-
dření názorů a sdílení pocitů. v neposlední 
řadě také za všechny účastníky zájezdu 
děkuji obci Těšany za vstřícnou finanční 
podporu.      

Mgr. Heda Stránská

Florbal – 2. místo na 
mistrovství čr dívek  
1. stupně ve florbalu  
v praze 

již druhým rokem pořádá Česká flor-
balová unie ve spolupráci s Českou 
pojišťovnou Školský pohár České po-
jišťovny pro žákyně a žáky 1. stupně 
základních škol. Stejně jako v minulém 
roce, tak i v letošním se tohoto turnaje 
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zúčastnily žákyně zŠ a MŠ Těšany, a to 
velmi úspěšně. 

vše začalo okresním kolem, děvčata  
z Těšan oba zápasy jasně vyhrála a získala 
pohár jako nejlepší tým okresu Brno-ven-
kov. 21.1.2014 se konala v pohořelicích 
krajská eliminace. všech pět zápasů děv-
čata z Těšan vyhrála,  v  semifinále žákyně 
z Těšan vyhrály jednoznačně 8:0 s Hroz-
novou Lhotou a ve finále je čekaly obháj-
kyně loňského prvenství ze Šitbořic. Na 
hřišti probíhal opravdu boj. zápas skončil 
5:4 pro Těšany a díky tomu postoupily do 
dalšího kola. dalším kolem byla kvalifi-
kace na republikové finále, tak zvané Top 
8 východ. po spočítání bodů a skóre na-
konec holky skončily na třetím místě ve 
skupině a postoupily do čtvrtfinále, kde 
je čekal druhý v pořadí z druhé skupiny 
zŠ pelhřimov Na pražské. v tomto zápase 
měla děvčata z Těšan od začátku navrch  
a jasně jej vyhrála 6:1. postup do finále za-
jistilo vítězství Těšany – Lutín 5:3.

republikové finále se konalo 29. až 
30. května 2014 v praze, kam postoupilo 
6 družstev, 3x z Top východ a 3x z Top 
západ. S Těšany byli ve skupině zŠ Lutín 
a zŠ Soběslav. výsledky zápasů: zŠ a MŠ 
Těšany – zŠ Lutín 5:8; zŠ a MŠ Těšany – 
zŠ Soběslav 5:1; finále: zŠ a MŠ Těšany 
– zŠ Mladá Boleslav jilemnického 4:11

odkaz na sestřih z celého finálového 
turnaje:

https://www.youtube.com/watch?v=wy-
iywUtNz4c&feature=youtu.be

veškeré výsledky najdete na www.mla-
deznickyflorbal.cz

Stříbrné medaile na republikovém fi-
nále pro malou základní školu jako jsou 
Těšany je velký úspěch. v konkurenci 121 

družstev z celé republiky, kdy především 
mezi finalisty byly samé velké školy z vel-
kých měst, je to až neskutečné. doufáme, 
že i občané Těšan a okolí ocení tento ne 
první (3. místo na republikovém finále 
žákyň druhého stupně základních škol  
v roce 2005 a 2011, 4. místo na republi-
kovém finále dívek 8 9. roč. v roce 2013)  
a snad ne poslední florbalový úspěch  
a podpoří ne jen florbal v zŠ Těšany, ale 
i velice úspěšné hráčky oddílu FbC aliga-
tors, kde většina florbalistek ze zŠ Těšany 
působí. Florbal sice nemá takové posta-
vení jako jiné sporty, ale o svoji pozici 
stále bojuje. děvčata kromě vynikající 
reprezentace vyhrála pro školu florba-
lové vybavení v celkové hodnotě kolem 
17.000,- Kč.

Mgr. Drahomír Hochman a Jaroslav Hála

Hrajeme na flétnu
v letošním školním roce navštěvovalo 

sedm dětí kroužek Flétna. Některé z nich 
chodily druhým, jiné třetím rokem. za 
tu dobu se naučily hrát mnoho písniček. 
Svoji radost   z  hraní na flétnu mohly děti 
předvést na třech vystoupeních. Na vá-
noční besídku nacvičily  koledy. Hrály na 
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vítání občánků. posledním a velmi milým 
vystoupením bylo pásmo písniček pro se-
niory.

všechna vystoupení se flétnistům po-
vedla a byla pěkným zpestřením i moti-
vací pro další hraní.

Mgr. Naděžda Komínková

napříč školami
ve čtvrtek 15. 5. 2014 se pro děti ze 

čtvrtého a pátého ročníku ve škole usku-
tečnil tradiční projektový den „Napříč 
školami“, tentokrát s podtitulem o zvířa-
tech. po příjezdu dětí z Moutnic, organi-
začních pokynů a motivačním úvodu byli 
žáci rozděleni do tří skupinek, ve kte-
rých postupně ukazovali své dovednosti.  
v hodině „aLFaBoX“ si utříbili a roz-
šířili své vědomosti, vyzkoušeli si zoo-
LYMpIÁdU a zjistili, jak jsou na tom po 
tělesné stránce ve srovnání s mnoha zví-
řátky a jako dárek si v hodině praktických 
dovedností vyrobili vlastní chobotničku. 
Společně jsme tak prožili nádherný den 
plný zajímavostí, radostí a také nových 
přátelství.                Mgr. Radka Kučerková

akce žákovského 
parlamentu

v rámci žákovského parlamentu pro-
běhl v dubnu sběr papíru, jehož výsledky 
jsou zveřejněny na školním webu. všem, 
kteří se zapojili, děkujeme. 

1. dubna, tedy v aprílový den, se na zŠ 
Těšany pořádal den převleků. Úkolem 
dětí bylo vymyslet a vzít si na sebe kostým 
nějaké filmové postavy. 

od konce dubna 2014 škola sbírá víčka 
z pET lahví pro dobrou věc – pro malou 
Evičku z Újezda u Brna, která potřebuje 
finanční podporu na rehabilitaci po dětské 
mozkové obrně.   

Mgr. Monika Harvančáková

přednáška na téma právo  
v praxi

ve čtvrtek 22. května se na zŠ Těšany 
konala pro žáky osmého a devátého roč-
níku přednáška jUdr. petra Živěly. výklad 
a následná diskuse byla zaměřena zejména 
na oblast rodinného a trestního práva. Žáci 
se dozvěděli mnoho zajímavých informací 
a vyslechli případy z dlouholeté advokátní 
praxe přednášejícího, které se jim mohou 
hodit do budoucího života.
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zŠ a MŠ Těšany děkuje sdružení Těšá-
nek a jeho finanční podpoře, díky které se 
tato přínosná a zajímavá přednáška mohla 
uspořádat.

Mgr. Jana Hrnčiříková

slavnost slabikáře
Nastal čas, kdy jsme se rozloučili s kni-

hou, která provází generace prvňáčků – 
se Slabikářem. Sešli jsme se v podvečer 
v úterý 27. 5. 2014 v první třídě, a to ve 
velmi hojném počtu. děti přišly do školy 
nejen se svými rodiči, ale pozvaly i své 
prarodiče a sourozence.

připravili jsme si recitaci, písničku  
a poté losování a čtení ze slabikáře. 
všichni čtenáři obstáli na jedničku, byli 
pasováni na čtenáře a svým podpisem 
stvrdili čtenářský slib. a potom již čekala 
sladká odměna v podobě slabikáře – dortu.

velké poděkování patří rodičům, kteří  
s láskou vedou své děti ke čtení a ke knize. 

všem prvňáčkům přeji krásné, zaslou-
žené prázdniny a hodně pěkných zážitků 
při čtení knih.

Mgr. Naděžda Komínková

Maminko,  chci Ti k svátku přát, malý 
dárek a pusu Ti dát

Květen – Svátek všech  maminek  po-
jaly naše  děti   z mateřské školy  velmi 
pestře.

Třída Žirafek  si připravila pro svoje 
maminky v úterý 6.5. odpoledne  besídku. 
děti předvedly nejen maminkám, ale  
i babičkám  plno  dojemných  básniček, 
písniček, tanečků, dramatizaci pohádky   
a darovaly krásná přáníčka.  

Někdy se z  našeho  „dospěláckého“ 
života vytratí hravost, kterou jsme měli  

v sobě jako malí, tak jsme s dětmi dopřáli 
maminkám chvíle hraní a vyrábění. pro-
tože víme, že i maminky si rády hrají, tak 
třída Myšiček a Kocourků  pro ně připra-
vila  tvořivé dílničky. Na samém začátku 
děti věnovaly maminkám krátké pásmo 
básničky, písničky, tanečky a přáníčka. 
Starší děti předvedly i znalosti hry na flét-
ničku a hravou  angličtinu.  

Myšičky vyráběly s maminkou pytlí-
kovník (zásobník  na maličkosti) a  Ko-
courci  jehelníček  a ozdobnou sklenici. 
Fantazii se meze nekladly a bylo radost 
pozorovat, jak spolupracují, brebentí  
a vzájemně si radí. o pohoštění se také po-
staraly v největší míře děti. Napekly pro 
maminky s láskou sladká srdíčka a paní 
učitelky nabídly kávu, čaj.   Bylo hezké 
vidět usměvavé tváře  dětí   i maminek. 
vědět, jak i malá chvilka strávená s mi-
lovaným človíčkem může rozjasnit i ten 
nejchmurnější den. 

obě oslavy se vydařily. vzešla z nich 
vzájemná pozitivní reakce, která všem 
dodala chuť do dalších aktivit a rodičům 
jistotu, že jejich dítě navštěvuje zařízení, 
kde je spokojené a oni se o tom mohou 
kdykoliv opět přesvědčit. 

Iveta Neugebauerová, 
vedoucí učitelka MŠ
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FarnosT

spolky a sDružení

Milí spoluobčané!
Mezi významné události snad každé 

obce patří hody, pouť, posvícení, od-
pust. Konají se každoročně a účastní se 
jich nějakým způsobem všechny skupiny 
obyvatel. datum jejich konání není naho-
dilé, nýbrž souvisí s místním kostelem. 

Každý kostel, podobně jako člověk, 
má dvě základní výročí: narozeniny (či 
spíše křest) a jmeniny. Narozeninami 
kostela je jeho posvěcení (latinsky dedi-
catio) – odtud název posvícení. posvěce-
ním je kostel vyňat z profánního a určen 
k bohopoctě. jmeninami kostela (latin-
sky titulus nebo patrocinium) je buď ur-
čitá událost (např. Narození panny Ma-
rie), nebo má chrám jméno některého ze 
svatých (např. kostel sv. jiří). 

Naši předkové vyvolili našemu far-

nímu kostelu a tedy i nám všem za 
patrona sv. Barnabáše. přišel do jeru-
zaléma, aby se učil Starému zákonu. po-
znal tam zákon ježíše Krista a zařadil se 
mezi jeho učedníky. Svůj statek prodal 
a peníze dal apoštolům na rozdělení pro 
chudé věřící. Ujal se apoštola pavla po 
jeho obrácení a uvedl jej k apoštolům. 
Evangelium kázal v antiochii, odkud 
pavla provázel na jeho 1. apoštolské 
cestě a s ním zakládal křesťanské obce. 
Účastnil se jeruzalémského sněmu ko-
lem r. 50. S evangelistou Markem pak 
odešel na rodný ostrov Kypr, kde podle 
ústního podání byl r. 60 - 62 od židů ka-
menován a pak snad upálen.

přeji vám všem opravdové hody – 
hojnost darů duchovních i hmotných

Váš duchovní správce otec René Strouhal

připravujeme:
9.–13. 6.  Škola v přírodě – MŠ, 1. stupeň a 2. stupeň
24. 6. v 17.00 hod. zahradní slavnost MŠ a pasování budoucích prvňáčků
26. 6. v 10.00 hod. rozloučení s „deváťáky“
27. 6.   vysvědčení a poslední zvonění

po dlouhé zimě jsme byli rádi, že se  
s prvními jarními paprsky můžeme z vý-
stavky přestěhovat ven na hřiště a začít se 
připravovat na jarní závody. Konečně jsme 
se mohli trošku protáhnout, zaběhat si  

a vyzkoušet si štafetu i požární útok. Spolu 
s tím jsme se podíleli na přípravě hned 
dvou akcí pro děti. 

první akcí byl 2. dětský dopravní den, 
který proběhl 26. 4. 2014 na dopravním 

sDH Těšany,  
aneb jaké bylo jaro 2014 u mladých hasičů….
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hřišti mateřské školky v Těšanech. Cílem 
akce bylo přiblížit dětem zábavnou for-
mou základy bezpečnosti silničního pro-
vozu i ukázat techniku jednotlivých slo-
žek integrovaného záchranného systému. 
Na dětském hřišti bylo rozmístěno celkem 
5 stanovišť s různou tématikou, které děti 
postupně plnily a na závěr obdržely za od-
měnu drobnou pozornost. 

po celou dobu akce byla v provozu  
i část dopravního hřiště s opravdovou svě-
telnou křižovatkou.

Stanovišti prošlo postupně asi 70 dětí 
všech věkových kategorií. velké podě-
kování patří všem, kteří se na akci podí-
leli, zvláště pak všem členům IzS, obci 
Těšany,SdH, Besipu a p. Gorbačovi ze 
společnosti Brněnské komunikace a.s. za 
poskytnutí dopravních značek a světelné 
křižovatky.

za pár dní již bylo na pořadu tradiční 
pálení čarodějnic. po roční pauze pro děti 
opět připravil sbor dobrovolných hasičů  
ve spolupráci s rC Na Myšáku soutěžní 
večer, kterého se zúčastnilo přes 100 dětí. 
děti si vyzkoušely skákání v pytlích, há-
zení na panáka i šplhání po laně. Celá akce 
proběhla jako vždy v areálu za školou  
a k tanci i poslechu hrála skupina Mrak. 

po vydařeném průběhu se již těšíme na 
příští rok ….

v posledních dnech jsme se zúčastnili 
dvou jarních závodů - okresního kola ligy 
mládeže v přísnoticích 8. května a závě-
rečné části okresního kola hry plamen 
ročníku 2013/2014 pořádané 18. května 
v Sivicích. Na obě soutěže nás dopravila 
firma Čech v rámci sponzorského daru, za 
což moc děkujeme.

disciplíny obou soutěží jsou shodné  
a tak jsme se v přísnoticích chtěli hlavně 
rozcvičit a snažit se dosáhnout co nejlep-
šího výsledku pro správné posílení soutěž-
ního ducha v Sivicích. počasí i přes noční 
déšť vyšlo nádherně a nám se s družstvem 
mladších žáků, které je ve velmi pozmě-
něné podobně podařilo dosáhnout velice 
pěkného 8. místa. Někteří z nás si prvně 
zasoutěžili, někteří mají poslední rok  
v mladších, takže už přesně ví co a jak.

Soutěžní klání Sivické od začátku do 
konce provázeno bylo  deštěm, mrhole-
ním a v druhé části i protivným větrem.  
I přes tuto nepřízeň byla nálada uvolněná 
a vše rychle odsýpalo. do této části okres-
ního kola jsme postupovali z třetího resp. 
druhého místa, dělali jsme si tedy zálusk 
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orel jednota Těšany

na medailové umístění. Někdy však i peč-
livý trénink a tisíckrát nacvičované vede  
k tomu, že po tisíci první se člověk zamotá 
a zmateně udělá marnost. Toto se nám bo-
hužel vymstilo na štafetě požárních dvojic, 
kde „ulitý start“ a špatně roztažená hadice 
vedla k dalším chybám, které vyústily ve 
spousty trestných bodů. I tak si odvážíme 
celkově 5. místo. Myslím, že tato sou-
těž nám dala hodně, dost nás opět poučila  
a v podzimním kole si opět sáhneme na me-
dailové umístění. všem moc díky za účast  
a snahu, kterou do mladých hasičů věnujete.

24. 5. 2014 jsme uspořádali již asi tra-
diční sběr kovového šrotu. akce se zú-

častnili vedoucí mladých hasičů a jeden 
dobrovolník. díky štědrosti vás všech, 
kdož přispěli kouskem železa (někdy  
i hliníku), jsme získali slušný obnos, který 
využijeme pro výbavu našeho družstva 
mladých hasičů. 

Na závěr bychom chtěli všem popřát 
krásné prázdniny a poděkovat příznivcům 
za spolupráci a pomoc. a po prázdninách 
nezapomeňte přijít fandit na již tradiční 
soutěž mladých hasičů „o pohár starosty 
obce“, která proběhne 6.září 2014 na hřišti 
za školou. 

sledujte www.sdhtesany.cz
Vedoucí mládeže Petr Merlin Vaněček

Stojíme na konci florbalové sezóny. do-
volte nám proto malé ohlédnutí za právě 
proběhnutým ročníkem florbalových sou-
těží, které jsou pro naši jednotu stěžejní 
oblastí činnosti. Naši nejmladší i přesto, že 
jsou teprve na začátku svého florbalového 
působení, si nevedli vůbec špatně. pod ve-
dením trenérky petry ondráčkové se nejen 
učili florbalovým základům, ale byl jim 
florbal především hrou a zábavou. Svěřenci 
aleše přibyla, starší žáci, v soutěži skon-
čili na nepopulárním, prvním nepostupo-
vém, čtvrtém místě. Letos však předváděli 
velmi dobré výkony a jejich hra měla zápal 
i potřebnou florbalovou myšlenku. obě ka-
tegorie jsou nám tak dobrým příslibem do 
budoucna. dorostenky se po příliš nepoda-
řeném začátku soutěže dokázaly zdravě na-
motivovat a pod vedením trenéra Martina 
Turka se po výrazném zlepšení vrátily do 
bojů o stupně vítězů. Na posledním tur-
naji, i přes to že se statečně praly jako lvice  

o to, aby si odvezly domů medaili, jim však 
štěstí nepřálo a musely spokojit se čtvrtou 
příčkou. Na naše juniory čekala letos ve-
liká výzva. Tým složený z nových či méně 
zkušených hráčů a notně doplněný o starší 
děvčata se musel nejen učit některým flor-
balovým základům, které se běžně vštěpují 
hráčům v žákovských kategoriích, ale také  
i zaměřit na fyzickou přípravu, která je  
v této soutěži nejdůležitější. Na nějaký vý-
razný florbalový úspěch jsme proto ani ne-
pomýšleli. odměnou všem hráčům, za po-
ctivě odvedenou práci v tréninku, ale může 
být řada velmi kvalitně odehraných utkání. 
Naše družstvo mužů si pojistilo v posled-
ním turnaji svůj premiérový postup do fi-
nále, které se konalo ve dnech 24. 5.–25.5. 
2014 v Blansku. v prvním dni se utkalo 
osm nejlepších týmů z celé České repub-
liky ve dvou skupinách. Na naše mužstvo 
po velmi dobrých výsledcích ze základní 
skupiny čekalo druhý den čtvrtfinále. Bo-
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hužel nám toto utkání nevyšlo podle našich 
představ a mety nejvyšší nám letos tak ne-
byly souzeny. Kompletní výsledky všech 
kategorii lze najít na www.orel.cz v sekci 
orelská florbalová liga, nebo na našich we-
bových stránkách v podobě podrobných 
reportáží.

Na závěr sezóny jsme pro naše mládež-
nické kategorie uspořádali výlet za od-
měnu jako poděkování za celý právě uply-
nulý ročník. Navštívili jsme nejen zoo, 
ale zahráli jsme si také bowling a užili 
si plavbu po řece Moravě. Tu nám sice 
trošku zkomplikovala nepřízeň počasí, 
ale vše se nakonec zvládlo tak, že všichni 
odjížděli domů spokojení a mohli se začít 
těšit na sezónu příští.

Na závěr bychom chtěli poděkovat ro-
dičům, za jejich mnohdy obětavou pomoc. 
dále pak vám všem, kteří nás podporujete 
nebo nám pomáháte. v první řadě je však 
třeba poděkovat našim trenérům, kteří 
letos opravdu neměli lehkou práci. jsme 
rádi, že i dnes se najdou lidé, kteří jsou 
ochotni nezištně obětovat svůj čas a ener-
gii druhým. 

více o naší práci můžete sledovat na in-
ternetových stránkách www.oreltesany.cz 
nebo na facebooku.

rádi bychom pozvali všechny občany 
na koncert kvarteta brněnských konzerva-
toristů, který se uskutečnění ve spolupráci 
s Charitním centrem manželů dostálových 
12. července v 19:00 na těšanské kapličce. 
Součástí programu bude také muzicíro-
vání ve vinici, takže na své si přijdou ne-
jen milovníci vážné hudby. zajištěno bude 
i občerstvení. 

pozn.: na závěr florbalové sezóny byly 
všem hráčům a hráčkám rozdány lístky 
s informacemi k plánované příští sezóně 
2014/2015. pro nové zájemce o florbal, 
nebo případně pokud jste tyto informace 
nedostali, neváhejte nás kontaktovat.

Za Orel jednotu Těšany – Adam Turek, 
Mgr. Petr Husák, Mgr. Martin Turek
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TJ sokol Těšany
pomalu nám končí jaro a s ním i fotba-

lová a nejen fotbalová sezona 2013/2014 
a blíží se léto. v horkých letních dnech 
se jistě již všichni těší na nejrůznější ak-
tivity spojené s létem. plavání, ježdění na 
kolečkových bruslích, turistiku v přírodě, 
poslouchání hudby na letních festivalech  
a spoustu dalších aktivit, které si lze jen vy-
myslet.

již první víkend v červnu nás v Těšanech 
čekají tradiční Barnabášské hody s boha-
tým programem,  který naleznete na další 
stránce.

Mimo hodů pro vás Sokol ve spolupráci 
s dalšími spolky, sponzory a obecním úřa-
dem Těšany připravil několik dalších akcí, 
z nichž některé se již stávají tradicí.

již následující týden po hodech v so-
botu 14. 6 od 10 hodin pořádáme spolu  

s Kalimerem velký sportovní den pro malé 
i velké.

Následovat bude o víkendu 28.–29. 6. 
již tradiční sportovní turnaj BisonCup, je-
hož součástí je v sobotu letní diskotéka  
s dj Borisem. Mimo skvělého fotbalu si 
určitě nenechte ujít vodní fotbálek a další 
doprovodné akce. po konci turnaje Bison-
Cup bude v neděli 29. 6. následovat turnaj 

- 10h Soutěž na dopravním hřišti
- 13h Zápas maminky vs děti
- 14h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 14.15h Soutěže pro děti
- 15h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 16h Horňáci vs Dolňáci 

- 10h Soutěž na dopravním hřišti
- 13h Zápas maminky vs děti
- 14h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 14.15h Soutěže pro děti
- 15h Vystoupení mažoretek Kalimero
- 16h Horňáci vs Dolňáci 

- Skákací hrad
- Vodní fotbálek
- Občerstvení (4 druhy piva)
- Grilování a uzení
- Malování na obličej
- Opékání špekáčků

- Skákací hrad
- Vodní fotbálek
- Občerstvení (4 druhy piva)
- Grilování a uzení
- Malování na obličej
- Opékání špekáčků

BISONCUPBISONCUP
Letní DISKOTÉKA

DJ Boris

- Vodní fotbálek

- Letní noc (DJ Boris)

- Skákací hrad

- Vystoupení mažoretek (MRČR)

- Občerstvení (pivo, limo, selátko a spousta dalších dobrot) 

www.bisoncup.cz 733 313 052 / 775 050 980bisoncup

TĚŠANYTĚŠANY

28.6.-29.6.

FOTBALOVÝ TURNAJ NA TRAVNATÉM HŘIŠTI
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rodinné centrum na myšáku o. s.
prázdniny už se nám zahřívají na če-

kačce a my Na Myšáku si s dětmi roz-
hodně užíváme krásného počasí. Naši 
malí robinsoni teď chodí na výlety  
i na hřiště. při výletě na kapličku plnili 
různé úkoly a na závěr nechali i vzkaz  
v „kešce“. až budete mít náladu, můžete 
si jej jít přečíst.

o úkoly pro dospělé se postaraly tři 
korálkovací večery, přípravy na Sluneční 
slavnost, která se odehraje 21.6. všechny 
děti se mohou těšit na tradiční skákací hrad 
a motorky. Hravé a soutěžní odpoledne se 
uskuteční na hřišti za školou. Těšíme se na 
všechny, kdo si přijdou pohrát a vysoutěžit 
ceny, a doufáme, že nám bude přát i počasí.

žáků Memoriál jana Hniličky. poslední 
velkou akcí tohoto léta bude v sobotu  
2. srpna oslava 80 let kopané v Těšanech. 
program oslav bude včas zveřejněn .  

v polovině srpna nám již začínají první 
zápasy podzimní části nové fotbalové se-
zóny 2014/2015.

Roman Viktorin, Petr Šebesta

Srdečně zvou stárci a sportovci 

TJ Sokol Těšany Vás srdečně zve na tradiční 

Pátek 6.6. 

Sobota 7.6. 
živá hudba 

Neděle 8.6. 
1030 Mše svatá 
1300 Průvod obcí (1400 Požehnání, 1430 Předání práva u Kovárny) 
1500 Tanec a zpěv pod májou 
2000 Hodová zábava - v případě příznivého počasí 

dechová hudba  

diskotéka 

0930 Stavění máje 
1300 Zvaní na hody - hraje kapela Cyrilka 
2000 Zábava s půlnočním překvapením 
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po sluneční slavnosti nadejde čas chys-
tat se na tábor. Máme velkou radost, že 
kapacita tábora se zaplnila, sotva jsme 
se stačili rozkoukat. děkujeme vedou-
cím, kteří letos rozšířili náš tým. o děti se 
starají a program připravují Lenka Husá-
ková, Monika Kružíková, Soňa oudová  
a petr M. vaněček. předem děkujeme 
všem, kteří nám teprve pomůžou se stavě-
ním i bouráním tábora. vážíme si vaší po-
moci a víme, že si spolu užijeme příjemné 
chvíle i v plném pracovním nasazení.  
I letos proběhne tábor na orlovně, protože 
nejmenší táborníci zatím stále ocení mož-
nost vracet se večer domů. Tábor plynule 
naváže na prázdninový provoz školky, ale 
s novými zážitky a trochu jinou partou 
dětí. připravte si pruhovaná trička a veliký 
úsměv, brzy vyplouváme.

a než se nadějeme, budeme se s prázd-
ninami loučit. v posledním srpnovém 
týdnu můžete stejně jako každý rok oče-
kávat akci ahoj, prázdniny, na které se  
s létem rozloučíme, něco si spolu vyrobíme, 
a příjemně tak uzavřeme celé letní období. 
Někteří z našich „robinsonů“ se pak vy-
praví do školy, díky edukativně-stimulač-
ním skupinkám to nebude poprvé, a budou 
se tam cítit jako doma. zveme všechny, ať 
se s námi přijdou s prázdninami rozloučit. 
I nám pak nastane období domácích úkolů.

jen děti, které chodí na čtvrteční cvi-
čeníčko, zůstanou ještě před povinnostmi  
v bezpečí. děkujeme Marcele zborovské, 
která cvičeníčko trpělivě vedla. Také dě-
kujeme pavle vídeňské, která čtvrteční 
dopoledne s nejmenšími plynule převzala, 
a přejeme hodně zdaru. pokud nevíte, kam 
se vypravit s dětmi, neváhejte se na pavlu 
(nebo na kteroukoliv z nás) obrátit. Určitě 
vás ráda uvidí.

Čtvrteční odpoledne pak patří anglič-
tině s dětmi, kterou vede vladislava va-
něčková. děkujeme orlu Těšany za po-
skytnutí prostor pro naše jazykové hrátky. 
jsou teď o poznání hlasitější, rozdovádě-
nější, a když počasí dovolí, tak i pod ši-
rým nebem. děti jsou z nich zas o něco 
nadšenější a s radostí hrají hry, které nám 
omezený prostor neumožňoval.

a abychom tělocvičnu nenechali zahá-
let, už s orlem plánujeme i pingpongový 
turnaj. Ten, i jiné pravidelné akce, pro vás 
plánuje, připravuje a organizuje radka 
Sigmundová, která také zajišťuje celo-
roční chod rodinného centra.

rC Na Myšáku se letos v květnu zú-
častnilo pracovních skupin MaS za 
Humnama, a společně s dalšími obcemi 
se chce podílet na plánování strategií pro 
následující roky. Uvědomujeme si, že 
naše potřeby nejsou v obci jediné, a že 
je důležité starat se nejen o ty nejmladší. 
proto jsme se nechali poučit o statistikách, 
které zdaleka nebyly nudné, o potřebách 
různých věkových a zájmových skupin, 
o problémech, se kterými se potýká celý 
region. rozšířilo nám to obzory a zvedlo 
zraky od našeho vlastního zaměření k vět-
šímu obrázku obecních infrastruktur, soci-
álních služeb, problému cestovního ruchu 
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Uzávěrka příštího čísla bude 25. 8. 2014

obecní úřaD

Jak to bylo s budovou dnešní pošty    pokračování
v minulém čísle zpravodaje jsme se zmínili, jak to bylo s budovou dnešní pošty. 

Možná vás bude zajímat pokračování. 4. 9. 1936 koupil statek v Těšanech se vším pří-
slušenství jUdr. pavel Bächer jako otcovský opatrovník nezletilých Karla, pavla a anny 
Bächerových za cenu 4.000 000 Kč. Součástí statku bylo 268 ha orné půdy, 40 ha akáto-
vého lesa, budovy lihovaru se strojním zařízením a vila mimo dvůr (dnešní pošta), která 
byla postavena pravděpodobně v roce 1924.

Danuše Horáková, Jana Nádeníčková

a podpory drobných místních výrobců  
a podnikatelů, kulturního zázemí a využi-
tosti škol a školek v našem okolí. Máme 
teď mnoho podnětů k zamyšlení, ale také 
mnoho míst, kde se inspirovat, aby náš 
„příbrněnský“ venkov, ten náš kousek za 
humnama velkoměsta, v příštím desetiletí 
vzkvétal a zabezpečoval potřeby svých 
obyvatel.

a protože se s vámi nechceme loučit 
na vážnou notu, přidáváme pár slov od 
rodičů dětí, které navštěvují myšácké 
kroužky. děkujeme vám všem, i za to, co 
jste nevyslovili.

RC Na Myšáku
verunka je naprosto spokojená, skvělý 

kroužek, moc chválím. robinson můžu 
všem jenom doporučit.

Jana Svobodová
jako rodiče „prvňáčka“, jsme moc rádi, 

že jsou v naší obci dospěláci, kteří jsou 
ochotni věnovat část svého volného času 
k rozvíjení nejen svých, ale i našich dětí. 
Chtěli bychom těmito řádky ve zpravodaji 
poděkovat paní vlaďce vaněčkové, že 

velmi hravou a zábavnou formou rozvíjí 
znalosti angličtiny našich dětí a vytváří 
jeden z důležitých základů pro jejich jazy-
kové znalosti. Naše poděkování patří také 
paní Monice Kružíkové, Lence Husákové 
a petrovi vaněčkovi, kteří se snaží navázat 
na tradici „robinsona“. Minulé prázdniny 
uspořádali pro naše děti stanový tábor  
a během letošního školního roku je na 
pravidelných schůzkách připravují na 
další prázdninové táboření. připravují 
spoustu her, během kterých naše děti  
s radostí namáhají nejen svá tělíčka, ale 
i hlavičky.

Aleš a Jana Šnajdrovi
jsme potěšeni, že se po letech obnovil 

turistický oddíl robinson, který navště-
vují naše děti a získávají zde nejen různé 
dovednosti a zajímavé zkušenosti, ale 
také nové kamarády se kterými zažívají 
veselé odpoledne plné her a zábavy.

všem, kteří se podílejí a celé odpo-
ledne se věnují našim dětem, děkujeme, 
a přejeme si, aby úspěšně pokračoval dál.

Adéla Petulová
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