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Zpráva sTarosTy obce

Myslím, že již v prvním roce nově 
vzniklého zastupitelstva se podařilo udě-
lat mnoho práce. jednalo se nejen o vybu-
dování nového povrchu dětského hřiště  
v parku před školou, opravu a rekon-
strukci chodníků, ale také práce na no-
vých projektech, které se budou reali-
zovat  v následujícím období. rád bych 
jmenoval projekty k opravám chodníků 
většího rozsahu ať už ve Familiích, tak 
směrem od kruhového objezdu na Ša-
ratice. 

ve zmiňovaných lokalitách chceme 
chodníky rekonstruovat v nadcházejícím 
roce. Nicméně od kruhového objezdu 
směrem na Šaratice jsme závislí na tom, 
kdy E-on uskuteční plánované položení 
kabelů ze střech domů do země. Také 
chceme k rekonstrukci tohoto chod-
níku využít dotačního spolufinancování  
a je otázkou, zda se dotaci podaří  
v roce 2016 získat. S rekonstrukcí chod-
níků v uvedené lokalitě bude spojena  
i výstavba nového veřejného osvětlení  
a s tím související osazení nového veřej-
ného rozhlasu.

při rekapitulaci toho, na čem jsme 
pracovali v roce 2015,  bych chtěl uvést  
i práce vedoucí k lepší informovanosti ob-
čanů a to díky úplné rekonstrukci webo-
vých stránek, kde nově můžete najít mimo 
jiné hlášení veřejného rozhlasu v psané 
formě, mapu závad a další. vím, že ne 
všichni občané Těšan využívají internet, 
ale v dnešní době při komunikaci obec-
ního úřadu s občany je internet nezbytný. 
velmi mne v roce, který právě končí, po-
těšily všechny kulturní a sportovní akce. 
Chci zde poděkovat každému, kdo se na 
organizaci více či méně podílel. 

Novinkou byl zájezd pro seniory, který 
se líbil nejen mně, ale troufám si tvrdit, že 
i všem účastníkům. Mohu slíbit, že i v roce 
nadcházejícím budeme podporovat spole-
čenské, kulturní, vzdělávací a sportovní 
akce minimálně tak  jako v roce 2015. 

Samostatnou kapitolou jsou investice 
v základní a mateřské škole Těšany. zde 
musím vyjádřit poděkování paní ředitelce 
Mgr. Ladě Hrabcové, která s velkým úsi-

Vážení spoluobčané,
zpravodaj, který právě pročítáte, jste obdrželi v čase 
adventním, tedy v době, kdy se blíží vánoční svátky  
a také nový rok. Byl bych rád, kdyby každý z nás do-
kázal v tomto čase najít klid a pohodu. Pokusme se 
oprostit od předvánočního shonu a najít si chvíle  
k posezení s rodinou či přáteli. Dovolte mi popřát Vám 
krásné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce
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lím a podporou svých spolupracovníků 
dokázala zajistit  kompletní opravu elek-
troinstalace v celém 2. nadzemním pod-
laží, včetně výměny osvětlení, výmalby, 
opravy podlahy ve vybraných třídách, 
rekonstruovat oplocení kolem školní za-
hrady atd. I rok 2016 bude v základní 
škole ve znamení zvyšování kvality pro-
středí, vybavení a pomůcek v zŠ Těšany. 
Nejen v základní škole, ale i v mateřské 
škole se v roce 2015 opravovalo a rekon-
struovalo. jedním z posledních projektů 
tohoto roku byla kompletní rekonstrukce 
kotelny v MŠ Těšany, včetně výměny 
technologie ohřevu vody. Celá akce měla 
rozpočet přibližně 0,5 mil. Kč. zde mu-
sím zmínit vstřícný krok jihomoravského 
kraje, který nám na základě žádosti o do-
tační spoluúčast podanou obcí Těšany, 
přispěl částkou 200.000,- Kč.  Stejnou 
částkou přispěl jMK také na výše zmí-
něnou opravu elektroinstalace v základní 
škole. dalšími z plánovaných projektů  
v MŠ bude vstup pro rodiče pomocí či-
pové evidence či obnova nábytku v jed-
notlivých třídách.

K odpadovému hospodářství, nákupu 
nádob pro občany, nastavení systému tří-
dění atd.  se  věnujeme ve speciální pří-
loze zpravodaje. Kdo se ještě do projektu 
separace odpadu v Těšanech nezapojil 
a má zájem o přidělení nádob na třídění 
odpadu, může se během prosince nahlásit 
na obecním úřadě. Těmto občanům budou 
nádoby přiděleny během měsíce března či 
dubna v roce 2016. z pohovoru s občany 
vím, že některým dělá problém potvrzení 
stanoviště a vyplnění dotazníku nutného  
k zařazení do procesu třídění odpadu. obojí 

najdete na webových stránkách www.mo-
jeodpadky.cz . vyplnění dotazníku je důle-
žité, proto pokud by některý z občanů měl 
problém s jeho vyplněním nebo s inventu-
rou stanoviště, může přijít dne 11.12.2015  
mezi 8:00 a 12.00 hod na obecní úřad, kde 
mu s vyplněním pomůže místostarosta 
obce pavel dosoudil. S panem místosta-
rostou si můžete sjednat schůzku i každý 
jiný pátek v ranních hodinách a to po do-
mluvě na tel. 602 327 783 nebo mailem 
na místostarosta@outesany.cz

Některé z plánovaných investic pro příští 
rok jsem zmínil již v předešlém textu. dal-
ším významným projektem by mohla být 
výstavba multifunkčního hřiště. Hřiště by 
sloužilo nejen těšanským sportovním spol-
kům a dětem ze zŠ Těšany, ale také všem 
ostatním občanům. Chceme, aby hřiště 
bylo možné využívat pro tenis, nohejbal, 
volejbal, basketbal a mnoho dalších sportů. 
osobně považuji jako vhodné umístění 
multifunkčního hřiště na místě současného 
asfaltového hřiště vedle fotbalového tráv-
níků. vzhledem k tomu, že obec Těšany 
není majitelem uvedeného pozemku, pro-
bíhají v současné době jednání se Sokolem 
Těšany, majitelem pozemku. 

Nechci v tomto zpravodaji uvádět veš-
kerý výčet toho, co se podařilo či toho,  
o co budeme v následujícím roce usilovat. 
Nechť každý zhodnotí odcházející rok 
sám. vzhledem k tomu, že i v roce nad-
cházejícím nás všechny čeká mnoho práce 
a povinností, chci vám závěrem popřát 
hodně energie a úspěchů.

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce
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K rozhovoru pro prosincové vydání 
zpravodaje jsem měl ojedinělou příležitost 
pozvat pana Thomase Graumanna. Osudu 
tohoto muže, jako dítě žijícího v Těšanech 
na zámku, byl v minulém zpravodaji vě-
novaný článek popisující dramatické udá-
losti, které tak krutě zasáhly jeho rodinu. 
Připomeňme jen, že jako jedno z mála dětí 
vycestoval těsně před druhou světovou 
válkou vlakem vypraveným sirem Nicho-
lasem Wintonem do Anglie. Díky odvaze 
jeho maminky poslat sedmileté dítě do 
cizí země, byl Thomas jediný z celé Grau-
mannovi rodiny zachráněný před smrtí  
v koncentračních táborech. 

S Thomasem Graumannem jsem se 
nebavil pouze o věcech vztahujících se  
k holokaustu. Zajímalo mne, mimo jiné, kde  
v současné době žije či jak vnímal Českou 
republiku v době,  kdy ji nemohl navští-
vit. Thomas Graumann  ve mně zanechal 
hluboký dojem člověka, který nepromarnil 
šanci žít, kterou mu Nicholas Winton dal. 

chci poděkovat paní Lence veselé za 
organizaci schůzky i pomoc s překla-
dem.

Mz: Kdy jste poprvé navštívil Těšany 
od svého odjezdu před válkou?

T.G.: poprvé jsem přijel po sametové 
revoluci v roce 1991. Můj bratranec jan 
Horský mi napsal, že naší rodině byl vrá-
cen v restituci dům po babičce a že by ho 
chtěl prodat. přijeli jsme se podívat, co 
by se s tím domem dalo udělat. Navštívili 
jsme prahu, Brno, Těšany a dědečkovu se-
stru v Budapešti. potom jsem se rozhod-
nul, že v americe půjdu do důchodu a že 
se vrátím do České republiky. Trvalo to 
několik let, než jsme všechno připravili, 
abychom sem mohli přijet.

Mz: Musí to být velmi zvláštní pocit 
přijet po tak dlouhé době zpátky do Těšan.

T.G.: Bylo to hodně smutné, když jsem 
viděl zničená místa, která jsem si pamato-
val, jak jsme si tam hrávali. vidět zámek 
prázdný a ve špatném stavu bylo smutné. 
Hrávali jsme si v zahradě, kolem které 
byla zeď, ale když jsem se po letech vrá-
til byla zahrada zničená, zeď rozbořená 
a zůstaly tam jen dvoumetrové hromady 
sutin. Stáje, kde bývaly krávy, byly pryč, 
zemědělské vybavení, které se používalo 
na hospodářství při zámku, všechno to 
bylo pryč. Náš krásný domov byl opuš-
těný...bylo to velmi smutné. Setkal jsem 
se s některými lidmi v Těšanech, kteří si 
na mě pamatovali, když jsem tady byl se 
synem a jeho manželkou poprvé na ná-
vštěvě v Těšanech, myslím, že to bylo  

roZHovor  s ...........
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v roce 1995. Chtěli jsme jít na zámek, byl 
úplně prázdný, chyběla tam okna, syn vy-
šplhal do okna a díval se, jak to vypadá 
uvnitř. Lidé se venku zastavovali a dívali 
se, co tam děláme. potom nás jedna paní 
vzala s sebou na návštěvu k paní věře do 
vedlejší vesnice, která mluvila anglicky. 
ona nás pak vzala zpátky do Těšan autem 
a mluvili jsme s jejím otcem a tetou. Ta si 
pamatovala na mě a mého bratra, protože 
pracovala na zámku jako naše chůva.

Mz: Během svých přednášek vyprávíte 
dost detailně. Musí být obtížné vzpome-
nout si na všechny okolnosti, na lidi, na 
jejich jména, která zmiňujete ve svých 
přednáškách, zvláště když si uvědomíme, 
že jste byl, jakožto  sedmileté dítě, vytržen 
z tohoto prostředí a dlouhou dobu jste ne-
byl v kontaktu s příbuznými nebo s někým 
z České republiky.

T.G.: již mnoho let připravuji svoje me-
moáry a musel jsem si velmi těžce vzpo-
mínat a přemýšlet o tom všem. Takže jsem 
si vzpomněl na mnoho detailů, když jsem 
začal hledat odpovědi na  minulost. Mám 
problém vzpomenout si na jména lidí... 

Mz: pamatujete si také na jiné budovy 
v Těšanech? Kostel, školu?

T.G.: pamatuji si na školu, teď je tam 
obecní úřad, pokud vím, bývalo tam jen 
jedno patro a teď jsou tam dvě patra. pa-
matuji si, že jsme chodívali na pole za 
Těšany, kde nám pomáhali na sklizni děl-
níci ze Slovenska.

Mz: Navštěvoval jste školu v Těšanech?
T.G.: Chodil jsem tady do 1., 2. a 3. 

třídy.

Mz: a pamatujete si na spolužáky? 
T.G.: Nepamatuji si na spolužáky, ale 

před několika lety za mnou přišli dva bý-
valí spolužáci a přinesli fotografie dětí 
z 1. a 2. třídy. Ukazovali postupně na 
fotkách...ten už zemřel, ten taky zemřel... 
a tady jsem já, tady jsi ty! Taky jsem měl 
nějaké fotky, ale ztratily se.

Mz: z Těšan jste odjel vlakem vypra-
veným Nicholasem Wintonem do anglie, 
odkud jste dále pokračoval do Skotska...
zajímalo by mě, na kterých místech jste 
ještě pobýval. vím, že jste byl také na Fi-
lipínách.

T.G.: ano, byl jsem ve Skotsku a vím, 
že to bylo díky evangelickému faráři od-
strčilovi z Klobouk, který studoval v Edin-
burgu a poslal mě k jednomu svému zná-
mému ze studií, bylo to blízko Edinburgu. 
rodině, do které jsem přijel, se změnila 
situace, protože jejich otec byl poslán do 
armády jako vojenský kaplan, takže jsem 
byl potom poslán na západ Skotska, kde 
jsem měl svůj domov po dobu 18 let.  
a i když jsem později studoval nedaleko 
Glasgow, stále jsem tam měl svůj domov. 
Hodně jsem cestoval po velké Británii 
stopem. potom jsem jel do Singapuru na 
jazykovou školu, ze Singapuru jsem od-
jel na Filipíny, kde jsem byl 4 roky. po-
tom jsem odjel na dovolenou do Skotska 
a během té doby se Caroline rozhodla, že 
přijme moji nabídku k sňatku a řekla ano. 
zasnoubili jsme se, jeli jsme do Skotska, 
potom do ameriky a Caroline v americe 
zůstala, protože podstoupila operaci ucha 
a já jsem se mezitím vrátil na Filipíny. asi 
za rok přijela za mnou a vzali jsme se. po 
dalších čtyřech letech jsme odjeli zpátky 
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do ameriky, mysleli jsme si, že tam bu-
deme asi rok, ale ve skutečnosti to byl 
konec naší misijní práce na Filipínách. 
adoptovali jsme v americe 2 děti, další 
2 děti se nám narodily. Misijní organizace 
nás už nechtěla poslat zpátky na Filipíny 
s malými dětmi. Chtěli jsme se tam vrátit, 
ale nepodařilo se nám to, tak jsme zůstali 
v americe. po 22 letech nás pozvala se-
střenice, která žila v austrálii, abychom 
přijeli na návštěvu a my jsme se rozhodli, 
že cestou do austrálie poletíme nejdřív na 
Filipíny.

potom jsme zjistili, že to byla velmi 
drahá cesta, když jsme to takto spojili. 
vyšlo by nás levněji, kdybychom letěli  
z ameriky přímo na Filipíny a potom ještě 
jednou z ameriky přímo do austrálie, ale 
naštěstí se nám to podařilo zaplatit i tak. 
dozvěděli jsme se mnoho informací od 
sestřenice v austrálii. Například jsem od 
ní dostal původní předválečné povolení  
k vycestování naší rodiny spolu s jejich ro-
dinou do austrálie. Sestřenice mi řekla, že 
když nacistický tank přijel do Těšan, tak 
vládní představitelé Československa do-
stali od nacistů ultimátum, že Češi a Židé 
musí okamžitě opustit Sudety. jeden rok 
jsme žili v Kalifornii a od té doby žijeme 
v Coloradu. většina američanů má rodiny 
daleko od sebe po celých Spojených stá-
tech. Naše rodina žije blízko, bratři jsou 
od sebe vzdálení jen několik domů. od 
roku 1993 trávíme vždy půl roku v České 
republice a půl roku v americe. vyučo-
vali jsme zde angličtinu, v roce 2000 nebo 
2001 jsem dostal zpátky české občanství  
a učili jsme angličtinu na českých školách. 
Trávili jsme v americe 3 měsíce a 3 mě-
síce v Čr a zase 3 měsíce v americe a tři 

měsíce v Čr. v roce 2002 jsem byl poprvé 
pozván, abych přednášel o holocaustu. 
Bylo to v Trutnově a mohl jsem přednášet 
z historických zdrojů, ale rozhodnul jsem 
se, že budu mluvit o tom, co jsem prožil 
osobně. Historická fakta, data, bitvy...to 
není to, co by studenty skutečně zajímalo. 
S pomocí přátel jsem připravil svoji pre-
zentaci.

Mz: vnímal jste zprávy o České repub-
lice, v době kdy jste tady nebyl s nikým  
v kontaktu?

T.G.: od roku 1942 do roku 1945 jsme 
poslouchali zprávy z rádia BBC   a také 
zprávy z nacistické propagandy. větši-
nou zprávy popisovaly stejnou bitvu, ale 
uváděly naprosto odlišné údaje o tom, 
kolik lidí na té které straně padlo a každá 
strana měla na události jiný pohled, takže 
bylo těžké se v tom vyznat, jak to vlastně 
bylo. Každou neděli na BBC bylo vysílání  
o zemích, které byly spojenci velké Britá-
nie v boji proti nacistům. pamatuji si, že 
jsme vždy stáli před rádiem a poslouchali 
českou hymnu Kde domov můj. vím jen 
málo o tom, co se v Československu dělo 
poté, kdy válka skončila. Nevěděl jsem, co 
bylo  s československými občany a jestli 
si uvědomovali, v čem se po válce ocitli. 
Můj bratranec byl v anglii a vím, že mu 
bylo líto, že nevěděl, že jsem tam byl také. 
Nechtěl jít do armády a tak se mu poda-
řilo, že nenastoupil na vojnu, ale vystudo-
val ekonomii. S rodiči uprchli do vídně, 
potom do Španělska, na Kubu a nakonec 
do ameriky. pozvali mě, abych přijel za 
nimi, ale nevyšlo to. další můj bratranec 
byl výborný plavec, byl v týmu Makabi  
v praze, ale na olympijské hry v roce 1936 
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nebyl nominován. Byl však na plaveckých 
závodech v Londýně, měl zaplacenou 
cestu do anglie a zpět, ale v anglii požá-
dal o azyl a stal se vojákem v českoslo-
venské exilové armádě. Tam se také setkal      
s rodinou československého armádního 
důstojníka, seznámil se s jeho dcerou  
a vzali se. jelikož tato rodina přivezla  
s sebou do anglie technologii na výrobu 
záclon, měli potom možnost  pokračovat 

v podnikání a dařilo se jim.

Mz: zmínil jste českou hymnu. Napadá 
mne, že s tou jste se musel často setkat 
například při olympijských hrách nebo 
při jiných příležitostech. zaznamenal jste 
i úspěchy, kterých dosáhli čeští sportovci, 
např. Emil zátopek, věra Čáslavská, nyní 
například jaromír jágr, dominik Hašek  
a další...jak jste to vnímal?

T.G.: věděl jsem o dobrých českých 
sportovcích, o dobrých fotbalových tý-
mech už ve Skotsku. znám mnoho českých 
hokejistů v americe. jediný s kým jsem se 
setkal osobně je Tomáš Kapusta, setkali 
jsme se ve zlíně. Když jsem byl poprvé ve 
zlíně, tak překládal moji přednášku. 

Mz: Někdy si Češi myslí, že celý svět 
zná české osobnosti z kulturního nebo po-
litického života či sportovce. jak to je ve 
skutečnosti, znají američané české osob-
nosti? 

T.G.: je to tak, jak říkám při své prezen-
taci, když ukazuji mapu České republiky  
a říkám, že v americe musím posluchačům 
přednášky ukázat, kde Česká republika je. 
oni neví, kde Česká republika je. Napří-
klad, když byla válka v Srbsku, známí  
v americe se mně ptali, jestli to nebez-

pečné, že tam znovu jedu. Mysleli si, že 
je to moc blízko od místa, kde bydlím, že 
Srbsko je v České republice. Takže ame-
ričané nevědí mnoho o České republice, 
ale jsem šťastný, že existují překlady knih 
jana amose Komenského a také jan Hus 
je známý, zvláště mezi křesťany v círk-
vích. Máme možnosti dozvídat se navzá-
jem o svých zemích, což je velmi dobré  
a tak když se přátelé dozvěděli z inter-
netu, že zemřel Nicholas Winton, hned 
mi poslali tuto informaci a kondolence  
v e-mailech. Mnoho mých přátel v ame-
rice vidělo v televizi záznam z předávání 
Řádu Bílého lva Siru Nicholasi Wintonovi 
před rokem.

Mz: Kolikrát jste v životě měl příleži-
tost vidět se s Nicholasem Wintonem?

T.G.: Čtyřikrát.. Když byla premiéra 
filmu Síla lidskosti v praze, byla to první 
příležitost pro setkání s ním. v roce 2000, 
když Karel Schwarzemberg pozval Nicho-
lase Wintona do prahy a uspořádal velkou 
slavnost na jeho počest v Kongresovém 
centru, byla také možnost setkat se s ním 
osobně na večeři, kde byly Wintonovy 
děti a Nicholas Winton už byl za celý den 
unavený, tak seděl ve svém kolečkovém 
křesle a zastavil se u každého stolu ales-
poň na pár minut a s každým promluvil. 
Když přistoupil k našemu stolu, byl tam 
jeden novinář a chtěl informace o jeho pří-
běhu, takže jsme neměli možnost mluvit  
s ním tolik jako lidé u ostatních stolů. Se-
tkal jsem se s ním v roce 2009 při příle-
žitosti vypravení vzpomínkového vlaku  
k 70. výročí Wintonnových vlaků, bylo to 
v Londýně, na nástupišti nádraží na Liver-
pool street, kde bylo mnoho lidí. Několik 
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politiků zde proneslo proslov a Nicholas 
Winton řekl velmi prostě: „jsem moc rád, 
že vás vidím po těch 70-ti letech...Neče-
kejte tak dlouho, až mě budete chtít znovu 
vidět.“ potom jsme z nádraží jeli na české 
velvyslanectví, tam byla recepce na jeho 
počest, lidé se stále shromažďovali kolem 
Nicholase Wintona a každý se s ním chtěl 
vyfotit.Naposledy jsem ho viděl na praž-
ském hradě, kde převzal Řád bílého lva, 
nejvyšší státní vyznamenání.

Mz: Takže vy jste nebyl mezi těmi 
dětmi, které seděly kolem Nicholase Win-
tona při vysílání televize BBC, když se  
s nimi viděl úplně poprvé, když vyšlo na-
jevo, že zachránil tolik dětí?

T.G.: Nebyl jsem v Londýně, nebyl 
jsem ani při jeho první návštěvě prahy 
bylo to až poté, co se mi podařilo získat 
seznam dětí, které zachránil a tam jsem 
uviděl svoje jméno, takže jsem zjistil, že 
jsem jedno z těch 669 zachráněných dětí.
Setkání v BBC v Londýně bylo velmi do-
jemné.  Když jsem začal s vyprávěním 
svého příběhu ve školách, pokaždé jsem 
musel odejít ze třídy, když jsem viděl tuto 
část dokumentu...plakal jsem.

Mz: Myslím, že poslání, vyprávět svůj 
životní příběh je bolestivé, ale jen tak se 
mohou studenti a další lidé dozvědět, jak 
to bylo a nikdy na to nezapomenout.

T.G.: Když slyším ten příběh znovu 
a znovu, už jsem na to připraven, ale stejně 
si musím dávat pozor, abych neplakal, je 
to těžké. Taky moje překladatelka se musí 
hodně přemáhat, aby neplakala, je to moc 
těžké.Když chodíme do škol, studenti nám 
říkají že je to moc dojemné a v té chvíli 

je nenapadají žádné otázky...často vidíme  
v očích studentů i učitelů slzy.

Mz: vrátil se v devadesátých letech 
vaší rodině zpátky majetek, který jste zde 
zanechali? Na fotografii  jsme viděli např. 
dům po babičce v Kr. poli v Brně.   

T.G.: dům se nám po sametové revo-
luci v restituci vrátil, ale byl v tak špat-
ném stavu, že tam chyběla okna, elek-
troinstalace, vodovodní trubky, někde 
nebyly podlahy...všechno potřebovalo 
mnoho oprav, tak ho bratranec prodal  
a teď je tam výrobna šperků, firma Karat. 
Bylo tam dřív i učiliště pro zlatníky, šper-
kaře. dnes už tam ta škola není, jsou tam 
kanceláře. Není to už náš majetek, dům 
jsme prodali. 

Mz: Máte české občanství nebo ame-
rické?

T.G.: Mám obojí, české i americké ob-
čanství. Když bylo možné, abych měl obě 
občanství, jel jsem na úřad do Brna, tady 
jsem si podal žádost, asi po roce jsem 
dostal doklad...a jelikož jsem měl velmi 
složitý oddací list, brali jsme se na Filipí-
nách, v té době jsem byl občanem velké 
Británie, musel jsem tedy jet na Britské 
velvyslanectví a Caroline, jako americká 
občanka musela jet na americké velvy-
slanectví...řekli nám, že je potřeba naše 
manželství superlegalizovat... přitom na 
Filipínách jsme měli velmi jednoduchý 
oddací list. Také moje jméno bylo ofici-
álně pro české občanství změněno z Tho-
mas na Tomáš. Řekli mi, že abych dostal 
svůj zdravotní průkaz, musím mít rodné 
číslo, tak jsem obíhal jeden úřad za dru-
hým a nakonec jsem dostal rodné číslo, 
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občanský průkaz a český pas. používám 
americký pas, když jedu do ameriky  
a český pas, když jedu zpátky do České 
republiky.

Mz: Celý svůj život se věnujete cha-
ritativní a pedagogické práci. zapomněl 
jsem na něco?

T.G.: Když jsme byli v americe, praco-
vali jsme jako zdravotníci v nemocnicích. 
já jsem pracoval jako rehabilitační zdra-
votník a také se staršími lidmi, částěčně  
i v hospicu, kde byli lidé, kteří už nemohli 
být operováni. Caroline pracovala na no-
vorozeneckém oddělení, pečovala   o ma-
minky s malými dětmi. ve věku 62 let, 
když jsme odešli do důchodu, dostali jsme 
pravidelný měsíční příjem ze sociálního 
systému v americe, pak jsme se přestě-
hovali do České republiky, kde se z toho 
dalo žít. 

v americe je všecko mnohem dražší.

Mz: jak žijete v americe?
T.G.: Bydlíme v Coloradu s naším 

prostředním synem danem. je to na před-
městí města denveru, které se jmenuje 
Littleton.. denver je asi tak velký jako 
praha. Moji dva mladší synové jsou stavi-
teli dřevostaveb. prostřední syn nám řekl, 
když stavěl svůj dům, že tam bude pokoj 
pro nás. Máme pokoj v 1.patře domu, je 
tam obývák a kuchyně. v přízemí jsou po-
koje našich vnoučat. v horním patře bydlí 
studenti a pracovníci synovy stavební 
firmy.

kuLTurní komise

rozsvícení vánočního stromu
v pátek 27. 11. 2015 jsme se s mnohými sešli, abychom 

společně rozsvítili náš těšanský vánoční strom před kovárnou. 
Třetího ročníku této krásné události se zhostila kulturní komise. 
Nový strom rozsvítil pan starosta Ing. Miroslav zborovský.

předadventní podvečer nám svým vystoupením zpříjemnily 
děti z mateřské školy a děti ze základní školy. jejich zpěv uvedl 
pan Miroslav zelenka troubením koledy „Ten vánoční čas“  
z půdy kovárny. Moderací nás provázela děvčata z deváté třídy 

Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce
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jana Nádeníčková, Svatava Čermáková 
a Sabina Konečná. o krásné výrobky na 
„školním jarmarku“ se postarali všichni 
učitelé s dětmi, kteří nezklamali a opět 
projevili svoji kreativnost a nápaditost. 
doprovodným programem bylo atelié-
rové focení jednotlivců či rodin na ko-
várně. a pro zpestření vánoční atmosféry 
se v ohrádce před kovárnou proháněla dvě 
kůzlata.  

poděkování při pořádání celé akce patří 
zŠ a MŠ Těšany, manželům dudkovým, 
spolkům Těšánek, za bezpečnost hasičům. 
o ozvučení a nasvětlení se postaral pan Mi-
lan Strouhal, kterému patří obrovský dík.  
S tradiční medovinou a dalšími medovými 
výrobky přijela paní alena partyková  
a občerstvit jste se mohli ve stánku man-
želů Svobodových. 

o důkladné osvětlení vystoupení  
a jarmarku se postaral pan pavel dudek, 
a díky též pracovníkům obce za podium  
a nachystání i úklid stolů.  

K celé akci byly také pořízeny nové 
dekory na sloupy veřejného osvětlení  
v obci, které budou svítit a zkrášlovat naši 
obec po celou dobu adventní i vánoční. od 

stejné firmy byl zdarma zapůjčen barevný 
sněhulák, který stojí nedaleko kovárny.

Mgr. Radka Kučerková
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ZákLadní škoLa Těšany

Základní škola a mateřská škola Těšany, 
okres Brno-venkov, příspěvková organi-
zace, 664 54 Těšany 305, 
IČO: 75 02 32 96
tel. 544 248 238, mobil:724 324 475, 
e-mail: zs.tesany@email.cz
web školy: www.zsamstesany.cz

vážení rodiče,
za všechny zaměstnance školy vám 

a vašim dětem přeji příjemné vánoční 
svátky provoněné upečeným cukrovím, 
protkané pohádkami a pokryté alespoň 
malou kupkou sněhu.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy 

den zdraví
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 se v bu-

dově naší základní školy konal již tradiční 
projektový „den zdraví“. v letošním roce 
nás navštívili různí lektoři, kteří pro žáky 
připravili opravdu zajímavé a obohacující 
programy.

Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak nejlépe 
pečovat o své vlasy, jak správně masírovat 
bolavá místa, jak si uvařit něco dobrého  
a zdravého nebo jak si dobře zacvičit.

zástupci společnosti podané ruce pou-
čili žáky, jak se správně chovat k sobě či 
okolí, jak předcházet závislostem. děti se 
také mohly pobavit při programu ovoce 
do škol, zjistit vliv hudby na zdraví v hu-
debním projektu dust in the Groove. Se 
zástupci policie Čr, pS Židlohovice či  
s MUdr. janem Čierníkem mohli žáci dis-
kutovat o jejich práci.

Celý tento den se velice vydařil  
a všichni jsme si jej užili.

Mgr. Lucie Vévarová

den zdraví – hudební 
vystoupení

v rámci dne zdraví – tradičního pro-
jektového vyučování na naší škole, nás 
navštívilo kvarteto vnuka těšanského 
rodáka radima Hanouska - dust in the 
Groove (saxofon, trumpeta, kontrabas  
a marimba).

po úvodním představení nástrojů násle-
dovala improvizace na harmonii, kanon, 
free improvizace a řízená volná improvi-
zace, při které se děti staly aktivním or-
chestrem s drobnými hudebními nástroji 
a pod dohledem dirigenta ze svých řad, 
přetvořily píseň v širém poli. jsme rádi, 
že škola zůstala stát, protože nadšení a na-
sazení dětí při hře bylo obrovské.

děkujeme za úžasný hudební zážitek  
a těšíme se na další návštěvu kvarteta.

Mgr. Heda Stránská
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vlastivědný výlet  
do prahy

dne 27. října 2015 podnikl 4. a 5. ročník 
vlastivědný výlet do prahy. Cesta vlakem 
nám velmi rychle utekla, zážitkem bylo  
i pražské metro, kterým jsme se přepravo-
vali k pražskému hradu.

Tam už nás čekala milá paní průvod-
kyně, která nás provázela nejkrásnějšími 
památkami matičky prahy. Navštívili jsme 
pražský hrad, katedrálu sv. víta, zlatou 
uličku, kde jsme nahlédli do domku čaro-
dějnice a zlatníka. Na Karlově mostě jsme 
se zastavili u sochy jana Nepomuckého, 
kde jsme si pohladili zlatý křížek, který by 
nám měl splnit naše tajné přání.

po procházce po Karlově mostě jsme 
zamířili na Staroměstské náměstí, kde 
jsme viděli odbíjet Staroměstský orloj  
s 12 apoštoly. Na Staroměstském náměstí 
jsme také měli slibovaný rozchod. Koupili 
jsme si různé suvenýry, ale také dobroty, 
jako byl trdelník, spirálky z brambor či 
palačinka. pak už jsme se vydali zpátky 
metrem na vlakové nádraží, kde nás čekal 
vlak směrem k domovu. výlet jsme si ná-

ramně užili a přivezli jsme si spoustu krás-
ných zážitků.

Mgr. Adéla Petulová

studijní zájezd do velké 
británie „Londýn  

s výukou“ 
v rámci projektu „pro snadné mlu-

vení čtení“ reg. č. projektu: Cz. 
1.07/1.1.00/56.1709.

ve dnech 16. 11 – 21. 11. 2015 se dva-
cet žáků základní školy a dva učitelé vy-
dali do velké Británie za poznáním. Na-
ším cílem byl především Londýn a jeho 
pamětihodnosti. Samozřejmě nesmím za-
pomenout ani na devět hodin anglického 
jazyka v místní jazykové škole a zážitky 
z ubytovatelských rodin. To vše a mnoho 
dalšího jsme mohli zažít během šestiden-
ního zájezdu.

vyrazili jsme v pondělí 16. listopadu 
ráno. Čekala nás více než dvacetihodinová 
cesta do Londýna přes Německo, Belgii  
a Francii. do Londýna jsme dorazili  
v úterý ráno. Těšili jsme se na bohatý 
program. prošli jsme si nejvýznamnější 
londýnské památky – Westminster abbey, 
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Houses of parliament, Big Ben, downing 
Street, Trafalgar Square a Buckingham 
palace. odpoledne jsme se procházeli ko-
lem Mekky malířství National Galerry na 
Leicester Square, Soho, China Town a Co-
vent Garden. Navštívili jsme také London 
Transport Museum se sbírkou historic-
kých i současných dopravních prostředků. 
poté jsme přešli Golden jubilee Bridge 
a dostali jsme se k obřímu ruskému kolu 
London Eye. vyhlídka na noční Londýn 
byla úchvatná. Nakonec jsme se vydali 
směrem k části Lodýna jménem Edmon-
ton, kde jsme se setkali s hostitelskými 
rodinami. děti mohly zažít jaké to je byd-
let v malých domech místních obyvatel  
a získat zážitky z multikulturního pro-
středí této části Londýna.

v dalších třech dnech měli žáci možnost 
zažít výuku s rodilými mluvčími. Byla to 
pro ně neocenitelná zkušenost. v odpo-
ledních hodinách nás vždy čekal výlet za 
dalšími pamětihodnostmi. Navštívili jsme 
palác jindřicha vIII. – Hampton Court, 
královské město Windsor, hrad Tower, 
Tower Bridge, Greenwich s nultým poled-
níkem a projeli jsme se také lodí po řece 
Temži.

ve večerních hodinách v pátek 20. lis-
topadu jsme se pak vydali na cestu domů, 
kam jsme dorazili pozdě odpoledne. zde 
už na nás čekali naši blízcí. 

výlet byl moc hezký, ale přeci jenom 
jsme byli rádi, že už jsme doma.

Mgr. Milan Ziaťko

stáž učitelů v ruše
ve dnech 12. – 16. října se ředitelka  

a dva učitelé vydali do základní školy 
janka Glazerja v ruše (osnovna šola janka 
Glazerja ruše), aby získali co nejvíce in-
formací o systému slovinského školství  
a načerpali tam nové poznatky a inspiraci 
nejen v jiných metodách a formách výuky, 
ale také i v řízení a managementu. 

Celý pobyt v nás zanechal hluboký do-
jem. Budeme dál rozvíjet spolupráci obou 
našich škol v mezinárodních projektech 
a těšíme se na setkání s učiteli z ruše  
v dubnu. 

díky kontaktům, které jsme navázali ve 
Slovinsku s učiteli cizích jazyků, plánu-
jeme aktivní zapojení žáků do komunikace 
se zahraničními vrstevníky, která může 
vést k dlouholetému přátelství. posílí to 
nejen jazykové dovednosti, které jsou ne-
zbytné pro dnešní dobu, ale také poznání 
jiné kultury a jiné země. 

Mgr. Eva Heczková

vánoční zpěvy a jarmark
v podvečer dne 27. 11 2015 jsme se 

sešli u kovárny, abychom se naladili na 
krásnou předvánoční atmosféru – adventní 
čas. děti pilně nacvičovaly pohádkové  
a vánoční písně a chystaly výrobky na jar-
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mark. páteční podvečer byl chladný, ale 
to nikomu nevadilo. děti, zachumlané do 
čepic, šál a rukavic, vesele zazpívaly vá-
noční písně a potěšily tak velmi početné 
publikum. poté představily své krásné vý-
robky.

věříme, že předvánoční setkání u ko-
várny přispělo k dobré náladě a potěšilo 
všechny rodiče i návštěvníky.

Mgr. Naděžda Komínková

projekt svět práce
v letošním školním roce se naše škola 

mimo jiné zapojila i do projektu Svět 
práce. Cílem je rozvoj technického vzdělá-
vání na zŠ formou vytváření žákovských 
výrobků, vzdělávání učitelů zŠ v práci  
s technickými materiály se zaměřením na 
rozvoj technických dovedností žáků zŠ  
v polytechnické výchově. 

Bylo nám umožněno pořídit staveb-
nice Merkur, které nám budou sloužit  
i jako technická pomůcka při výuce fyziky  
a ostatních předmětů. další odměnou nám 
bude vybavená školní dílna, ve které bu-
dou moci žáci vyrábět výrobky ze dřeva, 
kovu i z plastů. Moc se na ni těšíme.

Mgr. Heda Stránská

maTeřská škoLa

pohádky z barevného 
království

v minulém školním roce jsme dětem 
ukázali jistoty života, které budou v ži-
votě potřebovat.  děti získaly za celý rok 

během plavby po barevných ostrovech 
spoustu kostiček, ze kterých si postavily 
loď. Na této lodi se budou dále plavit za 
poznáním a dobrodružstvím. položili jsme 
základy pro plavbu na širém moři, aby se 
mohly vydat na svou cestu za poznáním, 
ale aby také poznaly i svůj přístav, tedy 
domov, kam se mohou vracet.

v letošním školním roce budeme v této 
cestě za dobrodružstvím pokračovat. vy-
dáme se do barevného království, kde je 
možné úplně vše. Našimi průvodci budou 
různé pohádkové postavičky. Kdo jiný než 
děti mohou žít ve světě fantazie, kterou 
jim pomůžeme rozvíjet, ale při tom jim 
ukážeme, jak žít v reálném světě. Sezná-
míme se s dobrem i zlem, se statečností, 
pokorou, fantazií, láskou a kamarádstvím. 

„povÍdÁM, povÍdÁM poHÁdKU, 
ŽE pES pŘESKoČIL HroMÁdKU.

povÍdÁM, povÍdÁM drUHoU, 
ŽE TEČE voda STrUHoU.

povÍdÁM, povÍdÁM TŘETÍ, ŽE 
Na pECI SpaLY dĚTI. 

a aŽ SE vYSpaLY po KrajÍČKU 
CHLEBa doSTaLY.“

prvním pohádkovým dobrodružstvím, 
do kterého se naše děti zapojily, byl pre-
ventivní projekt v měsíci listopad. v rámci 
měsíce zdraví jsme se s dětmi zapojili do 
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projektu „ rytíř z nosu“, který je zaměřen 
na prevenci nachlazení, jak předcházet 
onemocnění dětí. do projektu se zapojili 
i rodiče. K dispozici bylo uveřejnění „de-
satera prevence proti rýmě a nachlazení 
aNEB jak pomoci dítěti zůstat zdravé.“ 
děti splnily pravidla výtvarné soutěže, 
kde zpracovaly zadaná témata, která pro-
jekt určoval. projekt jsme oživili divadel-
ním představením „rytíř z nosu“, ve kte-
rém děti měly možnost toto téma vstřebat 
jiným způsobem. dramatizace se chopili 
herci z divadla Koráb Brno a u dětí měli 
veliký úspěch. prevenci nepodceňujeme  
a věříme, že nyní již budou v naší školce 
jen zdravé princezny a princové.

KLIdNÉ proŽITÍ advENTNÍHo 
ČaSU a pŘEjEME poHÁdKovÉ vÁ-
NoCE!!!

přejí dětí a zaměstnanci MŠ.
Iveta Neugebauerová

spoLky a sdružení

Tímto vás chci požádat o pomoc pří 
sběru starých elektrospotřebičů z vašich 
domácností. Stálé sběrné místo je ve sběr-
ném dvoře za obecním úřadem a je ozna-
čené.

Sbor dobrovolných hasičů Těšany 
je registrovaný v programu recyklujte  
s hasiči a organizuje sběrnou akci. ve 
sběrném dvoře můžete odložit na určené 
místo staré spotřebiče. Můžete odevzdávat 
cokoliv, od velkých domácích spotřebičů, 
jako jsou ledničky, pračky nebo sporáky, 
až po menší elektroniku, např. počítače, 
televizory, mobilní telefony nebo malé 
kuchyňské spotřebiče.

Hasiči budou také přímo obec objíždět 
a od zájemců staré elektro sbírat, zejména 
pokud jde o velké spotřebiče. Stačí  sledo-

vat obecní zpravodaj, internetové stránky 
a poslouchat obecní rozhlas, kde bude vy-
hlášen svoz a můžete nahlásit ve stánku  
u pošty číslo domu, ze kterého chcete 
tento spotřebič odvést. 

za sesbírané spotřebiče dostal sbor 
sorbent a nádoby na sběr nebezpečného 
odpadu, který vzniká při úniku provoz-
ních kapalin a  finanční odměnu 7000 
Kč, za sběr železného šrotu 3000 Kč  
a požární asistencí si jednotka vydělala 
5000 Kč  za celou částku 15000 korun 
si zakoupí  kalové čerpadlo,které bude 
v majetku obce Těšany a bude zařazeno 
k výbavě  a tím se zvýší akceschopnost 
naší jednotky .

Za JSDH Těšany 
Jana Štelclová

recyklujte s hasiči
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rodinné cenTrum „na myšáku“

ELEKTroWIN  a.s. a aSEKoL s.r.o. 
jsou neziskově hospodařící společnosti 
založené výrobci velkých a malých do-
mácích spotřebičů pro společné plnění 

povinností vyplývajících z platného zá-
kona o odpadech. zajišťují zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování, využití  a od-
stranění.

Myšácký podzim se nesl ve znamení 
různorodých aktivit – sportovní pingpon-
gový turnaj se střídal s hudebními pro-
gramy, podzimním bazárkem a lampiono-
vým putováním. jako celý rok probíhaly  
i naše pravidelné aktivity, navíc jsme se le-
tos účastnili i charitativního sběru oblečení 
na Ukrajinu, na kterém spolupracovalo ně-
kolik obcí, celou sbírku zaštiťovala obec 
Telnice. Sami vidíte, že rozsah i zaměření 
našich aktivit se rok od roku utěšeně roz-
růstá. jsme za to vděčni všem, kdo věnují 
svůj volný čas a neutuchající nadšení.  
a hlavně dětem, které mají radost, když si 
přijdou pinknout, zabubnovat, nebo s ma-
minkami proberou svoje oblečení a myslí 
na cizí, úplně neznámé děti, kterým tak 
mohou pomoct.

Letos jsme také měli méně příjemné 
povinnosti – změnit stanovy a transformo-
vat občanské sdružení na zapsaný spolek. 
v příštím roce se proto změní i název na-
šeho spolku, ale jen o jedno písmenko. ze 
stávajícího rodinného centra Na Myšáku, 
o.s. se staneme rodinným centrem Na 
Myšáku, z.s. v návaznosti na změnu sta-
nov měníme i přihlášky. Nové přihlášky  
i stanovy zveřejníme do konce roku 2015 
na stránkách www.rcnamysaku.cz. rádi 
bychom proto poprosili stávající členy, 

kteří se nezúčastnili členské schůze, aby 
během prvního pololetí 2016 vyplnili no-
vou přihlášku podle nových stanov. pře-
dem všem děkujeme. Samozřejmě pokud 
se chcete přihlásit jako nový člen rodin-
ného centra Na Myšáku, najdete stejnou 
přihlášku na stejné adrese.

a protože nadešel čas adventu, chceme 
uzavřít na příjemnější notu. adventní ná-
lada pro nás začala už o dva týdny dřív 
svatomartinským putováním. ve středo-
věku totiž advent trval celých šest týdnů 
a začínal právě svátkem svatého Martina. 
Sychravé počasí a rychlé stmívání pro-
bouzí zádumčivou náladu, vybízí k večer-
ním posezením s dětmi a přáteli a vyprá-
vění příběhů. Náš příběh měl podobu hned 
několika svatomartinských legend. večer 
prozařovaly svíčky podél trasy a taky 
lampiony, které si menší i větší skupinky 
dětí nesly s sebou. z rodinného centra 
Na Myšáku se skupina více než padesáti 
dětí a jejich rodičů postupně vydávala na 
cestu. děti si namalovaly koně, který je 
celou cestu věrně provázel. vyzkoušely 
si, jaké to je rozseknout plášť a podělit se 
o něj s chudým žebrákem, zaháněly husy, 
které svatého Martina prozradily nebo se 
dozvěděly, že v listopadu končila služba 
čeledi i obecním zaměstnancům, a tak 

Zprávičky z myšáku
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bylo třeba najít nového ponocného. před-
háněly se, kdo umí líp troubit a kdo by 
svěřený úřad zastával poctivěji. z každého 
stanoviště s úkolem si děti odnášely svítící 
náramek. Když se průvod chýlil ke konci, 
byla už pořádná tma. děti osvětlené ná-
ramky a lampiony do tmy zářily jako živé 
stříbro. Když se vrátily do cíle Na Myšák, 
zapálily si svatomartinské světlo, rozdělily 
si sladké podkovičky a ve sváteční náladě 
se rozcházely domů do tepla. Když jsme se 
pak bavili s dospělými, shodli jsme se, že 
je dobře, že dřívější lampionová tradice se 
na chvíli odmlčela. Světýlka ve tmě k pod-
zimu jednoznačně patří, ale když je navíc 
obohatí útešná svatomartinská legenda, 
vyznívá celý průvod mnohem slavnostněji.

a v meditativní náladě se nesla i naše 

poslední letošní akce – hudební pohádka 
o malé hvězdě. orientální nástroje, které 
pohádkou provázely, sice malé rošťáky na 
dlouho nezklidnily, o to větší nadšení ale 
vzbudily, když si děti mohly vyzkoušet 
hru na tibetské mísy, kalimbu a další ná-
stroje s cizokrajnými jmény.

Letošní rok byl bohatý na nové ná-
pady, akce i účastníky. Budeme se snažit, 
abychom i v příštím roce udrželi laťku, 
kterou jsme letos nasadili. Proto rádi 
uvítáme vaše nápady a návrhy, co byste 
rádi podnikli. Teď však přejeme všem 
příjemný advent, poklidné Vánoce a nové 
síly do dalšího roku.

Za RC Na Myšáku,
kolektiv rodinného centra

oreL jednoTa Těšany

zimní období je vždy časem přípravy 
na advent a svátky vánoční. pro naši jed-
notu to však znamená rozbíhající se účast 
již v 9. ročníku orelské florbalové ligy.  
v letošní sezóně máme zastoupení v pěti 
kategoriích - mladší žáci, starší žáci, juni-
oři, muži a ženy. 

Mladší žáci mají již za sebou tři turnaje, 
z toho dva ligové. Bohužel se ukazuje, 
že doposud nízká účast na trénincích je 
znát v ostrém zápasovém nasazení. Nene-
chavejme tedy děti sedět u počítačů, ale 
raději je veďme ke sportu. Tréninky pro-
bíhají každou středu od 16:00 do 17:00, 
přijít mohou i noví zájemci. v kategorii 
starších žáků se nám do nového ročníku 
povedlo vstoupit dvěma výhrami a skvě-

lým výkonem. jak se ukazuje již delší 
dobu, bude tato generace dobrým přísli-
bem do budoucna. junioři jsou také plně 
vytíženi. v prvním kole na domácí palu-
bovce v dambořicích sice bodovat nedo-
kázali, ale věříme, že když předvedený 
skvělý výkon zopakují, jistě se to projeví 
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i na výsledku. Třeba hned při dalším tur-
naji ve Žďáru nad Sázavou. Ženy, kde 
naši jednotu již tradičně zastupují mladší 
děvčata – juniorky, mají za sebou dvě kola 
soutěže. Holky v nich ukázaly, že se svou 
bojovností dokážou vyrovnat i o mnoho 
zkušenějším hráčkám soupeře. držme jim 
tedy palce. Muži se po dvou odehraných 
kolech vyšplhali na druhou příčku divize 
jih. Ukazuje se, že i letos mohou pomýšlet 
na postup do finále.

Hlavní novinkou letošní sezóny je spor-
tovní příprava pro předškoláky, která je za-
měřená na všeobecný rozvoj a pohyb dětí. 
Koná se každý pátek od 16:30 do 17:30 na 
orlovně v Těšanech. pokud máte zájem, 
aby se vaše dítě učilo mít vztah ke sportu, 
tak neváhejte přijít. rádi vás uvidíme.

v měsíci září jsme také na orlovně  

v Těšanech uspořádali turnaj ve Stiga ho-
keji. z naší jednoty byl nejúspěšnější v ka-
tegorii mužů jan Husák a v kategorii žen 
Lucie Turková, kteří se umístili shodně na 
3. místě. Gratulujeme.

za celý uplynulý rok bych touto ces-
tou chtěl poděkovat vedení naší jednoty 
za poskytnuté zázemí. dále trenérům naší 
mládeže, za jejich nelehkou práci. a v ne-
poslední řadě všem organizátorům a ro-
dičům, kteří své ratolesti vedou ke sportu  
a podporují je.

závěrem mi dovolte za orel Těšany 
vám popřát krásné prožití adventního 
času a požehnané vánoce. a doufám, že  
i v tom nadcházejícím roce 2016 se bu-
deme shledávat nejen u sportovních akcí.

Za Orel jednotu Těšany 
Adam Turek

Čas vánoc. přichází jedno z nejhezčích 
období pro děti ale snad i pro dospělé. pří-
roda a její obyvatelé se ukládají  k zim-
nímu spánku, polní práce jsou hotovy  
a tak nastává období klidu a odpočinku. 

pro myslivce je to naopak období nej-
větší práce s přikrmováním zvěře.

S přikrmování se začíná již  po žních, 
v zimních měsících, kdy je potravy nej-
méně je nutné krmit intenzivně. v našich 
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podmínkách krmíme nejčastěji jadrnými 
krmivy – pro představu jen v zimním ob-
dobí vykrmíme cca 5–10 tun krmiva (oves, 
pšenice, kukuřice, slunečnice…..) a pokud 
je sněhová pokrývka, tak krmíme i více 
senem. zvěři předkládáme celoročně sla-
niska, nepohrdne ani nachystanou letninou. 

pro zvěř je zimní období časem strá-
dání – buďme tedy ohleduplní a zbytečně 

nenechávejte volně pobíhat své psy, kteří 
často zvěř honí. v tomto období se rych-
leji unaví, slabší kusy vlivem vyčerpání 
často uhynou. 

všem vám přejeme klidné prožití 
svátků vánočních, do nového roku 2016 
jen samá dobrá nej …

dětem přejeme ať ,,paní Zima,, za-
vládne i u nás a napadne alespoň troška 
sněhu, kdejaká louže ať se promění  
v kluziště.

členové MS Těšany

vyhodnocení letní soutěže
Moc nás mrzí, že si NIKdo nenašel 

chvilku času a některý letní den či pod-
večer se nerozhlédl a nezaposlouchal do 
svého okolí. zřejmě jsou pro děti větším 
lákadlem počítač, mobil, televize…..???

pokud tomu tak není, nezbývá než si 
myslet, že děti už dnes nepoznají druhy 
ptáků a nepoznají ani jejich hlasy. 

Nebo to tak není ??
přesvědčte nás o tom – soutěž prodlu-

žujeme do 31. 1. 2016

mísTní kniHovna
v sobotu 21. 11. 2015 jsem se v místní 

knihovně účastnila autorského čtení alice 
Kopřivové z knihy „Nejsem namalovaná“.
při čtení jednotlivých příběhů jsme se po-
bavili a chvíle strávené poslechem autor-
čina čtení a vyprávění, jak povídky vzni-
kaly,byly příjemným zpestřením dlouhého 
sobotního odpoledne. 

Na závěr jsme si knihu s věnováním  
a podpisem autorky mohli koupit.
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obecní úřad

alice Kopřivová je příjemná mladá 
žena, která do Těšan přijela až z Ústí nad 
Labem. jen nevím, jak se v Těšanech cí-
tila, když se nás v knihovně sešlo pět 
i s knihovníkem. ptám se: 

Co je příčinou nezájmu, jak ze strany 
občanů, čtenářů, členů kulturní komise či 
zástupců obce? Autorské čtení se v letoš-

ním roce konalo 4x, s minimální účastí.
závěrem chci knihovníkovi Marti-

novi poděkovat za jeho snahu pro občany 
Těšan něco zajímavého udělat a popřát 
mu do dalšího období hodně síly pro pří-
pravu nových akcí. ode mne má velkou 
podporu.

Ludmila Petláková

z různých nehod a neštěstí uvádíme: 
roku 1620 vojsko moravských stavů 

nekatolických dvakráte Těšany zpusto-
šilo  a vypálilo. r. 1645 vypálili celou 
téměř osadu Švédové a r. 1663 opět celá 
osada vyhořela. r. 1645 zuřil zde mor, 
mnoho osob zemřelo, některé rodiny vy-
mřely docela. Tenkráte v Měníně zůstalo 
pouze 8 lidí na živu a ti z obce utekli, 
takže byla obava, že Měnín úplně za-
nikne. v průměru zemřelo v Těšanech ze 
100 lidí 52. většina domů byla prázdná 
a hospodářství docela se zanedbalo.  
r. 1742 přišlo do Těšan od Brna pruské 
vojsko, které v obci mnoho škody způso-
bilo. r 1831 řádila cholera od 11. října 
do 28. listopadu zemřelo zde 57 osob.  
r 1822 (dne 15. června) hrozná vichřice 
na domech a stromoví velkých škod způ-
sobila. r 1833 a 1834 konalo se u Tuřan 
velké vojenské cvičení (manévry), ku 
kterému císař František s císařovnou Ma-
rií L. augustou zavítali. z Těšan a okolí 
denně přicházelo mnoho lidí do Tuřan.  

r 1835 padlo mnoho dobytka a 14. března 
1837 bylo zemětřesení pozorováno, které 
nezpůsobilo žádných škod. roku 1849, 
1851, 1855 a 1866 řádila cholera. dne 
14. června 1861 strhla se veliká bouře  
s průtrží mračen, voda zaplavila Těšany, 
4 domy sebrala a mnoho jich poškodila. 
všechny mosty byly vodou odplaveny.  
r. 1863 bylo veliké sucho. Studně a po-
toky vyschly. Nastal nedostatek pitné 
vody. roku 1866 (22. a 23.května) velký 
mráz zničil ovoce, víno, zemáky a obilí. 
Toho roku Těšany od pruského vojska 
mnoho zakusily. 

U Těšany býval rybník „Špidlák“ smě-
rem k otnicům a Šaraticům, za starých 
časů bylo zde rybníků více, o nichž není 
dnes ani zmínka. Mezi Těšany a Šitboři-
cemi jest Studánka sv. petra. Hastrmán-
kův mlýn byl prý vystavěn na panském 
pozemku r. 1805. 

z nerostů u Těšany nacházíme:arago-

pokračování z „kroniky obce 1927 - 1946“ 
doslovný výpis:
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nit (zvláště směrem k rozařínu),sádrovec 
(v jílech, drůzovitě skupených), menilith 
(oválné a hlíznaté vzrostlice v břidlici 
menilitové), soda (jako výkvět na ornici), 
strontianit (vláknitý, světlošedý nebo isa-
betový žílnatý ve slinu), celestin (ve slinu 
směrem k Židlochovicím). 

Ze spolků zdejších uvádíme:
Kontribučenskou záložnu čítající 57 

podílníků s jistinou 22.000,- K., hasič-
ský spolek založený v r. 1897, hudební 
kapelu. z vlastní paměti a vědomosti 
píši jako kronikář na prvním listě usta-
novený.

započínám vzpomínkou na všeobec-
nou mobilisaci v roce 1914. Byl to po-
čátek světové války, která trvala od roku 
1914 až do roku 1918. Bylo to v památné 
oné noci ze dne 31.7. na 1.8. roku 1914, 
před půlnocí po 11 hod., kdy starý sluha 
obecní josef Hrouzek, za starosty pana 
josefa Chalupy č.d. 23, hostinského  
a rolníka, vybubnoval všeobecnou mobi-
lizaci. Nelze uzapomenout na ten ponurý 
rachot obecního bubnu, který temnem 
noci se rozléhal smutně naší ve spánek 
již pohřízenou dědinou. Lidé vybíhali 
v nočním oděvu před své domy a bylo 
slyšet již nářek žen a křik mužských. 
v malé chvíli oživly i hostince, kde se 
shromažďovali muži mající druhý den  
rukovati do války. Bylo tam plno křiku  
a otázek, co dále přijiti mělo. doma za-
tím ženy ustarané , v předtuše čehosi 
zlého, tiskly malé dítky pevněji k prsům, 
hlavu majíc plnou starostí s nastávajícím 
rukováním mužů.

druhý den ,již také po poledni ,odjela 

prvá výzva na vojnu, i z okolních vesnic 
na nádraží do Sokolnic. Loučení bylo  
v hostinci a před hostincem p. josefa 
Chalupy. z blízkých Šitbořic a Borkovan 
projížděly vozy s rukujícími. známí se za 
zpěvu písní loučili. Kdož mohl tušiti, že  
z naší obce strašná válka zničí na 44 
mužů!

Mobilizace rychle pokračovala a udá-
losti válečné následovaly rychle za sebou. 
požár světové války započal se rychleji 
šířit. jeden stát vypovídal druhému válku 
a v krátkém čase, téměř celá Evropa 
vzplanula v ohni válečném, ke konci svr-
ženy i ostatní díly světa do války, jaké 
nebylo do počátku světa. 

odchodem mnoha mužů utrpělo polní 
hospodářství i život rodinný byl ohrožen. 
Ženy samy musely pracovat doma i na 
poli. Mimo to přišla metla na venkovské 
obyvatelstvo v podobě přísných reguisic. 
jedna reguisice stíhala druhou. Místo, 
aby ve všeobecné bídě, objevila se účinná 
láska křesťanská, zatím se projevila lid-
ská povaha v pravé své sobecké podobě 
a to v nejhorším stupni. Člověk mající na 
prodej životní potřeby utiskoval druhého 
člověka, který tyto k nutné své existenci 
potřeboval. 

a tak vznikli váleční zbohatlíci, jimž 
lid posměšným a opovrženým slovem ří-
kal „keťasové“.

Furie válečná zničila následující ob-
čany příslušné do Těšan, kteří zahynuli 
konajíce službu vojenskou ve světové 
válce 1914 - 1918 a sice:(viz tabulka)
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jméno a příjmení Č.p. jméno a příjmení Č. p.
Filip Buček 52 jan Čermák 51
josef Langášek 48 jan Urban 83
antonín petlák 8 jakub Hlaváček 186
Cyril vahala 57 Martin Mandelík 101
František ryšánek 49 vladimír Žáček 14 - nezvěstný
valentin ryšánek 130 jan Čermák 87
vincenc Čermák 120 jakub dosoudil 69
Štěpán Sýkora 202 jakub Sedláček 123
jan dudek 155 jan ondra 122
Filip Svoboda 70 jan Štěpánek Číslo popisné neuvedeno
Cyril Štěpánek 73 josef Hnilica 173
František Kostrhon 89 jan ryšánek 130
Fratišek Buček 66 jan zelinka 71
Metod viktorin 76 - nejmladší 

z  padlých
antonín petula 165

František pánek 184 josef vrba 209 - nezvěstný
Martin Nehyba 95 Štěpán vahala 108
antonín vymyslický 184 Ignác Menšík 126

poznáte je?
v minulém čísle zpravodaje jsme otiskli fotku kurzu vaření z roku 1934 s tím, že vám 
zveřejníme jména těch , které poznáte.
první se nám ozval pan Karel Liška z č. p. 41, který poznal svoji maminku paní julii 
Liškovou, roz. Horákovou. Narodila se 3. 3. 1917 a zemřela 8. 5. 2001. Sedí třetí v řadě 
zleva. další účastnicí kurzu je babička pana vlastimila viktorina z č. p., 390 paní pav-
lína viktorinová, roz. Kaňová ze Šitbořic. Narodila se 2. 9. 1909 a zemřela 25. 12. 1990. 
Stojí zcela vpravo v horní řadě. 
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Liškovi a panu viktorinovi, že nám poskytli in-
formaci o svých blízkých. 

Blíží se konec roku a s ním i silvestrov-
ské oslavy plné zábavné pyrotechniky.

Když uslyšíte slovo ohňostroj, vybaví 

se vám kouzelné proudy barevných jiker 
na tmavé obloze. Co se však děje vašemu 
čtyřnohému kamarádovi? Ten prožívá bě-

rady  a Tipy,  jak  ZvířeTi  pomoci  přežíT  
oHŇosTroj
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hem ohňostroje chvíle panického strachu, 
slyší střelbu, výbuchy a hledá úkryt. 

Tento strach ze střelby a nepřiměře-
ného hluku je u některých jedinců velmi 
výrazný, je vrozený nebo získaný kon-
krétním nepříjemným zážitkem. Nabízíme 
vám několik tipů, jak lépe pomoci vašemu 
pejskovi přežít noc oslav a ohňostrojů.
• zkuste unavit vaše zvíře dlouhou hrou 

nebo extra dlouhou a náročnou pro-
cházkou během dne. Fyzická aktivita 
pomůže kompenzovat nervozitu.

• Nenechte svého psa venku během oh-
ňostroje. Nejčastější rizika jsou - oheň 
a zranění způsobené létajícími jiskrami 
a zbytky petard. Hrozí ale také útěk 
psa. v panice je zvíře schopno překo-
nat skoro jakoukoliv překážku, jen aby 
mohlo utéci. 

• Nechte zavřená okna a zatáhněte ža-
luzie - omezíte tím zápach a světelné 
efekty, které mohou vašeho psa zner-
vózňovat. 

• Udržujte se psem kontakt a buďte  
v pohodě. Nepoužívejte však uklidňu-

jící hlas, protože to může působit pozi-
tivně na člověka, ale v psovi to vyvolá 
dojem nebezpečí a naopak vyvolá ne-
chtěné chování. pokud se chováte klidně  
a v pohodě, je váš pes také spokojený. 
Nikdy psa netrestejte za nepřiměřený 
strach a nevhodné chování, protože by 
to působilo kontraproduktivně.

• Ušní infekce může hlasité zvuky ještě 
zhoršovat. proto dobře kontrolujte 
psovi uši a při jakýchkoli známkách in-
fekce vyhledejte lékařskou pomoc. psi 
mají tendenci v rámci obranného cho-
vání bolest skrývat.zůstaňte, pokud je 
to možné, se svým psem po celou dobu 
ohňostroje. pes je klidnější  a rychleji 
se jeho chování vrátí do normálu. Ně-
kdy pomůže hudba, která potlačí ne-
příjemné zvukové efekty doprovázející 
ohňostroj. 

• využijte možnosti použití přírodních 
preparátů ke zklidnění, které dostanete 
u svého veterinárního lékaře. jsou to 
preparáty s obsahem organizmu při-
rozené látky L-tryptofanu, ze kterého 
se vytváří serotonin (hormon dobré 
nálady) přípravek SErENE-UM se 
podává několik dnů před očekávanou 
událostí a pomůže vašemu svěřenci  
k pohodovému překonání stresové situ-
ace. pokud jsou reakce vašeho psa ex-
trémní, poraďte se s veterinářem, který 
vám může předepsat sedativa. Tuto 
možnost však doporučujeme pouze 
v případě, že jste bezúspěšně vyčer-
pali všechny možnosti, které vedou ke 
zklidnění psa, protože tato léčba může 
mít vedlejší účinky.

MVDr. Lubica Mádrová
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povinnost označit dům vyplývá 
z § 31 - 32 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění. 

vlastník nemovitosti je povinen na svůj 
náklad označit budovu čísly určenými 
obecním úřadem a udržovat je v řádném 
stavu. Nesplněním této povinnosti se 
vlastník dopouští přestupku dle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 
znění, za který může obec uložit pokutu až 
do výše 10.000,- Kč. označit své domy by 
měli občané i ve svém zájmu - v případě, 
že budou potřebovat jakoukoliv pomoc 
záchranných složek, urychlí tím příjezd na 
místo (např. záchranná služba, hasiči aj.).
Číslo musí být umístěné na viditelném 
místě. proto žádáme všechny vlastníky 
nemovitostí, aby si své domy čísly popis-
nými označili. 

vážení občané, při roznášení 
informačních tiskovin obce 
jsme zjistili, že řada z vás nemá 

poštovní schránku, kam je možné tisko-
viny dávat. Někteří občané si stěžují, že 
tiskoviny nedostávají, mnozí z nich ale 
zřejmě nemají schránku. Umístěte poš-
tovní schránky na vaše nemovitosti, aby 
nedocházelo k tomu, že nejste dostatečně 
informováni. Informace určené pro vás, 
které byly volně vloženy mezi dveře va-
šich nemovitostí, pak poletují po celé 
obci. 

Byli jste informování o třídění 
odpadu a většina z vás si vy-
zvedla nádoby na plast a papír. 

protože obec bude platit svozové firmě 
za četnost vývozů, žádáme vás, abyste 
si popelnice po odvozu odpadů schová-
vali na dvory svých nemovitostí, aby 
nedocházelo k tomu, že budou vyváženy 
poloprázdné, nechceme přece platit za 
vzduch. dalším důvodem proto, abyste 
popelnice po svozu schovávali, je to,  že 
hyzdí naše ulice. 

upoZornění  na  povinnosT  oZnaČení  
domŮ   ČísLem  popisným

statistický přehled od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015

narození manželství úmrtí přistěhování 
do obce

odstěhování 
z obce

2 4 13 18 17

K 30. listopadu 2015 má obec Těšany 1199 obyvatel.
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Tentokrát také něco pro nejmenší:
Milé děti, nově přinášíme v našem zpravodaji také něco pro vás

Danuše Horáková, Jana Nádeníčková
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uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 18. 3. 2016
Zpravodaj neprošel jazykovou úpravou
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Leden

✔ 9. 1. 2016
Tříkrálová sbírka       
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

✔ 19. 1. 2016
den otevřených dveří
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

✔ 22. 1. 2016
myslivecký ples 
20.00 hod, hraje skupina ModUL, 
Těšany, společenské centrum, pořádá 
Myslivecké sdružení Těšany  

✔ leden – červen 2015
rC Na Myšáku  –  středeční dopolední  
tvoření a hraní pro nejmenší úterní zpí-
vánky a „Lušňáček“    

✔ 30. 1. 2016
Zabijačkové hody
Těšany, u hřiště, Tj Sokol Těšany

✔ 30. 1. 2016
Těšanský uzel
závody v uzování, SdH Těšany

únor 

✔ 2. 2. 2016
Zápis dětí do 1. ročníku
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

✔ 6. 2. 2016
ostatkový průvod maškar

Těšany – pořádá SdH Těšany, 
tel.: 544 248 383 mobil 607 957 497 

✔ 20. 2. 2016
Hasičský ples
Těšany, společenské centrum ,Tělocvična 
zŠ, SdH Těšany, tel.: 544 248 383, mmo-
mobil 607 957 497 

✔ 21. 2. 2016
dětský maškarní ples
Těšany, společenské centrum ,Tělocvična 
zŠ, zŠ-MŠ a Těšánek o.s. 

✔ únor – květen 2016
rc - kroužek keramiky pro dospělé 10 
lekcí 
Kontaktní osoba: Lenka Fialová, 
tel.: 733 101 617 
Heda Stránská tel: 605 945 867          

únor 2016
vítání občánků
oU Těšany

břeZen 

✔ 18. 3. 2016
květný pátek – putování do Nesvačilky
Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz  

✔ 20. 3. 2016 (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 

kuLTurní, sporTovní a spoLeČenské akce 
v TěšanecH v roce 2016 – leden až červen
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muzeem v Brně, Brno, tel.:544 248 337 

✔ 20. 3. 2016
„vynášení moreny“ loučení se zimou, 
procházka k přehradě, vítání jara
info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku
Místo: sraz u kovárny v Těšanech
Kontaktní osoby:  
radka Sigmundová, tel.: 606 900 177,
Monika Kružíková tel: 736 539 607

✔ 22. 3. 2016 
velikonoční dílny pro děti a rodiče 
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

duben

✔ 23. 4. 2016
dopravní dětský den besip a iZs jmk
SdH Těšany

✔ 30. 4. 2016
pálení čarodějnic
zŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, 
SdH Těšany – areál za školou

duben 
sběr starého papíru
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

kvěTen

✔ 22. 5. 2016
děkovná pouť za šťastný návrat z kon-
centračních táborů s žehnáním polí a vi-
nic, Těšany - Kaple panny Marie, Farnost 
Těšany, info: www.farnosttesany.cz

✔ 23. -  27. 5. 2016
škola v přírodě
Škola v přírodě zubří, 
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

✔ 28. 5. 2016
Těšanská stopa
Společná akce rC a mladých hasičů

✔ květen 2016 
(zřejmě 14. 5. 2016)
setkání jubilantů a seniorů
oU Těšany, restaurace KoroK

Červen

✔ 10. – 12. 6. 2016
barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična 
zŠ, Tj Sokol Těšany, stárci, 
farnost Těšany, obec,
 info: www.outesany.cz

✔ 25. - 26. 6. 2016
Fotbalový turnaj – bison cup 
hřiště Sokol Těšany, areál zŠ Těšany, 
Tj Sokol Těšany

✔ 26. 6. 2016
memoriál jana Hniličky
hřiště Sokol Těšany, areál zŠ Těšany, 
Tj Sokol Těšany

✔ 30. 6. 2016 
slavnostní zakončení školního roku, 
loučení 9. ročníku 
zŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 



těšanský zpravodaj
vydal Obecní úřad těšany

náklad 550 ks
datum vydání 7. 12. 2015

neprošlo jazykovou úpravou


