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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
20. ročník národopisných slavností a právě probíhající letní kino 
je to, co nyní hýbe kulturním děním v obci. Jsem velmi rád, že 
účast na obou zmíněných akcích je každý rok větší a větší. I v roce 
letošním uvidíte v Těšanech v rámci slavností ukázku tradičních 
řemesel, folklorní soubory či závody mladých hasičů, ochutnáte 
výrobky pečené převážně Těšaňáky a mimo další budete moci 
shlédnout filmy z obecního archivu. Doufám, že i tentokrát Vás 
program slavností zaujme a že se během jubilejního dvacátého 
ročníku potkáme. 

Dále z dění v obci

Během prázdnin se podařila udělat 
na velké části budovy ZŠ a MŠ Těšany 
nová fasáda. Tento projekt zahrnuje 
kromě nové fasády také zateplení, 
výměnu rýn a svodů, oken v suterénu 
a další související práce. Společnost 
Hrušecká stavební, spol. s.r.o. zvládla 
práce ve smluveném termínu a myslím, 
že se projekt opravy fasády velmi 
povedl. Náklady na akci jsou přibližně 
2,7 mil Kč s DPH.

Byla dokončena oprava části střechy 
bytového domu. Jedná se o část 
směřující k hlavní silnici a také na střeše 
původní budovy školy směřující 
k centru obce. Konečné náklady jsou 
přibližně 490 tis. Kč s DPH. Na původní 
krovy byly přišroubované trámky 
o výšce cca 14 cm, byla nově dána 
izolační vata a také folie. Taška byla 
použitá původní. Další období nám 
ukáže, zda byl problém se zatékáním na 
bytovém domě úplně odstraněný nebo 
zda se problém bude týkat také neopra-
vovaných zbylých částí střechy.
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Byla ukončená spolupráce se 
společností Stavby Vanto, s.r.o na 
výstavbě nových fotbalových kabin, 
které budou současně sloužit také jako 
zázemí pro kulturní akce jako jsou 
hody, národopisné slavnosti a další. 
S firmou jsme se rozešli především 
z důvodu neshody na množství více-
prací, které firma požadovala provést 
a uhradit. V některých případech jsem 
také nebyl spokojený s  kvalitou prací, 
přístupem firmy ani plněním harmono-
gramu a především jsem nebyl ochotný 
přistoupit na úhradu většiny víceprací, 
o kterých jsem nebyl přesvědčený, že 
jsou nárokované oprávněně. Nově bylo 
vypsané výběrové řízení na dokončení 
stavby. Ve výběrovém řízení byla k do-
končení projektu vybraná společnost 
STAVIKA s.r.o. Stavba je v současné 
době ve fázi dokončené hrubé stavby 
a další práce opět začnou v měsíci září. 
Předpokládaný termín úplného dokon-
čení nových kabin je duben 2019. 

Rada obce schválila změnu otevírací 
doby sběrného dvora. Od 20. 6. 2018 je 
sběrný dvůr otevřený každou středu od 
15:30 až do 17:00 hodin. Sobotní oteví-
rací doba od 15:00 do 16:00 hod. zůs-
tává nezměněná. 

Se společností SUEZ bylo domlu-
veno, že vytříděný plast bude ze sběr-
ného dvora a z kontejnerů v obci svá-
žený v intervalu 1×14 dní, protože 
kontejnery na plast byly vždy velmi 
rychle zaplněné.

Proběhla revize výsadby rostlin 
pořízených z dotačních prostředků 
a také následná dosadba.

RO schválila:
 Individuální dotaci pro TJ Sokol Tě-

šany ve výši 6000,- Kč na podporu 
sportovního kempu pro děti. 

 Individuální dotaci pro TJ Sokol 
Těšany ve výši 6000,- Kč na akci 
Bison cup 2018.

 Individuální dotaci pro TJ Sokol 
Těšany ve výši 6000,- Kč na akci 
Memoriál MVDr. Jana Hniličky.

 Individuální dotaci pro Jednota 
Orel Těšany ve výši 5000,- Kč na 
podporu sportovního dne „Hejbni 
kostrou“.

 Individuální dotaci pro Jednota O-
rel Těšany ve výši 7000,- Kč na pod-
poru hudebního festivalu ve vinici.

 Individuální dotaci pro Jednota 
Orel Těšany ve výši 2000,- Kč na 
podporu výletu turistického krouž-
ku Robinson na Vysočinu.

Možná jste si všimli...

Během léta byla opravena lávka 
u potoka na Kradlově. Nově lze 
potok přejít po jednolitém panelu, 
který bude v blízké době opatřený 
zábradlím.  
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Velmi si cením toho, že stavba 
nové hasičky již obdržela první 
uznání odborné veřejnosti a to 
ocenění „Zlatá cihla“, které bylo 
uděleno v rámci soutěže Ves-
nice roku. Nejvíce mne však tě-
ší, že stavba se, dle reakcí, se 
kterými se potkávám, líbí pře-
devším vám, občanům Těšan.

Miroslav Zborovský
starosta obce

Statistické zajímavosti

Věkové složení obyvatel naší obce 

Pohlaví 0-
5 let

6-
17

18-
29

30-
39

40-
49

50-
59

60-
69

70-
79

80-
89

90-
99

100+ Celkem

ženy 35 81 72 80 110 69 85 59 20 2 0 613

muži 39 87 81 96 112 86 57 35 11 0 0 604

celkem 74 168 153 176 222 155 142 94 31 2 0 1217
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Nález protipancéřového granátu 
poblíž Těšan

U cesty k vodní nádrži blízko Těšan 
byl 17. 7. nalezen protipanceřový dělo-
střelecký granát ráže 75 mm. Jednalo se 
o nevybuchlou munici, používanou 
německými tanky Panther. Munici zlik-
vidovali přivolání pyrotechnici. V pří-
padě, že by kdokoliv další objevil nebez-
pečnou trhavinu, neváhejte přivolat 
policii.

Setkání přátel JM

V sobotu 28. 7. 2018 se konalo již 
3. setkání přátel jižní Moravy. Jedná se 
o akci, kdy se krojovaní z Moravy, Čech 
i Slovenska sejdou v jeden den na 
jednom místě – letos v Břeclavi. Mezi 
stovkami krojovaných, které zde svou 
obec a její kroje reprezentovali, jsme 
byli i my. Obléct se do kroje, zhlédnout 
mužácké mistrovství Slovácka ve ver-
buňku nebo se zúčastnit krojovaného 
průvodu Břeclaví nás nezastavilo ani 
obrovské horko. Těšíme se na další 
ročník a doufáme, že se zde potkáme 
třeba i s Vámi.

Lucie Langášková a Filip Kusý

Zájezd pro seniory
Obec Těšany pořádá jednodenní 
zájezd pro seniory (60 let a více).

Výlet je plánovaný na státní zámek 
Lysice, kde je zajištěná prohlídka 
I. okruhu s průvodcem a prohlídka 
zámecké zahrady (bez průvodce).

Dále navštívíte zábavní a poznávací 
park Centrum Eden v Bystřici  nad 
Pernštejnem, kde s průvodcem 
projdete panský dvůr s expozicí 
stolárny a kovárny, dále pivovar, 
horáckou vesnici s replikami staveb 
z 19. století a ukázkou dobových 
řemesel a také ekopavilon věnovaný 
budoucnosti. V areálu centra je před 
prohlídkou zajištěn oběd.

Obec uhradí účastníkům dopravu 
a vstupné, občerstvení si hradí každý 
sám.

Termín zájezdu 20. září 2018

Odjezd: v  7,50 hod. od Kovárny

Plánovaný návrat do Těšan 
kolem 17,00 hod.

Všichni, kteří patříte do věkové 
skupiny 60+ a máte zájem se zájezdu 
zúčastnit, nahlaste se do 10. září 2018   
na obecním úřadě. Upozorňujeme, že 
kapacita zájezdu je omezená.



VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV

OBCÍ

5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 
ve dnech 5. a 6. října 2018. 
Volební místnost bude umístěna 
v přízemí budovy Obecního úřadu Těšany 
a otevřena bude:

v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod.

Nezapomeňte, že ve volební místnosti musíte 
prokázat totožnost platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem.

Dohlédněte na své psy!

Jistě se mnozí z nás setkali s volně 
pobíhajícím psem po naší obci. Není se 
čemu divit, žijeme na venkově a čas od 
času každému držiteli psa jeho miláček 
„vezme roha“ a rád se proběhne bez 
dozoru sám. Naštěstí už nemáme v Tě-
šanech obyvatele, kteří by chovali ta-
ková plemena, která jsou nebezpečná 
a schopná člověka napadnout a navíc tito 
psi pobíhali s vědomím svých majitelů 
volně docela často. V té době jsme se 
se stížnostmi rodičů dětí, které se bály 
při cestě do školy, že jim pes ublíží, 
setkávali dost často. Situace je tedy 
v  současné době mnohem klidnější, ale 
přesto chceme apelovat na držitele psů, 
aby dodržovali vyhlášku, kterou se
upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství, o jejíž existenci 

asi mnozí nevědí. Byla vydaná v roce 
2010 a najít ji můžete na webových 
stránkách obce, v  sekci – Obecní úřad – 
Samospráva – Vyhlášky. Předem děku-
jeme všem, kteří se alespoň zamyslí, že 
je potřeba dodržovat určitá pravidla, ať 
už co se týká bezpečnosti a neméně 
udržování veřejného pořádku. Stále se 
totiž setkáváme s neuklízenými psími 
hromádkami a někdy i hromadami, 
přestože jsou po obci rozmístěny sto-
jany se sáčky v dostatečném množství. 
Myslete, prosím, na to, že na prostran-
stvích, kde psy necháváte volně venčit, 
někdo seče trávu, okopává a není vůbec 
příjemné, pokud při práci šlape a seče 
v  psích výkalech.
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Dovolte mi, abych v tomto 
zpravodaji také zmínil, že 
5. a 6. října se budou konat 
komunální volby. Rád bych 
zdůraznil, že z pohledu obce 
a občanů se jedná o zásadní 
událost. Během uvedeného 
termínu budete moci vyjádřit 
svůj názor na to, kdo Vás 
v dalším čtyřletém období 
bude zastupovat, kdo bude 
rozhodovat o klíčových pro-
blémech, směřování a rozvoji 
obce. 

 Volební období
2014–2018 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem 
zastupitelům, kteří během období 2014–2018 
v zastupitelstvu obce Těšany působili.

Jsem velmi rád, že po celé období jednalo 
zastupitelstvo v dobré a konstruktivní 
atmosféře. Je samozřejmostí, že na některá 
témata a rozhodnutí jsme neměli se všemi 
zastupiteli stejný názor, ale vždy jsme 
dokázali najít řešení, které mělo podporu 
většiny a bylo podloženo věcnými argu-
menty. Je nutné si uvědomit, že rozhodování 
zastupitelů není jen o bezmyšlenkovitém 
zvedání rukou při hlasování, že každý 
zastupitel nese břímě odpovědnosti za svoje 
rozhodnutí a případně také odpovědnost za 
škody způsobené rozhodnutím nesprávným. 
Zastupitelům bych chtěl poděkovat za 
podporu v klíčových usneseních, která 
pomohla rozvoji obce.

Pokusím se přehledně shrnout, co se ve volebním 
období 2014-2018, dle mého názoru, podařilo...
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Kompletně jsme zrekonstruovali pros-
tor Pošty a zvládli jsme i přechod 
z České pošty na Poštu Partner. 
V Těšanech se mimo jiné vybudovalo 
nové veřejné osvětlení v ulici směrem 
na Šaratice a také zmiňme zpevněné 
plochy a parkovací místa u hasičky 
a v Zejdově uličce či vydláždění frekven-
tované cesty od parketu u tělocvičny 
kolem oranžového hřiště.

 2 km chodníků 

 Hasičská zbrojnice      

Stavební projekty

V období 2014–2018 se poda-
řily realizovat stavby, které 
budou sloužit nejen nám, ale 
i následujícím generacím. Na 
mysli mám především novou 
hasičskou zbrojnici, která se 
stala další dominantou centra 
obce, ale také skoro 2 km 
chodníků (kolem zámku, 
Famílie, Zejdova ulička, v par-
ku ve směru od hasičky k fot-
balovému hřišti ,  k  poště 
i dětskému hřišti…).

 Pošta Partner 
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 Hřiště u srubu –  
 dopadové plochy 

 Multifunkční hřiště      

Stavební projekty
& sport

Velmi rádi jsme podpořili 
stavby, které jsou využívané 
pro sportovní či kulturní vyžití 
všech generací. Mezi prvními 
projekty bylo vybudování 
dopadové plochy u dětského 
hřiště v parku u srubu. V roce 
2016 jsme realizovali výstavbu 
multifunkčního „oranžového“ 
hřiště a také výstavbu fitness 
prvků. U každého z  hřišť jsme 
se snažili vyřešit nejen sa-
motné sportoviště, ale i okolní 
plochy (lavičky, koše...), popř. 
přístupový (čipový) systém. 
Na přelomu let 2017–2018 
bylo rekonstruované Rodinné 
centrum Na myšáku. 

Nové fotbalové kabiny jsou v současné 
době ve fázi hrubé stavby a budou 
dokončeny na jaře roku 2019. Jsem
přesvědčený o tom, že tato stavba bude
sloužit značné částí 
veřejnosti a její přínos 
pro sportovní i kultur-
ní život bude neoddis-
kutovatelný. 

 Rekonstrukce RC 

 Fitness hřiště 
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 Výstavba fotbalových kabin 
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ZŠ a MŠ Těšany

Samostatnou kapitolou byly 
investice do budovy ZŠ a MŠ 
Těšany. V roce 2015–2017 se 
každým rokem v budově ZŠ 
Těšany kompletně zrekonstru-
ovala elektroinstalace na jed-
nom celém patře. S elektroin-
stalací souvisí také opravy 
zednického charakteru, vý-
malba či výměna některých 
oken či světlíků. V roce le-
tošním jsme si vzali ještě 
mnohem větší sousto a opra-
vili jsme značnou část fasády 
na hlavní budově školy. Mimo 
uvedené se v období vyměnilo 
celé zařízení kotelny v budově 
MŠ.

Investice do těchto projektů se pohybo-
valy okolo pěti milionů korun. Dále 
bych zmínil zavedení čipového systému 
pro vstup do budov, zakoupení nového 
nábytku do tříd druhého stupně, prů-
běžnou obnovu vybavení... U všech 
těchto projektů byla velkou oporou paní 
ředitelka ZŠ a MŠ Těšany Mgr. Lada 
Hrabcová a další zaměstnanci školy.

 Volební období 2014–2018 



Bezpečnost

Děláme Těšany bezpečnější!

Jistě jste si všimli, že v posled-
ní době vzniklo v Těšanech 
mnoho nových aktivních i pa-
sivních prvků, které nám 
pomáhají zvýšit bezpečnost 
provozu v obci. Ať už jsou 
to zpomalovací retardéry ve 
Familiích, instalovaná zrcadla 
v nepřehledných zatáčkách, 
místa pro přecházení či radar 
u bytového domu.  Záměrem je 
vždy to, aby byl provoz v Tě-
šanech bezpečnější.

 Radary na měření rychlosti      

 Zpomalovací retardéry 

 Zrcadla v nepřehledných zatáčkách 

 Místa pro přecházení 
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V roce 2014, kdy zastupitelstvo započalo svoje volební období, bylo na účtech obce 
přibližně 4,5 mil. Kč. I přes veškeré investice, stavby, podporu spolkům atd. je sou-
časný stav financí na účtu obce přibližně 12,2 mil. Kč. Po celou dobu se snažíme chovat 
jako správní hospodáři, a proto pokud možnosti dovolí, tak žádáme dotace na jednotli-
vé projekty. Níže v tabulce uvádíme ty, které se podařilo získat za období 2015–2017.

2015 OPŽP Doplnění sběru separovaných odpadů 365 000

2015 JMK - Program rozvoje venkova Oprava elektroinstalace ZŠ 200 000

2015 JMK - Účelová n. Podpora Rekonstrukce kotelny MŠ 200 000

JMK - Požární technika a věcné prostředky
k řešení mimořádných událostí

2015 Vybavení jednotky SDH 30 000

2015 JMK Zajištění akceschopnosti jednotky SDH 8 000

2015 JMK -Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2015

Národopisné slavnosti 29 000

2016 SFDI - nancování opatření ke zvýšení bezpečnosti Těšany-zvýšení bezpečnosti chodců - 
výstavba chodníků

1 813 000

2016 MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova Výstavba dětského hřiště
- tness prvnky u tělocvičny

386 000

2016 JMK - Program rozvoje venkova Oprava elektroinstalace ZŠ 200 000

2016 JMK - 900 tis. Kč, Nadace ČEZ Oranžová 
hřiště - 300 tis. Kč

Multifunkční oranžové hřiště 1 200 000

2016 JMK - Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2016

Národopisné slavnosti 62 000

 

2016 JMK – Dotační program na požární  techniku a věcné 
prostředky křešení mimořádných událostí JSDH

Výstavba hasičské 
zbrojnice JSDH Těšany

400 000

2017 JMK – Individuální dotace JMK 2017 Výstavba hasičské zbrojnice JSDH Těšany 2 580 000

2017 MV – Dotace pro jednotky SDH obci Výstavba hasičské zbrojnice JSDH Těšany 3 870 000

2017 JMK - Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2017

Národopisné slavnosti 64 000

2017 MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2017

Výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů

7 000

2017 JMK Peněžitý dar – vesnice roku 25 000

Pokud k částce z tabulky z období 2015–2017 připočteme také dotace, které jsme 
obdrželi letos na Národopisné slavnosti (62 tis. Kč) a dovybavení výjezdové jednotky 
(32 tis. Kč), tak celková částka dotačních příspěvků na jednotlivé projekty přesahuje 
11,5 mil. Kč. Pro úplnost uvádím, že zde nejsou uvedené částky, které jsme obdrželi od 
soukromých firem na pořádání slavností či letního kina (více než 100 tis. Kč). 

Zodpovědní
hospodáři

11 439 000

Rok Název programu Název akce Dotace v Kč

 Volební období 2014–2018 



Podpora sportu
v obci

Po dlouhých letech,  kdy 
sportovní organizace dostáva-
ly částku určenou k podpoře 
sportu přidělenou paušálně, 
jsme v roce 2015 změnili 
způsob určení výše příspěvku 
organizacím sportovního 
charakteru. V novém systému 
je důraz kladen na podporu 
dětí, a to především těch 
těšanských a těch, které chodí 
do Těšan do školy.
Zohledňujeme také aktivitu 
jednotlivých spolků a počet 
hodin strávených v prostorách 
tělocvičny, jakožto majetku 
obce.

Celkově jsme zvýšili příspěvky většině 
spolků a systém má jasná pravidla a řád. 
Odměnou nám může být také to, že 
v Těšanech je aktivita spolků na velmi 
vysoké úrovni. Podporu spolkům 
poskytujeme nejen finančně, ale 
i propagací, zkvalitněním zázemí či 
pořízením majetku (např. bezplatné 
pořízení staršího automobilu VW 
Transportér využívaného SDH Těšany). 
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Podpora kulturního
vyžití v obci

Nejen sportovní akce, ale i akce kulturní mají 
v naší obci významné místo. Především hody, 
ať už Barnabášské nebo babské se řadí mezi ty 
nejvyhledávanější. S babskými hody se pojí 
také Národopisné slavnosti, které se podařilo 
během posledních let rozšířit a zatraktivnit. 
Ač stále pevně stojí na svých základech 
a udržují si svůj charakter, tak programově se 
vyvíjí směrem k možnostem většího vyžití pro 
celou rodinu. Mimo každoroční ukázku 
historických řemesel, vystoupení folklorních 
souborů, výstavu historických vozidel a kol 
byl za poslední léta program doplněný 
o soutěž Těšanský koláč, o lanové centrum 
v parku… Je velmi potěšující, že se podařilo 
obnovit soubor Lušňáček, který je již stálicí 
slavností na velkém podiu před tělocvičnou.

Také se nám podařilo do Těšan zajistit 
letní kino. Díky Kinematografu bratří 
Čadíků můžeme pouštět filmy celo-
večerní, ale i filmy z  archivu obce.
Ve spolupráci s kulturní komisí pořádá-
me akce i pro ty dříve narozené. Každo-
roční setkání seniorů jsme doplnili 
pravidelným zájezdem, kde navštěvuje-
me zámky, hrady, zajímavé provozy 
(sklárna, pivovar) atd. Bez omezení 
věkové hranice jsou organizovány 
zájezdy do divadel (Praha – Maryša, 
Boleradice...)

15 Volební období 2014–2018 



Komunikace s občany,
propagace obce

Někteří z  Vás si možná ještě vzpome-
nou, že v  roce 2015 jste měli možnost 
vyjádřit svůj názor na dění v obci 
pomocí dotazníků. I na základě 
Vašich odpovědí jsme vypracovali 
strategický plán rozvoje obce, který 
je pro nás částečně vodítkem pro 
určování priorit při investicích. 
Komunikace s občany je pro nás 
velmi důležitá, proto jsme zkvalitnili 
Zpravodaj  formou i  obsahem 
(grafická úprava, texty z kroniky, 
rozhovory…), inovovali webové 
stránky, zřídili aplikaci „Mapa 
závad“, založili Facebookový účet či 
pořídili nové nástěnky, abyste měli 
dostatek informací ke všemu důle-
žitému.

K prezentaci obce pro naše i přespolní 
občany jsme vydali šest sad nových 
pohlednic, pexeso, reflexní prvky a další 
propagační předměty. Možná jste si 
všimli, že o Těšanech bylo v  poslední 
době slyšet v televizi a rozhlasu, psalo se 
o nás také v novinách, ať už zásluhou 
hasičky, třídění odpadu, národopis-
ných slavností a dalších. Není náhodou, 
že v posledních letech naši obec 
navštívil několikrát hejtman Jihomo-
ravského kraje a také předseda vlády 
ČR. 
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Odpadové
hospodářství 

Od roku 2015 v obci funguje 
systém třídění odpadu, kdy 
všechny domácnosti, které 
zažádaly, obdržely nádoby na 
třídění plastu a papíru. Jedná 
se o cca 90 % domácností. 
Efektivita třídění jednotlivých 
domácností je vyhodnocována 
na základě systému čárových 
kódů umístěných na všech 
nádobách. Všechny domác-
nosti, které se do třídění 
zapojily, obdržely také slevu na 
poplatku za svoz odpadu.

Dále byla v obci vybudovaná sběrná 
místa s kontejnery na plast a papír 
a rozšířili jsme otevírací dobu sběrného 
dvora, kde je možné třídit mimo výše 
uvedené také oděvy, nebezpečný odpad 
atd. Tato zásadní změna v odpadovém 
hospodářství vedla nejen k ekolo-
gickému chování občanů, ale také 
k ekonomickým úsporám, viz. graf. Za 
odpadový systém jsme obdrželi cenu 
veřejnosti v  soutěži „Chytrá radnice“.

Jako starosta obce bych na konci této čtyřleté rekapitulace poděkoval především 
Vám, občanům Těšan, za to, že jste do mne vložili svoji důvěru, pomáhali jste mi, 
diskutovali se mnou o svých problémech, případně vyjádřili svoje názory, které 
byly v některých případech odlišné od názorů mých. Věřte, že debata, ať už 
příjemná více či méně, byla pro mne vždy impulsem k zamyšlení a k tomu, abych se 
neustále snažil hledat taková řešení, která budou pro obec ta nejlepší.

Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce

17 Volební období 2014–2018 



Kulturní komise

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Kulturní komise18

Přijetí nejlepších žáků na Obec-
ním úřadě

Před koncem školního roku 2017– 
2018 jsme na Obecním úřadě v Těša-
nech přijali nejlepší žáky z těšanské 
základní školy. První třídu reprezen-
tovala Ludmila Pokorná. Z druhé třídy 
byla nominovaná Adéla Stejskalová. Ve 
třetí třídě si tuto čest zasloužil Václav 
Krakovič. Ze čtvrté třídy byl vybrán 
Jakub Bršlica, z páté pak Pavlína Krá-
lová. Z druhého stupně byli na obci 
přijati Rozálie Petláková, Natálie 
Nádeníčková, Vojtěch Soviš a devátý 
ročník si opět obhájila Petra Burianová. 
Všichni zmiňovaní obdrželi poukaz pro 
celou rodinu do Vida centra v Brně.                                                                                   

 Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková

Čtenářská gramotnost dětí

Rádi bychom podpořili čtenářskou 
gramotnost dětí v  obci. A proto jsme se 
rozhodli věnovat nastávajícím prv-
ňáčkům při vstupu do základní školy 
čtenářský průkaz do těšanské obecní 
knihovny. Průkaz bude dětem platit 
jeden rok. Po celou tuto dobu si děti 
mohou vypůjčovat literaturu jim 
blízkou, ať již  knižní tituly či periodické 
publikace.

Vítání občánků

První prázdninový víkend 1. 7. 2018 byli 
v obřadní síni přivítáni do života naši 
malí občánci z  Těšan. S  velkou radostí 
jsme uvítali tato miminka: Daniel 
Žáček, Lukáš Rumlena, Ema Brlica, 
Matyáš Hrdlička, Jakub Pokorný, 
Antonín Strouhal, Ondřej Vymazal, 
Kristýna Dohová, Tereza Říhová 
a Aneta Fialová. Všem dětem i jejim 
rodičům přejeme hodně zdraví, elánu 
a radosti do života.

Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková



I v letošním roce budete moci v  Tě-
šanech navštívit Kinematograf bratří 
Čadíků. V rámci financování promítání 
Kinematografu bratří Čadíků nám pro 
letošní rok s touto akcí, jejíž výtěžek jde 
na podporu Konta bariéry, pomohou 
tyto společnosti :

 Pramos a.s. – částka 8.000 Kč
 Agro MONET,a.s. – částka 5.000 Kč
 Eurostany s.r.o . – částka 5.000 Kč

TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama

3. 9. /pondělí/

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinný / Komedie

4. 9. /úterý/

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / Romantický

5. 9. /středa/

ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / Komedie / Rodinný

6. 9. /čtvrtek/

Díky těmto společnostem můžeme 
návštěvníkům nabídnout nejen pro-
mítání celovečerních filmů, ale také 
filmů z obecního archivu. Za zpravování 
filmů z archivu obce musím poděkovat 
především Liboru Langáškovi a Lukáši 
Dostálovi za rok letošní a Pavlu Dosou-
dilovi za roky předchozí. Materiály 
poskytli Josef Komínek, Jan Husák, 
Radka Kučerková, Liba Straková, 
Ludmila Rychlíková a další.

Kulturní léto v Těšanech

LETNÍ KINO
3.-6. 9. 2018

Vždy v 19.50 na fotbalovém hřišti
Areál s občerstvením otevřený od 19:20 hod.

Vstupné dobrovolné, výtěžek akce bude věnován na Konto Bariéry.
V rámci promítání budou k vidění také filmové záznamy z dění v obci.

Kulturní léto v Těšanech
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V pátek 7. 9. 2018 zahájíme již 20. roč-
ník národopisných slavností divadel-
ním představením „Cesta kolem světa 
za 80 dní“. Stejně jako v předchozích 
letech jsme oslovili divadlo Stodola, 
které zpracovalo toto známé téma do 
muzikálové podoby.

Hlavní program slavností bude v sobotu 8. 9.
v centru obce a poblíž školy.

Někteří z Vás se zapojí do soutěže „Těšanský koláč“ tím, že 
sami vyrobí koláč, buchtu nebo závin s mákem. Za 
odvahu a píli bych Vám chtěl předem poděkovat. Soutěž 
bude probíhat v  prostoru u kovárny, kde najdete, tak jako 
každý rok, mnoho tradičních řemeslníků, prodejce 
uměleckých předmětů i stánky s  občerstvením.
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Na obecním úřadě bude ve vymezeném čase probíhat 
výstava fotek a především promítání filmů s historickou 
tématikou z archivu obce.

V parku u školy najdete i letos lanové překážky, žebříky, la-
novku, skákací hrady atd. Mimo to prostor poslouží i k výs-
tavě automobilových či motocyklových veteránů. 

V areálu za školou bude probíhat XX. ročník soutěže ha-
sičských dobrovolných sborů společně s výstavou staré 
i nové hasičské techniky. V centru obce bude pro veřejnost 
otevřená hasičská zbrojnice.

Od 15:00 můžete na pódiu před tělocvičnou vidět folklorní 
soubory včetně našeho Lušňáčku, přehlídku historických 
kol, Žatčanskou chasu a Moravskou besedu v podání 
těšanských stárků.

Od 18:00 hod bude program pokračovat babskými hody 
a i zde jistě nebude o zábavu nouze. Místní baby si pro vás 
připravily zajímavý program i něco dobrého na chuť.

Celé slavnosti budou zakončeny mší 
svatou v kostele Sv. Barnabáše v neděli 
10. září od 10:00 hod.

Modrý
projekt

Všem uvedeným patří můj velký dík, protože s jejich pomocí můžeme zajistit celý 
týden kulturního vyžití nejen pro Těšaňáky.
Závěrem bych tradičně rád poděkoval všem, kteří se v letním období podíleli na 
přípravě či organizaci všech sportovních a kulturních akcí. 

Dále s podporou propagace 
pomáhá společnost BORS 
BUS s.r.o.

Mediálním partnerem 
slavností je Český 
rozhlas Brno. 

Partnery akce 20. ročník Národopisných slavností jsou:

částka 62.000 Kč částka 20.000 Kč částka 10.000 Kč

Miroslav Zborovský

www.narodopisneslavnosti.cz
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Podíváme-li se do historie, co to vlastně národopis je, zjistíme, že vyrůstal z ro-
mantické záliby v poznávání života vesničanů. Vznikal spíše spontánně, 
neorganizovaně, vzešel ze zájmu některých osobností o kulturu a život lidu, tedy 
středních a nižších vrstev. Přišel k nám na konci 18. století. Od samého začátku 
se národopis vyznačoval značnou rozsáhlostí svého zaměření. To bylo ostatně 
určeno objektem jeho studia – a tím byl a dodnes je lid, způsob jeho života a jeho 
kultura v  celé jejich šíři a bohatosti. 

Národopisné slavnosti – ohlédnutí do historie

U nás je národopis spojován pře-
devším s naší barokní kovárnou, kde se 
většina národopisných akcí koná. 
O tuto oblast se celá léta zajímal a vě-
noval jí hodně času i úsilí místní rodák 
pan Josef Chalupa, který řadu let svým 
osobitým způsobem obohacoval náv-
štěvníky kovárny.

Je tomu již 20 let od doby, kdy byly 
pořádány první Národopisné slavnosti  
"Těšany, dědina na pomezí Hanáckého 
Slovácka a Brněnska". Již tento název, 
který dal slavnostem jejich zakladatel, 
tehdejší starosta Jan Husák,  vyjadřuje, 
že jejich obsah je zaměřen na život lidí 
v Těšanech a našem regionu. Jejich 
založení a náplň vznikla souhrou 
několika na sobě nezávislých okolností. 
Zakladatelka Babských hodů paní 
Libuše Svobodová, tehdejší místosta-
rostka, přišla s tím, že je možné udržet 
pořádání Babských hodů pouze ve spo-
lupráci s obcí. Technické muzeum s in-
formací, že zařadí Těšanskou kovárnu 

do dnů kulturního evropského dědictví. 
Tím byl dán termín slavností první 
víkend v září. Další náhodou byla náv-
štěva tehdejšího ředitele slévárenské 
průmyslové školy u starosty, který 
organizoval na kovárně praxi pro své 
studenty. Požádal, ať vyhlásíme v obec-
ním rozhlase, že na kovárně budou 
kovat mladí kováři motyky, sekyrky-
chtěl studentům přiblížit, co bylo jed-
nou z náplní venkovského kováře. Hned 
během první návštěvy vznikla kon-
strukce první přehlídky kovářského 
umění, od druhého ročníku soutěže 
„Mladý těšanský kovář“.

Tehdejšímu starostovi se tak otev-
řely dveře k naplnění jeho představy, 
vytvořit národopisné slavnosti podob-
né Kraji beze stínu v Krumvíři. Program 
sestavil tak, aby slavnosti byly obrazem 
života ve vesnicích Hanáckého Slovácka 
a Brněnska – kovářství a další tradiční 
řemesla a zvyky, jarmark, prezentace 
krojů regionu, atd. Pokračování bab-
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ských hodů – předávání babského 
práva u kovárny, ukázka vlastního 
osobitého folklóru vsazeného do scénic-
kých her a scének s obsahem historic-
kých zvyků propojených se současnými 
příběhy ze života obce. Ve scénkách se 
během prvních deseti ročníků odehrály 
humorné i vážné příběhy z dožínek, 
vinobraní, draček, odvodů, atd.). To vše 
doplněno o ukázku jezdeckého a voza-
tajského sportu, který tradičně k Těša-
nům neoddělitelně patří, včetně vo-
zatajských selských jízd. V sobotu 
babsko-hodová zábava. Nedělní pro-
gram pak zahajovala děkovná mše 
svatá – poděkování za úrodu a odpo-
ledne folklorní festival, na kterém vy-
stoupili jak místní, tak soubory z Ha-
náckého Slovácka, Brněnska a okolních 
regionů, včetně zahraničních účastníků 
ze Slovinska a Slovenska. 

Ale vraťme se ve vzpomínkách do 
dob ještě před vznikem národopisných 
slavností u nás, kterým ve zmiňovaném 
zářiovém termínu předcházely „Babské 
hody“. Těšanské ženy (baby) pořádaly 
první Babské hody 28. 9. 1991. Liba 
Svobodová dala dohromady těšanské 
baby, které hody připravily, oblékly se 
do krojů, v té době ještě vypůjčených 
z Blučiny a rozvířily celou obec tancem 
a zpěvem. Další roky se opakovaly, až se
Babské hody staly součástí slavností. 
Blučinské kroje brzy baby opustily a za-
čaly si pořizovat původní těšanské 

kroje. To už je ale jiná historie, o které 
by dlouze mohla vyprávět Maruška 
Horáková, která pečuje o kroje dodnes. 
Liba Svobodová se hodům i začínajícím 
slavnostem věnovala až do své smrti 
v prosinci 2002. Vzpomínky na ni nás 
stále provázejí, měla ráda lidi, spo-
lečnost, zábavu, byla ochotná vždy 
poradit a pomoci.

Prvních deset ročníků národo-
pisných slavností se uskutečnilo pod 
vedením tehdejšího starosty Honzy 
Husáka, který přípravám věnoval 
spoustu času, byla to jeho srdeční 
záležitost. Další roky starostové na jeho 
práci navazovali. Cílem bylo zapojit 
všechny místní spolky a zájmové sku-
piny do organizace slavností. Někdy se 
to povedlo víc, někdy méně. 

Současný starosta Mirek Zborovský 
je rovněž duší celých slavností. Úsilí  
jeho i všech ostatních, kteří přispívají ke 
zdárnému průběhu, je obdivuhodné. 
Nesmíme zapomenout i na zaměst-
nance obce, kteří se starají o technické 
zázemí a nakonec i pracovnice obecního 
úřadu, které slavnosti a s tím spojené 
dotace zpracovávají. Všem patří velké 
díky, i když to většinou bereme jako 
samozřejmost. 

Doufám, že i letošní slavnosti budou 
slunečné, veselé, plné pohody, sou-
sedského setkání. Všem přeji mnoho 
hezkých zážitků.  

Danuše Horáková 
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Stálá výstava kol, žehliček a dalších zajímavostí
Witolda Lugowského

Jestliže si chcete prohlédnout historické bicykly, žehličky, tradiční řemeslné 
nástroje a to vše s  výkladem člověka, pro kterého je sbírání zajímavých předmětů 

celoživotním koníčkem, přijďte se podívat do domu č. 25. Právě zde najdete 
v útulném prostředí krásnou sbírku pana Witolda Lugowského.

Všichni jste srdečně zváni. 

Výstavu je možné navštívit po domluvě s majitelem.
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Miroslav Zborovský: Pojďme rovnou 
k tomu, jak má vypadat těšanský kroj? 

Marie Horáková: Těšany leží na 
rozhraní Brněnska a Hanáckého-
Slovácka. Když jsem si ze starších knih 
a fotografií studovala, co se v Těšanech 
dříve nosilo, tak u chlapů to byl kroj 
brněnský, kdežto u žen se objevovaly 
oba typy, převažovalo však Hanácké-
Slovácko. 

MZ: Vím, že z původních krojů v Tě-
šanech moc nezůstalo a mě by zají-
malo, jak se podařilo obnovit krojové 
vybavení v Těšanech a kdo s tím 
vlastně začal?

MH: Jako první si začaly pořizovat 
kroje ženy, které se aktivně podílely na 
organizování babských hodů. Chtěly, 
aby těšanský kroj odpovídal tomu, co se 
opravdu nosilo, a na základě fotek 
začaly kroj tvořit.  Aby to bylo tak, jak to 
má být, zajely do Etnografického muzea 
v Brně za paní Dr. Miroslavou Lud-
víkovou, byla jednou z největších 
odbornic na naši oblast. Na další 
schůzku jsem se k nim připojila i já. 

MZ: Kolik krojů tehdy bylo v Těšanech 
k dispozici?

MH: V Těšanech se nacházely části 
krojů. Něco se našlo na kovárně, něco 
mezi lidmi. V roce 93-94 se ženské

K dnešnímu rozhovoru jsem si pozval ženu, která se několik let věnuje tomu, aby 
Těšany stále zůstávaly vesnicí udržující si folklorní tradice. Ba co víc, paní Marie 
Horáková nejen že folklorem žije, k folkloru vede dospělé i děti, ale také aktivně 
vyrábí a spravuje kroje a krojové součásti. Zajímalo mne nejen to, jaký je typický 
kroj pro naši oblast, ale také jak je to u nás s babskými hody nebo jak se nyní daří 
dětskému folklornímu souboru Lušňáček. 

Rozhovor
s Marií Horákovou

Rozhovor
s Marií Horákovou

Rozhovor
s Marií Horákovou

Rozhovor
s Marií Horákovou
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domluvily a začaly si šít kroje samy pro 
sebe a pro svoje děti. V roce 1996 bylo za 
podpory obce pořízeno 8 ks dětských – 
dívčích krojů. Mládež v té době chodila   
na hody v kyjovských krojích z půj-
čovny. V roce 2000 nechala obec ušít 
pro mládež na hody těšanské kroje. 
Bylo to 6 ks kompletních dívčích krojů 
a 10 ks chlapeckých kordulí a košil. 
V posledních třech letech se chlapecký 
kroj doplnil o kalhoty a boty. Jinak 
máme také v Těšanech k dispozici kroje, 
které pořizovala Jednota Orel Těšany 
pro soubory Maryša a dětský soubor 
Lušňáček. Ještě nesmím zapomenout 
na naše chlapy. Ti, když nás viděli pěkně 
nastrojené, zatoužili se také vrátit 
trochu do minulosti. 

MZ: A typické znaky ženského těšan-
ského kroje?

MH: Ženy by měly mít delší sukně 
tmavší pastelové barvy. Zástěrky buď 
bílé plátěné nebo hedvábné. Kordulky 
do pasu zapínané na knoflíčky, vzadu 
malý šůsek, kterému se říká honzík. 
Mohou si však obléct také šněrovačku, 
která se nosí na Brněnsku s  nabíraným 
šůskem dokola, ta se zde také nosila. No 
a pod kordulku patří bílé naškrobené 
rukávce. 

MZ: Stárky také mívají takový ten 
zvednutý límec.

MH: Ano, je to tak. My tomu říkáme 
krézl. Zajímavostí je, že se dřív nosil 
dolů, ale později nějaká obchodnice, 
která nakoupila hodně škrobu a potře-
bovala ho prodat, propagovala, že krézl 
(krajka kolem krku) je pěknější zvednu-
tý, a rázem z  toho byl zvyk. 

MZ: Čím jsou ty naše kroje typické. 
Pojďme se nejprve podívat na mužský 
kroj. 

MH: Jak jsem již řekla, u chlapů 
u nás převládá Brněnsko. Oproti 
Hanáckému-Slovácku jsou brněnské 
kordule a márinky – kabátky delší 
a méně zdobené. Svobodní chlapci mají 
kalhoty okrové, dříve byly kožené. 
U ženatých mužů se ustálila barva 
tmavě modrá, jak u kalhot tak u má-
rinky, chlapci mají kordule červené. 
Bílá košile se sámky na prsou, může být 
i krajka nebo bílá výšivka. Muž by měl 
mít také klobouk, bohužel zatím se to 
povedlo prosadit jen u svobodných. 

MZ: Vzhledem k  tomu, že nás čekají 
babské hody, tak si pojďme říct, jaké 
specifikum má kroj pro vdané ženy. 

MH: Vdaná žena by měla mít vždy 
pokrývku hlavy. Dříve se podle pokrýv-
ky hlavy poznala nejen svobodná nebo 
vdaná, ale také třeba i vdova. Je jedno, 
jaký má kroj, jestli slavnostní nebo jen 
všední, ale vždy by měla mít hlavu 
zahalenou. U nás mají ženy ke slavnost-
nímu kroji bílý čepec, na kterém je 
uvázaný šátek turečák “na rožky“.  
Pokud jde žena po  „selsku“, má menší 
šátek zavázaný pod bradou. 
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MZ: Když se řekne kroj, tak si člověk 
p ř e d s t a v í  t a k o v ý  t e n  z d o b e n ý 
škrobený kroj, který vidíme na hodech. 
Ale ten kroj z něčeho vychází. Jak to 
vlastně je? 

MH: Kroj byl prostě každodenní oděv. 
To znamená, že i když bys šel na pole 
nebo do práce, tak jsi měl na sobě kroj. 
Ty nejvíc zdobené jsou slavnostní – 
většinou do kostela a na různé obřady. 
Méně zdobené, ale pořad pěkné, na 
tanec k muzice do hospody, aby se 
nezničily. A ty nejobyčejnější na domácí 
a polní práce.

MZ: A jakou péči kroj potřebuje? 

MH: U chlapů je to jednoduché -  vyprat 
a vyžehlit košili, vyčistit a vyleštit boty. 
Zbytek, pokud není potřeba dát do 
čistírny, tak vyvětrat. U dámských je víc 
praní a žehlení. Pokud není kroj špinavý 
a zničený, tak také vyvětrat a sukně 
zaskládat, svázat a uložit do krabice. 
Pokud se však musí prát, je třeba 
spodničky i rukávce nejdříve namočit 
ve studené vodě, potom vyprat. Pak se 
namáčí do pšeničného škrobu, který si 
musíme nejdříve připravit. Potom se za 
mokra postupně žehličkou vysušuje a 
nakonec se sukně zaskládá a sváže, aby 
udržela tvar. Nechá se doschnout. 
Rukávce se dělají podobně. Naškrobení 
a zaskládání jedné celé sukně trvá až 2 
hodiny. Protože mám obecní a orelské 
kroje na starosti, jsem ráda, že mi obec 
poskytla prostory, kde mohou být 
společně všechny kroje uložené. 

MZ: Vraťme se ještě k tomu, jak vlastně 
v Těšanech babské hody začínaly? 

MH: Vůdčí osobností byla tehdy Liba 
Svobodová, které pomáhala Martina 
Dobrovolná a Hanka Petláková. 
Především Liba byla tou, která to tady 
zakládala. Ona pocházela z Blučiny

a v Těšanech se právě tak trochu po 
vzoru Blučiny začaly babské hody dělat. 
Dokonce jeden rok, když pršelo a my 
neměly v  Těšanech k dispozici sál, tak 
nás pan Čech v krojích odvezl auto-
busem do Blučiny, kde právě také 
probíhaly babské hody.

MZ: Nyní jsi to právě ty, která se 
přípravami na babské hody intenzivně 
zabýváš. Zkus ještě prozradit, kdo ti 
s  přípravami na hody nejvíce pomáhá. 

MH: Babské hody připravuji především 
s Radkou Kučerkovou a Petrou Vyma-
zalovou. Nicméně pomáhají všechny 
ženské.
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MZ: Pojďme od krojů a babských hodů 
přejít k folklornímu souboru Lušňáček. 
Kdy vlastně vznikl a jak? 

MH: Ten první Lušňáček vznikl v  roce 
1996 a to tak, že tehdejší paní ředitelka 
školy oslovila Martinu Dobrovolnou, 
zda by nevedla taneční kroužek a ta 
potom přizvala mě a já už u toho zůs-
tala.

MZ: Jaká byla první představa o tomto 
kroužku?

MH: Nejprve to byl školní taneční 
kroužek, začínali jsme s lidovými 
tanečky na Dni matek. Děti jsme měli 
od 1. do 5. třídy. První čtyři roky jsme si 
kroje půjčovali od jiného souboru, který 
v  tu dobu nefungoval. To už jsme jezdili 
i vystupovat po okolí. V tu dobu jsme 
dostali nabídku na vystoupení s tím, že 
jako honorář obdržíme dotace na kroje. 
Nesměli jsme však být pod školou, tak 
jsme začali působit pod Jednotou Orel 
Těšany a zvolili si název Lušňáček. Za 
dotaci se ušily kroje asi pro 20 dětí. 

MZ: Ten první Lušňáček fungoval jak 
dlouho? 

MH: Do roku 2005. 

době je to stále Petra Vymazalová, 
Helena Petláková a Naďa Bělíková. 

MZ: Jaké věkové rozpětí v souboru 
máte? Kolik dětí dohromady máte? 

MH: Začínali jsme s  dětmi od 3 let do 
čtvrté třídy. Děti nám odrůstají a pro 
letošek plánujeme dvě skupinky. 
V  loňském roce bylo nahlášeno 24 dětí.

MZ: Jsou to pouze těšanské děti? 

MH: Převážně těšanské, ale také 
z Nesvačilky, Šitbořic, Nikolčic a jezdí 
i ze Židlochovic.

MZ: Co všechno se děti v Lušňáčku učí? 

MH: Začínáme úplně od těch nej-
jednodušších dětských písní a říkadel, 
v podstatě to, co dříve s dětmi dělali 
jejich rodiče a prarodiče. Postupně pře-
cházíme na složitější písničky a tance 
a potom z více částí skládáme celé 
pásmo. 

MZ: Kde všude  Lušňáček vystupuje?  

MH: Minulý rok se podle mne velmi 
povedly ostatky. Byla to beseda u cim-
bálu, kde se o aktivní program staraly 
děti z  Lušňáčku a také „těšanské baby“. 
Letos nám to bohužel termínově 
nevyšlo, ale chtěli bychom, aby se 
ostatky staly tradicí. Poté přichází 
Květná neděle u kovárny, která bývala 
tradiční již se starým Lušňáčkem.  
Letos jsme byli pozvaní také na setkání 
seniorů a pravidelně vystupujeme na 
Národopisných slavnostech. 

MZ: Potom byla chvíli pauza a v roce 
2015 se Lušňáček znovu roztančil. Kdo 
byl u tohoto obnovení? 

MH: Zpočátku hlavně Monika Kruží-
ková a Petra Vymazalová, které chtěly, 
aby měly děti kde tancovat. V současné



MZ: Co muzika? Máte vlastní nebo 
pouštíte reprodukovanou muziku? 

MH: Reprodukovanou muziku nepou-
žíváme. Chci, aby děti písničky znaly a 
samy si je uměly zazpívat. Při zkouš-
kách využíváme doprovodu klavíru. Při 
vystoupení nás doprovází flétničky 
nebo si děti zpívají, tleskají či jinak drží 
rytmus. Letos bychom chtěli  na 
slavnostech vystoupit za doprovodu  
cimbálové muziky, ale to ještě uvidíme, 
zda se podaří něco secvičit. Proto se 
raději nechte překvapit. 

MZ: No já se určitě na vystoupení 
Lušňáčku na slavnostech přijdu 
podívat. 

MH: Doufám, že nejen ty, ale i ostatní 
Těšaňáci. Tímto bych je všechny chtěla 
pozvat nejen na vystoupení Lušňáčku 
na Národopisných slavnostech, ale i na 
babské hody, které budou také v  sobotu 
hned po slavnostech.

MZ: Děkuji za rozhovor.

Přijďte se podívat na babské hody. 
Čekají tam na vás sladké i slané 
dobroty, výborné vínečko, soutěže, 
sóla, skvělá atmosféra a především 
těšanské stárky. 

Průvod od ZŠ Těšany pod máju
Předávání stárkovského práva
Program pro děti
Dětské sólo
Babské speciality
Ochutnávka vín místních vinařů 
a vinařů z blízkého okolí

Zábava proběhne ve venkovním 
areálu u tělocvičny, při nepříznivém 
počasí v tělocvičně ZŠ Těšany.

Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích.

SRDEČNĚ ZVOU TĚŠANSKÉ BABY!

VEČERNÍ ZÁBAVA
hraje DAMBOŘANKA

BABSKÉ HODY

Sobota 8. 9. 2018 od 18:00

v rámci Národopisných
slavností...
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Základní škola a mateřská škola Těšany

ZŠ A MŠ

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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Vážení rodiče,

prázdninové dva měsíce se překulily jako voda přes kameny v bystřině a my teď 
stojíme na prahu nového školního roku plného usilovné práce. Slavnostně jsme jej 
zahájili 3. září v 7,45 hod tak jako vždy před budovou školy. Ta se přes prázdniny 
oblékla do nového kabátku a zaslouženě. Stará omítka měla značné trhliny 
a odpadaná místa, proto jsme rádi, že Obec Těšany jako náš zřizovatel našel 
finance na realizaci fasády nové. Vyšplhaly se k částce 2,7 mil. korun.

V  posledním týdnu měsíce června se začalo stavět lešení a škola se nám zahalila 
do sítě. Pod ní se pilně pracovalo celé dva měsíce. Kdo chodil kolem, mohl si 
postupně všimnout prachu z otloukané fasády, poletujícího bílého polystyrenového 
„sněhu“ a následně žlutozelené omítky. Zároveň se osadily nové okapy a svody 
včetně napojení do kanalizace, která se také zrenovovala. Změnou prošel i vstup do 
budovy. Prodloužil se přístřešek nad celou podestu a z jižní strany přibyla stěna, na 
které je informační tabule. Chtěla bych poděkovat panu starostovi, který se na 
rekonstrukci aktivně podílel, zajistil projektovou dokumentaci, výběrové 
řízení apod.

Obnovu zaznamenal i školní nábytek na druhém patře. Žáci pátého ročníku 
a celého druhého stupně se mohou těšit na nové lavice a židle. Výměnu nábytku 
jsme zamýšleli již dlouho a jsme rádi, že částku 230 tisíc korun jsme dali do 
letošních výdajů školy. Celkový ráz tříd se podstatně změnil. 

V měsíci srpnu ukončujeme projekt Podpora vzdělávání formou zjedno-
dušeného projektu v ZŠ a MŠ Těšany, kterému jsme si zvykli říkat Šablony. Zároveň 
jsme podali žádost další, která nám umožní v oblíbených aktivitách pokračovat 
nejen v mateřské a základní škole, ale nově i ve školní družině. 

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

       Mgr. Lada Hrabcová,

ředitelka školy
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OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍMI 
DNY VE ŠKOLCE aneb 
z mateřinky do základní školy

Poslední dny čtrnácti předškoláků 
v naší mateřince jsme si všichni užili. 
Snažili jsme se, aby tyto dny byly 
nezapomenutelné a aby měly děti i po 
letech krásné zážitky.

V rámci ročního tematického plánu 
„Jak to bylo ČLOVÍČKU“ jsme pro-
žívali i poslední akce.

V měsíci květnu jsme navštívili 
oblíbený svět dinosaurů v DINOPAR-
KU ve Vyškově, ze kterého jsme čerpali 
až do konce školního roku. Děti si hrály 
s dinosaury, lepily, natíraly, vystři-
hovaly a hlavně nás ohromovaly zna-
lostmi o těchto pratvorech, které hle-
daly v knihách a v encyklopediích.

V měsíci červnu následovala tradič-
ní akce, bez které si nedovedeme před-
stavit slavnostnější a důstojnější 
rozloučení předškoláků se školkou. 

Zůstaneme-li u tematického pojme-
nování – ČLOVÍČKOVÉ byli pasováni 
na ČLOVĚKA rozumného, který si 
zdokonaluje své znalosti, dovednosti, 
snaží si vytvořit svůj žebříček hodnot. 
Poslední mávání a loučení nás všechny 
dojalo a uvědomili jsme si, jak nám 
budou předškoláci chybět. Ještě jim 
půjdeme popřát vše nejlepší první 
školní den, kdy již budou stát s ak-
tovkou na zádech při slavnostním 
nastoupení před základní školou. Ka-
marádi ze školky přinesou dětem na 
povzbuzení a na památku tradiční 
kornouty sladkostí, které jim zpříjemní 
první den ve škole.

V novém školním roce se  budeme  
těšit na DOBRODRUŽSTVÍ S FERDOU 
MRAVENCEM A JEHO KAMA-RÁDY, 
s nimiž budeme prožívat spoustu 
překvapení a  legrace. Těšíme se na Vás.

Iveta Neugebauerová,
vedoucí učitelka MŠ

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany
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Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany

MALÉ PŘEDSTAVENÍ SE

Aby nebyly zbytečné dohady, rád bych se 
malinko představil. V červnu letošního roku 
2018 jsem dostal na starost k farnosti 
Borkovany, kde sídlím, farnost Těšany, 
kterou jsem už jednou spravoval v letech 
1991–1993.
Jmenuji se František Trtílek, pocházím od 
Tišnova, působil jsem dříve v Jaroměřicích 
nad Rokytnou, Telnici, Brně – Židenicích 
a převážnou většinu svého působení pak 
v Borkovanech, Krumvíři a Kloboukách. Je 
mi 27 let, ale musíte to číst odzadu.
Moje spiritualita je, že u Boha není stra-
nictví, čili že má rád všechny lidi stejně. Ani 
jako křesťané nemáme u něho nějakou 
protekci, leda časový náskok v jeho 
poznávání. Dále, že Bůh je Láska a v té ho 
jako nositelé jeho života od svého křtu 
máme napodobovat. A taky, že církev je 
tady pro svět, před kterým se nemá uzavírat 
jenom do kostelů, ale pomáhat mu ve všech 
jeho starostech, podle slov svého Zakla-
datele: „Nepřišel jsem, aby mi bylo slou-
ženo, ale abych sloužil.“

Vážení Těšanští, věřím, že si ve všem 
dobrém a potřebném budeme vycházet 
vstříc. Přeji vám všem, aby Vás neopouštěla 
radost z  daru života.

František Trtílek
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Členové JSDH tráví ve svém vlastním volnu hodiny prací okolo hasičů, věnují se 
pomoci  spoluobčanům a naší obci. Protože to není na první pohled vidět, ukážeme 
vám alespoň letmým náznakem, co to obnáší, aby zásahová jednotka opravdu 
zasahovala.

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany

16. 1. Dopravní nehoda na dálnici v katastru obce Tvarožná, zasahovala 
 jednotka OOB /6 hodin/
21. 1. Požár skladiště klimatizace Tišnov, zasahovala jednotka OOB /6,5 hodin/
9. 4. Požár remízku směr přehrada /1 hodina/
20. 4. Výcvik jednotky OOB Pasohlávky, práce na vodě a ve výškách /16 hodin/
2. 5. Požár přehrada směr Borkovany /1 hodina/
23. 5. Přívalový déšť, čištění zanesených vpustí a odstranění polámaných stromů 
 /5 hodin/
24. 5. Úklid po přívalovém dešti /4 hodiny/
25. 5. Čerpání vody ve sklepních prostorách v ZŠ Těšany /2 hodiny/
22. 6. Požár lesního porostu Bzenec, zasahovala jednotka OOB /11 hodin/
17. 7. Požár strniště směr Šaratice /1 hodina/
20. 7. Požár strniště za Šinkvickým dvorem /1 hodina/
23. 8. Požár trávy stromořadí směr Šaratice /1 hodina/

Toto je jen stručný soupis zásahů naší 
jednotky obce Těšany od začátku roku 
2018. U každého zásahu se evidují jen 
hodiny, které hasiči opravdu stráví na 
výjezdu. Připočtěte ještě přípravu 
techniky, výzbroje  a výstroje na zásahy, 
úklid techniky, výzbroje a výstroje po 
zásahu, školení, teoretickou a prak-
tickou přípravu.

Od poloviny roku 2017 jednotka 
funguje v portálu HZS JMK. To mimo 
jiné znamená evidenci techniky, 
jednotky, zásahy, školení, legislativu. Je 
to bohužel více a více papírování. Jed-
notka Ochrany Obyvatelstva vyjíždí 
k mimořádným zásahům, kde zajišťuje 
týlové práce pro zasahující hasiče a oby-
vatele postižené oblasti. Letos byla 
vyslána KOPIS HZS JMK již třikrát. 
Tyto zásahy jsou hrazeny z rozpočtu 

HZS JMK a jednotka tak přispívá do 
rozpočtu obce. Za tyto peníze si pořizuje 
výstroj jednotky. Letos si mohla dovolit 
zakoupit pračku se sušičkou, tím od-
padla jejich rodinám údržba zásaho-
vých oděvů.

Žádný z hasičů není po dlouho-
dobém zásahu uvolňován ze svého 
zaměstnání. Žádný z hasičů nepobírá 
odměnu za zásahy i když mají možnost 
čerpání odměn. Každoročně částku, 
která je na odměny vyčleněna, převede 
jednotka na dokoupení výzbroje nebo 
techniky. Zdařilo se nám získat dotaci 
na zakoupení tabletu se speciální 
aplikací integrující funkce pro jedno-
dušší komunikaci a navigaci jednotky.  
Tablet je napojen na KOPIS HZS JMK, 
má v sobě mimo jiné funkce navigace, 
telefonu, kamery a funkce spojené
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s informovaností jednotky o aktuálním 
zásahu. Je to velký pomocník naší 
jednotky, která ho využije při hledání 
místa zásahu, navádění ostatních 
složek IZS a v neposlední řadě v evi-
denci a dokumentaci  zásahů.

Všem těm, kteří věnují svůj volný čas 
hasičině, chci poděkovat, protože je za 
co děkovat.

Jana Štelclová
členka výjezdové jednotky

obce Těšany

16. 1. D1 ve směru z Vyškova na Brno v katas-
tru obce Tvarožná havarovaly nákladní a osob-
ní automobily, které zcela zablokovaly dálnici

22. 6. Hasiči po dvaceti třech hodinách ukončili 
zásah v Bzenci

25. 5. Přívalový déšť, čištění zanesených vpustí

21. 1. Vyhlášení druhého stupně požárního 
poplachu si vyžádal požár v Tišnově

23. 8. Požár trávy stromořadí směr Šaratice

Jednotka JSDH Obce Těšany 2018

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 ·  SDH Těšany
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Soustředění mladých hasičů na Zlobici 2018

 Třetím rokem jsme se vypravili do bývalého vojenského areálu Zlobice u Lipůvky, 
teď už ne mezi vojáky, ale mezi ovce, kozy a tři osly. Hasičské děti ze čtyř vesnic do 
tohohle prostředí zapadají naprosto dokonale, učí se novým hasičským 
dovednostem a oprašují před sezónou ty staré.

A aby se do role vpravili co nej-
rychleji, vzali jsme to přes stanici 
profíků v Židlochovicích. Až budete 
chtít vědět, jaký objem má cisterna 
v Židlochovicích, stačí se zeptat dětí :)

Po příjezdu nás čekal ještě krátký 
exkurz do praktické přírodovědy – ke 
známým oslicím Márince a Lejdynce 
přibyl nový kámoš Mároš. Kromě toho, 
že si všichni rychle všimli (a pohotovější 
komentovali), že „ti osli dělají nevhod-
né věci“, nám pak oslíci chystají i další 
překvapení. Třeba když se na nástupu 
volá „Maruškóóó!“, připravte se, že 
přiběhnou rovnou tři – a jen jedna je 
dvounohá. Osli jsou společenští tvo-
rové, komentují naše nástupy, pravidla 
her, důležitá sdělení. A občas si s námi 
chtějí popovídat i sami od sebe.

Jinak ale jedeme podle plánu: 
střílíme, uzlujeme, promrskáme topo-

grafické značky i zdravovědu, pomáhá-
me si, píšeme si hezké vzkazy. Kromě 
toho se konal taky třetí ročník vaření 
kotlíkových gulášů. Skopových, samo-
zřejmě. Letos se všechny guláše po-
dařily k naprosté dokonalosti a taky 
úplnému snězení. Hlavní ale je, že 
všechny děti zvládnou bez nápověd 
a pomoci uvařit naprosto fantastický 
hospodský guláš.

Jediné, co se našimi plány neřídí ani 
v nejmenším, je počasí. Tak krásné 
tropy nás snad ještě nepotkaly. Kou-
paliště je samozřejmost, zato vodní 
skluzavka je novinka. A o to úspěšnější.

Při odjezdu pak po sobě vzorně ukli-
díme, abychom se příští rok mohli vrátit 
jako vítaní hosté. A máme radost, když 
se pak se svými spolunocležníky 
setkáváme na závodech a děti se k sobě 
znají jako staří známí.

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 ·  SDH Těšany



BisonCUP 2018 – ohlédnutí

10. ročníku turnaje se zúčastnilo 
přes 40 týmů mládeže a 16 týmů 
dospělých. V kategorii  mladších 
přípravek jsme porazili Zbrojovku Brno 
a skončili jsme na 2. místě (z 28. týmů), 
když nás ve finále porazilo mužstvo 
Novosedel.

Děkujeme fanouškům za přízeň a or-
ganizátorům za pečlivou přípravu celé-
ho turnaje.

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · TJ Sokol Těšany36

TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní přátelé,

v srpnu začala nová sezóna a TJ Sokol Těšany přihlásil do soutěžních utkání 9 týmů 
(minipřípravku, mladší přípravku I a II, starší přípravku I a II, mladší a starší 
žáky, muže A a B). Z  počtu přihlášených týmů mládeže je patrné, co zůstává naší 
prioritou. S tím souvisí i obnovení B týmu mužů, kde budou dostávat příležitost 
hlavně mladí hráči, kteří bojují o místo v sestavě áčka. Hráči všech týmů ocení Vaši 
podporu na domácích i venkovních zápasech.

Kempy 2018

Čas uplynul jako voda a po náročné 
fotbalové sezóně se opět po roce 
přiblížil termín prázdninového fot-
balového kempu. O letošních prázdni-
nách připravili trenéři pro děti možnost 
zúčastnit se dvou fotbalových kempů, 
čehož děti rády a plně využily. První 
fotbalový kemp formou příměstského 
tábora se uskutečnil v první polovině 
července na fotbalovém hřišti v Tě-
šanech pod vedením bývalého prvo-
ligového hráče a rodáka z Těšan Ro-
mana Sedláčka a Michala Kováře, jenž 
působil v klubu Sigma Olomouc a v ně-
mecké bundeslize. Při hojné účasti 
téměř 40 dětí nesměla chybět důležitá 
organizační podpora, kterou zajišťovali 
trenéři Pavel Lízal a Jakub Jelínek. Na 
fotbalovém kempu měly děti příležitost 
zdokonalit se ve svých fotbalových 
dovednostech formou různých her 
a soutěží a nechyběla rovněž za účasti 
těchto fotbalových hvězd i video-
instruktáž fotbalových akcí. Při tré-
nincích děti plně využily nejen samotné 
fotbalové hřiště, ale také multifun-
kční a fitness hřiště, která jsou v těsné

 Sokol Těšany

za výbor TJ Sokolu Těšany
Jaroslav Nádeníček
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blízkosti. Překvapením pro děti byla 
i účast ligového rozhodčího, který řídil 
zápas pouze v angličtině. Děti si tak vy-
zkoušely, jaké to bude, až budou hrát ve 
světových soutěžích. Na tomto fotba-
lovém kempu proběhlo i vyhodnocení 
uplynulé sezóny 2017/2018, kdy děti 
byly za své skvělé výkony odměněny 
zajímavými a atraktivními cenami. 
Jako odměnu a vzpomínku na tento 
kemp pak každý hráč odcházel s dár-
kovou taškou a vlastním fotbalovým 
dresem.

koupací nádrž. Na kempu proběhl již 
tradiční turnaj družstev, kde pozvání 
přijaly týmy z Chrlic a Křepic. Vrcholem 
kempu byl pro děti zápas proti ma-
minkám, kterým hráči nic nedarovali 
a zápas skončil prohrou maminek. Na 
kempu se pak odehrál zápas úplně těch 
nejmladších ve věku 4 – 6 let, kteří už 
tak v malém věku ukazují své fotbalové 
kvality. O velký počet táborníků se 
s  maximální péčí starali Jana Lízalová 
a Míša Doleželová a svým dílem i rodiče, 
kteří přidali ruku k  dílu ať už výrobou 
párků v rohlíku, tak i nějakou tou 
upečenou maminčinou buchtou.

Druhý letošní fotbalový kemp, který 
se již jako druhý ročník odehrál ve 
druhé polovině července v Nesvačilce, 
přinesl opět spoustu zajímavých a ve-
selých zážitků. Hráči se tak proměnili ve 
skutečné táborníky, kdy se jejich po-
hodlné domácí pokojíčky proměnily 
v karimatku, spacák a stan s  posezením 
u táborového ohně. Proběhlo i opékání 
špekáčků a co nesmí chybět na žádném 
táboru, byla stezka odvahy. Krásné 
zážitky pak doplnil ohňostroj, bubble 
show a večerní diskotéka. Nesmíme 
však zapomenout, že to byl především 
fotbalový kemp, tudíž děti vyplnily dny 
opět tréninkovými jednotkami pod 
vedením trenérů Pavla Lízala, Jirky 
Nádeníčka, Jitky Harčárové a Jindry 
Sáčka. Počasí opravdu vyšlo, spíše až 
moc a v letních parných dnech děti 
chladila venkovní sprcha a připravená

Oba kempy se mohly uskutečnit díky 
významné podpoře obcí Těšany a Ne-
svačilka a poděkování patří i Sokolu 
Těšany.

Do sezóny 2018/2019 startujeme 
s téměř 50 dětmi a minulé úspěchy 
přípravek jsou přetaveny do postupu do 
vyšší třídy, kde je čekají náročná utkání 
s těžkými soupeři jihomoravských 
měst. Tímto zveme všechny rodiče, ať 
přijdou podpořit své děti v zápase, 
neboť jak se již dlouho ví „Fanoušek je 
dalším hráčem na hřišti!“

za týmy přípravek
Jaromír Jestřebecký

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · TJ Sokol Těšany



Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Rodinné centrum Na Myšáku38

Co se děje na Myšáku?

Rodinné centrum Na Myšáku
   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku

Ve volných chvílích o prázdninách 
jsme plánovali, jak ještě vylepšit bazá-
rek (ale o tom se dozvíte ze samostatné 
pozvánky), co zajímavého letos budeme 
dělat v rámci národopisných slavností, 
jestli obnovíme tradici loučení s prázd-
ninami… Na jeden rok máme plánů až 
až. Ale určitě můžeme slíbit, že na ná-
rodopisných slavnostech se s námi 
potkáte u Těšanského koláče. A že na 
podzim nás čeká V. Ročník ping-
pongového turnaje Myšák Cup, letos 
27. 10. – 28. 10. 2018. Jako obvykle se 

v sobotu odehrají dospělácké zápasy 
a děti budou moct trénovat, pokud na 
ně zbudou volné stoly, v neděli se ode-
hrají zápasy ve všech kategoriích dětí. 
Vítáni jsou všichni, bez ohledu na to, 
jestli dosáhnou na stůl. Přihlášky 
najdete na www.rcnamysaku.cz

Těšíme se na setkání při všech 
možných příležitostech, vítáme všech-
ny maminky s malými dětmi, i ma-
minky, co si chtějí něco vyrobit samy, 
bez dětí :)

Tým rodinného centra

 Pořád se tu cvičí – dokonce i v parném létě 

 Tvoříme ze všech možných materiálů – třeba z PET lahví 

 A dokonce jsme si troufly i na slušivé botičky 
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Florbal

Prázdniny skončili a máme zde 
začátek školního roku. Pro naši jednotu 
to znamená jediné, nová florbalová 
sezóna. Letos budeme bojovat v kate-
gorii mužů a po delší odmlce máme své 
zastoupení v kategorii žen. Přesto, že 
máme jen dvě kategorie, rádi mezi 
sebou uvítáme nové tváře.

Nejen florbalem se budeme letošní 
rok bavit, ale také po prázdninové pauze 
bude pokračovat sportovní kroužek 
Sporťáček.

Vše podstatné se dozvíte na nás-
těnce před obchodem, orlovnou a také 
na našich facebookových stránkách.

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Na kapličce zněla 
staroslověnština i bicí

Každý rok se scházíme uprostřed 
léta na těšanské kapličce nad vino-
hrady, abychom vzájemně sdíleli 
přátelství, radost z krásného místa 
i chvíle odpočinku či tichého zamyšlení. 
A letos tomu nebylo jinak. „Festival ve 
vinici“ se letos nesl v duchu úvah nad 
tím, kde „spí srdce Moravy“, zda stále 
bije a zda jsme schopni vnímat své 
kořeny v  prostoru kolem nás, v našich 
životech a vztazích i v každodenní práci. 

Těšanský hudební festival letos 
začal programem pro děti, které se 
potýkaly s patáliemi nezbedného 
divočáka. Ten rozbořil pracně vysta-
věnou ohradu a přepadl i samotné děti. 
Naštěstí vše vyřešilo spojenectví 
s hudebníky z Husak Quartet, kteří 

společně se všemi účastníky obměkčili 
nezbedné srdce chlupatého divočáka. 
Hlavní program se dále nesl v duchu 
koncertu v kapli, kde vedle Husak 
Quartet vystoupili zajímaví hosté. 
Nejprve své houslové umění předvedla 
Kristýna Petříčková a po ní Kristýna 
Taševská. Nečekaným vystoupením 
zaujal vzácný host. Tomáš Kovanda 
z Městského divadla Brno společně 
s Veronikou Vechetovou okouzlil hrou 
na vibrafon a nakonec i na bicí. Tyto 
nástroje kaplička určitě ještě nezažila. 
Interpretací staroslověnské liturgické 
hudby letos významně překvapil také 
Sbor Kaple Těšanské Bohorodičky pod 
vedením Martina Husáka. Vedle hu-
debního zážitku se všichni přítomní 
mohli těšit také z moudrého duchov-
ního slova, o které se s námi podělil 
František Trtílek, jenž v současné době 
v naší obci slouží jako kněz.

Příjemné letní počasí, pohoda, dob-
ré víno, domácí chléb a letošní novinka 
v podobě vyuzené debrecínky nakonec 
zapříčinily, že se nikomu z  nás nechtělo 
domů. Neformální program proto pok-
račoval až do noci. Když je lidem spolu 
dobře, mají se setkávat. Prostranství 
před kaplí a příroda v  jejím okolí jsou 
k  tomu jako stvořené.

Pořadatelé děkují všem, kteří se 
V. ročníku Těšanského hudebního 
festivalu zúčastnili a kteří jej jakýmkoli 
způsobem podpořili. Děkujeme a snad 
se všichni potkáme zase za rok…

Orel jednota Těšany, Petr Husák

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Rodinné centrum Na Myšáku
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Hlavou se honí celý minulý týden, 
kdy 15. července přijelo 30 dětí zvě-
davých co je letos čeká. Odpoledne 
vyslechly od Šamana příběh o Iro-
kézských kmenech a moudrém Hia-
wathovi, který všechny Irokézské 
kmeny sjednotil. Po první hře, kdy si 
rozdělily svá totemová zvířata nás-
ledoval slavností táborový oheň, kde 
náčelnice Awanatu určila Starší rodu 
jednotlivých družin a moudrý Vakanta 
jim předal svitky kůry a vyslal Awanatu 
společně se Strážcem kmene a Sačemy 
uložit jednotlivé kusy desky, symbolu 
míru, do bezpečí před bledými tvářemi. 
Byli však přepadeni, desky jim byly 
ukradeny. Poté co indiáni uslyšeli na 
kopci střelbu a uviděli ohně, vydali se 
jim všichni na pomoc. Po návratu do 
tábora, který pohltil dým, najednou 
z tohoto dýmu vyšli „staří“ indiáni, kteří 
kdysi bojovali a vedli své rody na Strži, 
stejně jako my teď v Šinkvicích. Radek 
Valenta, Jiří Svoboda, Miroslava 
Husáková, Jan Husák a zakladatelé 
Robinsonu Těšany Honza a Eva 
Barákovi ,  předal i  dýmku míru,

Tábor Hiawatha 2018

Je podvečer 21. července a v  Šinkvickém dvoře se rozprostírá zvláštní ticho.  Stany 
jsou sbalené, pomůcky odvezené, totemy a Tee-pee uložené, čekající na další indi-
ánský kmen, který je bude potřebovat. Kolem jen obrysy v trávě na místech, kde ce-
lý týden stály stany a kolem je takové to zvláštní potáborové ticho a trochu smutno.

Robinson Těšany

robinsonskou vlajku a odznaky udat-
nosti pro všechny indiány. Potom, co za 
zvuku kytary Luboše Strouhala zazněla 
naše táborová hymna „Ostrov snů“, 
všichni vhodili do ohně kámen a tím 
ukončili slavnostní táborový oheň.

Další dny se všichni, jako každý rok, 
připravovali na cestu za pokladem. 
Každý den je čekalo několik soutěží 
a náročných zkoušek. Museli se naučit 
několik indiánských dovedností, aby 
úspěšně zdolali páteční cestu k po-
kladu. Cestu všichni zvládli a ve svém 
pokladu každý rod našel část desky, 
která byla na začátku uloupena.

Poslední večer, po vyhodnocení 
celotáborové hry a předání cen, se 
všichni opět sešli u táborového ohně. 
Starší rodu předali Hiawathovi své části 
desky a společně s ním ji složili. 
Poslední kus tohoto symbolu svornosti 
a míru zasadila Awanatu a Hiawatha za 
zvuku Ostrova snů odešel.

To je jen stručný popis celého týdne, 
aby se každý mohl vžít do toho co se na 
táboře odehrálo, i když je ta atmosféra 
těžko popsatelná.
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Letos nastaly významné změny 
a také chvilka rozhodování co dál, když 
bylo jisté, že Monika na táboře nebude. 
Ale nakonec za pomoci příbuzných a ka-
marádů se vše zvládlo.  

Proto chci tímto poděkovat mamce 
(Miroslavě Husákové) za vaření a 
výborná jídla, stejně tak Vlaďce 
Vaněčkové, že byla také ochotná 
pomoci s vařením. Bráchovi Hon-
zovi děkuji za jeho neuvěřitelné herec-
ké vystoupení v roli moudrého Vakanty. 
Taťkovi (Janu Husákovi) děkuji za 
pomoc s příběhem, s pokladem a příp-
ravou hry,  Monice za krásné placky, 
které děti dostaly na konci tábora a za 
pomoc s  přípravou tábora.

Děkuji obci Těšany za příspěvek 
na ceny a nové molitany.

Velké poděkování patří paní  Janě 
Trundové a Pavlu Trundovi, kteří 
nám umožnili tábor uspořádat u nich 
v Šinkvicích

Dále děkuji všem těm „starým“ 
táborníkům, kteří si své vrácení na 
„Ostrov snů“ jistě také užili a  některým 
se i cosi v očích zalesklo, když viděli, že 
jejich odkaz funguje stejně jako když 
před více než 45 lety zakládali Robinson 
a teď vidí své nástupce vedoucí a dalších 
30 dětí, ze kterých třeba také jednou 
budou vedoucí.  

Moc děkuji všem rodičům, kteří 
přišli poctivě na stavění i bourání 
tábora. Děkuji za všechny ty buchty, 
melouny, ovoce, zeleninu, zavařeniny, 
atd.

Letos patří zvláštní poděkování  
dětem, které byly až neskutečně hodné 
a nechaly se tak vtáhnout do příběhu, že 
jsme měli všichni pocit, že jsme oprav-
doví indiáni.

Nakonec si nechávám poděkování 
pro vedoucí, protože těm patří podě-
kování největší. Děkuji tedy vedoucím 
družinek (Sačemům) Vojtovi Komár-
kovi, Vojtovi Vahalovi a Honzí-
kovi Fialovi, za to jak se celý tábor 
věnovali dětem a pomáhali s  chystáním 
her.

Děkuji Ondrovi Špačkovi, za to že 
převzal téměř veškerou mojí práci na 
táboře, kterou jsem předchozí roky 
dělávala já a pomáhal s  přípravou her.

A na závěr děkuji nové posile Mi-
chalovi Špačkovi, který zažil ještě 
tábor na Strži, tehdy jako člen mojí 
družinky, a letos mi jako "Strážce 
kmene" pomáhal s vedením tábora 
a chystáním hry.

Doufám, že příští rok se sejdeme ve 
stejné sestavě, těžko by se totiž hledalo 
pět takových vedoucích, kteří dobro-
volně svůj volný čas tráví na táboře, 
s tím že během celého týdne nemají 
téměř ani chvilku odpočinku.

Těmto pěti lidem by patřilo ně-
kolikrát zopakovat naše táborové 
„Umí nejvíc“, protože bez nich by 
tábor dělat nešel a letos mi byli 
obrovskou pomocí a oporou, bez 
které by tábor jednoduše nebyl.

Takže  vám děkuji …

Lenka Husáková, Orel Jednota 
Těšany (Robinson Těšany)

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Robinson Těšany
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Poděkování

Ráda bych tímto otevřeným dopisem poděkovala 
Lence Husákové za organizaci tábora Robinson...

Tak tedy milá Lenko!

V mých očích jsi hrdina! Vzít na sebe zodpovědnost za třicet  dětí různého věku 
a ve svém volném čase se postarat o jejich zábavu a potřeby, to chce odvahu. 

Vůbec si sama sebe nedovedu představit, že bych to zvládla.

Vím, že jsi měla pomocníky a i jim patří velké díky, ale bez tebe by prostě tábor 
nebyl. Děkuji Ti za malé i ty větší Robinsony a věřím, že i ostatním rodičům 

mluvím z duše. 

Lenka Fialová

 Turistický oddíl Robinson 

V letošním roce se s dětmi budeme scházet 

každou středu od 16:15 na Orlovně Těšanech. 

První schůzka se bude konat 12. 9. 2018

Schůzky jsou vhodné pro děti od 1. třídy 

S sebou si děti přinesou přezůvky se světlou podrážkou. 

Půlroční příspěvek na dítě je 200 Kč 

Přihlášky do oddílu zasílejte na adresu: LHusakova@seznam.cz 

Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Robinson Těšany
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Tento rok se koná Mistrovství Ev-
ropy a Světa v Jihoafrické republice. 
Bohužel pro nás není finančně možné 
poslat celý tým, proto jede jako zás-
tupce Kalimera naše Bělča Kubíčková 
se svojí solovou sestavou. Už teď jí 
všichni držíme palce a doufáme, že se jí 
podaří reprezentovat Kalimero tak 
dobře jako do teď.

Letos jsme se také zúčastnily tábora 
pořádaného asociací MAC, který se 
konal 5.–10. 8. Na táboře s námi byla 
i děvčata z jiných oddílů, abychom si 
mohly navzájem vyměnit zkušenosti. 
Kromě každodenního tréninku, hlavně 
baletu a gymnastiky s profesionálními 
trenéry, holky zvládly i obyčejné 
táborové věci. Každý večer jsme si 
mohly užít báječně nachystaný progra-
m, který zahrnoval takové věci jako 
například bojovou hru, karneval nebo 
oblíbenou stezku odvahy. Všechna 
děvčata odjížděla z tábora s nově 

I přesto, že naše soutěžní sezona skončila již v červnu, my neotálíme a trénujeme 
dál. Z Mistrovství České republiky, které se konalo 25.–27. 5. v Jaroměři, jsme si 
odvezly nejeden postup na Mistrovství Evropy. Holky ukázaly, co v nich je, a celé 
republice vytřely zrak svými podiovými sestavami. Hlavně ale neusnout na 
vavřínech, protože nás ještě čekala jedna, pro nás nová, celosvětová soutěž United 
majorettes World Cup. I na této soutěži si holky dokázaly poradit s konkurencí tak, 
aby každé z nich na krku cinkala alespoň jedna medaile.

naučenými cviky, radami, jak zlepšit 
svoje sestavy, a co je nejdůležitější, 
s novými kamarádkami, po kterých se 
jim už teď stýská.

Také bych vás chtěla jménem Kali-
mera pozvat na naši pohádkou cestu, 
která se uskuteční 22. 9. 2018 v Těša-
nech. Zvaní jsou malí, velcí, holky i klu-
ci. Pro děti zde bude skákací hrad, 
malování na obličej, zájemci si budou 
moci vyzkoušet práci s pom-pony, 
hůlkou nebo se i naučit pár našich 
sestav.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem našim holčičkám za jejich snahu, 
píli a odhodlání jít do toho naplno. Bylo 
vidět, že si každou sestavu užily a me-
daile poté byly jen třešničkou na dortu.

Na všechny známe i nové tváře se 
budeme těšit v září :-)

  Kateřina Ferinová

Mažoretky Kalimero
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100. výročí vzniku 
samostatné 
Československé republiky

V letošním roce si připomínáme 
100. výročí vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky. Jednu z nej-
významnějších osobností té doby prv-
ního prezidenta Československé re-
publiky Tomáše Garrigua Masaryka 
chceme hlavně mladší generaci při-

blížit  zajímavostmi z jeho dětství a mládí, protože možná netuší, 
že se odehrávalo tak blízko obce, ve které dnes žijeme. To, že se 
Tomáš Garrigue Masaryk narodil v roce 1850 v Hodoníně, ví 
většina z nás ze školy. Informaci o tom, že jeho maminka Terezie 
žila v mládí v Hustopečích, které jsou nám ještě bližší, je asi pro 
mnohé překvapením. Prožité dětství a mládí na jihu Moravy 
Masaryka silně ovlivnilo a ocituji jen krátký úryvek z  knihy Karla 
Čapka Hovory s TGM, kde Masaryk říká: „Můj domov, to byl ten 
kraj kolem Hodonína. Tu dalekou rovinu vidím i dnes před sebou 
a myslím, že ten dětský dojem ve mně zůstal, proto mám rád 
roviny, hory mám rád z dálky, údolí mě tísní a nevidět dost 
slunka… „
Protože Masarykův otec pracoval jako panský kočí a často se 
během své služby rodina stěhovala, bydlel Tomáš kromě 
Hodonína taky v  Mutěnicích, Čejkovicích, Čejči, Hustopečích. Za 
rodiči pak dojížděl na prázdniny do Klobouk, ale za svůj dětský 
domov považoval Čejkovice. Ještě dnes můžete navštívit 
opravený domek, kde Masarykovi bydleli, který je v Čejkovicích 
jedním z  posledních zachovalých téměř v  původní podobě. Když 
chodil Tomáš do čejkovické školy, měl štěstí na soukromého 
učitele. Tehdejší honorace v městečku – zámecký purkrabí, měl 
stejně starého chlapce, jako byl Tomáš, pro kterého najal  učitele, 
aby jeho syn nemusel chodit do školy se selskými dětmi. Přibral 
k němu Tomáše Masaryka, aby se hoši učili spolu. Zdejší kaplan 
půjčoval Masarykovi knihy, pomáhal mu a radil. Po absolvování 
dvou tříd reálky měl Jít Masaryk na učitelskou přípravku, kde ale 
přijímali mladíky teprve od šestnácti let a Tomášovi bylo pouhých  
čtrnáct. Rodiče rozhodli, že se tedy prozatím  půjde do Vídně učit 
řemeslu – uměleckému zámečnictví. Ze vzpomínek na tuto 
krátkou epizodu Masaryk napsal: „Tam mě mistr postavil ke stroji 
na dělání podkůvek k botám. To se dal do strojku železný proutek, 
zatáhlo se za páku a vypadla ohrnutá podkova. Když jsem to dělal 
den, dva dny, nu dobrá, ale když jsem to dělal týden, dva týdny, tři 
týdny – za tři týdny jsem utekl domů.“ 
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Po návratu do Čejče, kde tehdy Masarykovi bydleli,  ho dal otec do 
učení k panskému kováři. Jednou při cestě od studny do kovárny 
potkal ukoptěného Tomáše bývalý učitel klavíru, který dohodnul 
s rodiči Masaryka, že je chlapce na takovou práci škoda a že půjde 
do Čejkovic k jeho bratru rektorovi za učitelského praktikanta. 
Dva roky pak učil Masaryk bez platu, v kostele hrál na varhany, 
zpíval na pohřbech, jak to tehdejší učitelé dělávali. Za odměnu ho 
rektor učil hrát na piano. Ve volných chvílích se učil latinu a ve 
Strážnici složil zkoušku z primy gymnázia. To mu pomohlo dostat 
se na německé gymnázium do Brna.
Na Moravu se Masaryk vždycky rád vracel, cítil se tady doma. 
Svědčí o tom i časté pobyty  prezidenta na zámku v Židlocho-
vicích, Z doby jeho prezidentování jsou dochované fotografie i zá-
pisy v kronikách, kdy je například v  Čejkovicích zachycen, jak si 
povídá se svými bývalými spolužáky na zahradě tělocvičny, v zá-
pisech kronik v Mutěnicích byla jeho návštěvě v roce 1924 
věnovaná velká pozornost. Mimo jiné kronikář popisuje, jak 
prezident vyprávěl dětem, že jako malý kluk dostával v Mu-
těnicích od pana rektora plavajz (podle Masaryka tak říkali 
kousku tužky) a papír, aby si mohl kreslit.
Pokud se chcete o našem prvním prezidentovi dozvědět víc, 
udělejte si výlet do blízkého okolí a navštivte obce, které jsou 
nedaleko Těšan. Najdete zde spoustu zajímavých míst a připo-
mínek Masarykova dětství a mládí. 
V naší obci si připomeneme významné 100. výročí vzniku 
samostatné Československé republiky přesně v neděli 28. října 
2018, kdy se sejdeme při vzpomínkovém aktu.

Zdroj: Časopis Veřejná správa
Jana Nádeníčková, Zuzana Pacinová
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Těšanský rodák Ing. Václav Chaloupka, jezdec, trenér, chovatel, majitel, pořadatel 
dostihů oslavil 6. července 2018 sedmdesátiny. Dodatečně přejeme k tomuto výz-
namnému jubileu hlavně pevné zdraví, spokojenost a ještě hodně radosti 
v práci, které se stále věnuje.

70. narozeniny
Ing. Václava Chaloupky

Pro těšanské pamětníky a zájemce 
o dostihový sport, zveřejňujeme článek, 
který shrnuje sportovní a pracovní ús-
pěchy Václava Chaloupky – dostihové 
legendy.  

Jezdit začal v 10 letech s partou dětí 
na jízdárně pod vedením plukovníka 
Klapala. Skákal parkury, obsedal hří-
bata. První dostih vyhrál ve 12 letech 
ve Slavkově na kobylce Jehle. Ve steep-
lechase triumfoval poprvé o rok později 
v Židlochovicích. Ve třinácti mu začala 
závodnická éra (tehdy se vystavovaly 
i jednodenní jezdecké licence), která 
s přestávkami pokračovala až do roku 
1998. Jen tak pro zajímavost, Václa-
vovu všestrannost dokazuje fakt, že 
s  Jehlou vyhrál rovinový dostih a druhý 
byl ve skoku mohutnosti za další zná-
mou osobností jezdeckého sportu 
Andrejem Glatzem.

O čtyřech startech Václava Chaloup-
ky s jeho životním koněm Korokem 
a jejich třech vítězstvích je téměř

všechno psáno v knihách, časopisech, 
kronikách. Když se Václavovi splnil 
první z velkých snů, zvítězit ve Velké 
pardubické, snažil se o další. Tím byl 
start v britské Velké národní, v dostihu 
s historií sahající do roku 1837. Po 55 
letech, v roce 1986, se vydal po stopách 
kapitána Poplera, který do cíle tehdy 
nedojel. Nedojel ani ing. Chaloupka 
s Essexem. V každém případě to byl 
odvážný krok kupředu. V té době si jen 
těžko někdo mohl představit, do čeho se 
slušovický tým vlastně pouští. Essex 
nezklamal svým projevem, nad pev-
nými vysokými překážkami dokázal, že 
je minimálně excelentním skokanem. 
Vědělo se o něm, že je rychlý. A tak se 
čekalo, jak prostojí v rychlém tempu 
celých 7.200 m. Dvojice dostih nedo-
končila prasklé přezce u třmenu.

O pět let později se Václav Cha-
loupka do Aintree vrátil, tentokrát 
s mohutnou benešovskou klisnou Frází. 
Ani tentokrát při nich štěstí nestálo. Při
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poslední rychlé tréninkové práci před 
samotným dostihem si přivodila zdra-
votní komplikace s nohou a několik dní 
musela odpočívat. Sice odstartovali, ale 
Fráze zvládla přeskákat jenom první 
kolo a byla zadržena.

Aktivní období v dvojroli trenér – 
jezdec prožíval na přelomu 90. let. 
Absolvoval více než sto dostihů a 21 
z nich vyhrál. Po sedmi letech závodní 
přestávky se do světa překážkových 
dostihů vrátil.

Z výčtu čtyřnohých partnerů určitě 
zaujme klisna Vlys, s níž během tří 
letních měsíců roku 1990 dokázal 
třikrát zvítězit. Výrazně se prosadil také 
s Mercatorem, vítězem Ceny st. st. To-
chovice v roce 1989 a Prvomájové 
steeplechase v Lysé o rok později. 
S  Naguibou triumfoval v  květnu 1998 
v  jedničkové Ceně Pardubických novin.

Pevnou vůli a odhodlání doku-
mentuje dostih ve Francii, kterého se 
jako padesátiletý zúčastnil s hnědákem 
Mir Sadou. Aby tehdy mohl vůbec 
odstartovat, musel shodit více než 
20 kg! S Mir Sadou v srpnu 1998 uzavřel 
na závodišti v Hluboké nad Vltavou ve 
steeplechase II. kategorie seznam 
vítězných jezdeckých počinů.

Úspěchy Václava Chaloupku těšily 
o to více, že se jich dočkal v sedlech koní, 
které v předešlých sezónách sám 
trénoval na rovinách (např. Nadely,

Limita, Baddellios, Dare To Wait).
Václav Chaloupka je známý svými 

sympatiemi k Francii, odkud se snažil 
dovážet nadějné plnokrevníky. Na 
dráhu i pro chov. Býval vyhlášeným 
specialistou na dvouletky. Jak sám říká, 
práce s  koněm od stáří roku je pro něho 
nejhezčí. „Dostanete dítě do rukou 
a něco z  něho uděláte.“

Jedním z nejradostnějších okam-
žiků trenérovy kariéry byl slavnostní 
mítink na centrálním závodišti v roce 
1996. Radoval se z obou hlavních 
dostihů dne, tedy z Velké ceny Prahy 
zásluhou Palomie (vedené René 
Koplíkem), a především z Velké ceny 
českého turfu. V živé paměti mnohých 
určitě zůstal fantastický triumf popu-
lárního Mir Sady, který pod Petrem 
Kubíkem porazil středoevropskou 
hvězdu hvězd Almaze.

V přehledech chuchelského závo-
diště jsou držiteli rekordu dráhy jím 
trénovaní Librilla (na trati 2.600m), 
Monte Carlo (1.800m), Cosmetik 
(1.100m) a Palmare (1.000m). V roce 
1987 připravil k vítězství v Českoslo-
venském derby Doxe a velmi bl�zko měl 
k dalším triumfům s francouzskými 
importy, v cíli druhými Baddelliosem 
(1994) a Mir Sadou (1996).

Jeho svěřenci ovládli významné 
testy, mj. Cenu prezidenta (Rájec 1986), 
St. Leger (Zana 1987 a Librilla 1997), 
Cenu zimního favorita (Hexa 1981 
a Naguiba 1994), Gerschův memoriál 
(Meriem 1980, Isolda 1986, Naguiba 
1994, Mir Sada 1995 a Librilla 1996), 
Cenu Hřebčína Napajedla (Imper-
fectible 1993 a Maracudja 1994), 
Velkou červnovou (Mayo 1985, Maur 
1 9 8 6  a  A m a n d e  P r a l i n e  1 9 9 3 ) , 
Mem.R.Deyla (Japa 1983, Ostrea 1987 
a 1996 Fermika), Velkou dubnovou 
(Starting Order 1994, Cayrass Ball 
1996, Palomia 1997 a Monte Carlo
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2003), Mem.prof.V.Michala (Durman 
1979, Číman 1985 a Baddellios 1994), 
Velkou květnovou (Palomia 1995), 
Gomba handicap (Tiznit 2001).

Václav Chaloupka vychoval nejen 
dobré koně, ale také kvalitní jezdce. 
Začínal u něho Petr Kubík, Ivan Kub, 
Zdeněk Machů, Libor Šindar. Samo-
zřejmě stojí za mnohými úspěchy 
synovce Jiřího, který dnes patří mezi 
nejužší špičku českých profesionálů. 
Všechny vedl k tomu, že jezdec není 
pouhou ozdobou na hřbetě koně. Je 
sportovcem, který má za všech okol-
ností podat co nejlepší výkon. Vyža-
doval u jezdce přizpůsobivost se koni, 
umění jednat s trenérem, majitelem 
i novináři.

V roce 1993 stál u zrodu Dosti-
hového klubu Tochovice, kde se 
sdružovali zástupci velkých i menších 
firem, podnikatelé a umělci. Zpěvačka 
Milena Soukupová u Václava Cha-
loupky měla v tréninku Viriona 
a Whippeta. Mediální pozornosti 
neunikly ani reklamní souboje dvou 
plnokrevníků, které ing. Chaloupka 
trénoval. Marylanda a Bonnie´ totiž 
vlastnily zpěvačky Věra Martinová 
a Petra Janů.

Vzpomínky na Koroka

Bojovník s obrovským srdcem, který 
miloval lidi a jásající publikum. 
Chytrák, jenž se nejen v  tréninku, ale 
také v dostihu uměl pošetřit tak, aby si 
nemusel sáhnout na dno sil. Jejich cesty 
se zkřížily v  době, kdy bylo Václavovi 16 
let. Do Židlochovic mladého hřebce 
přivezli s  dalšími koňmi jako přívažek. 
Měl vytočenou pravou přední nohu 
v karpu, byl přikleklý a zesláblý po kata-
ru. Předem odepisovaného outsidera si 
vzal Václav do péče. Oba dva se vzá-
jemně učili. Usmyslel si, že z Koroka 
udělá koně, kterých je málo. Jak to 
nakonec dopadlo, ví každý příznivec 
turfu. A stejně tak nejeden dostihový 
fanoušek četl Václavovy vzpomínky na 
Korokův odchod na věčné pastviny:

„Rozloučení s Korokem bylo dojem-
né. Nebojím se říci, že snad osudové. Ze 
Slušovic jsem tehdy měl namířeno do 
rakouského Freudenau, kde mě čekal 
start v překážkovém dostihu. Cestou 
jsem míjel odbočku k místu, kde tou 
dobou Korok působil jako plemeník. 
I když jsem měl naspěch, šlápl jsem na 
brzdu a šel se za Korokem podívat. 
Položil mi hlavu do klína a já chtěl na 
pár desítek minut zavzpomínat na 
všechno krásné, co jsme spolu zažili. Až 
jsem měl slzy v  očích. Dvě hodiny poté, 
co jsem odjel za svými povinnostmi, si 
Korok při vypouštění do výběhu zlomil 
nohu. Aniž bych to tušil, ten den jsem se 
rozloučil s mým nejmilejším kama-
rádem“.

Použitý zdroj:
text – Marcela Kozová /www.jezdci.cz/

Použité materiály:
Paddock Revue, www.velka-chuchle.cz,   
www.dostihy.cz, Turf Magazín, časopis 
Televize, MF Dnes



50 Zpravodaj obce Těšany · září 2018 · Dětské stránky






