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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou nové číslo našeho zpravodaje, 

ve kterém bychom vás chtěli seznámit s děním v obci. 

Přeji nejen příjemné čtení tohoto občasníku, 

ale především krásné prožití velikonočních svátků.

Stavba fotbalových kabin je již skoro 
dokončená. V současné době se pracuje 
na vybavení interiéru, ozvučení a do-
dělává se okolí kabin. Na tuto stavbu 
jsme od Jihomoravského kraje obdrželi 
dotaci 500.000,- Kč. Dne 18. 5. budou 
šatny slavnostně otevřeny a budou 
předány TJ Sokolu Těšany k provo-
zování. Tato budova bude sloužit nejen 
fotbalistům, ale i celé těšanské veřej-
nosti, ať už při hodových zábavách, 
národopisných slavnostech či jiných 
kulturních akcích.

TĚŠANSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Těšany, 664 54 Těšany 141, IČ: 00282693, evidenční číslo MK ČR E 23058. 

Těšanský zpravodaj je vydáván v Obci Těšany a nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 550 ks, datum vydání 15. 4. 2019

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 17. 5. 2019
Příspěvky v elektronické podobě můžete posílat na adresu: nadenickova@outesany.cz.

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky přiměřeně krátit.
Grafická úprava a sazba: Radim Marada, www.okolo-grafiky.cz



Stavbu nové hasičky jsme přihlásili 
do soutěže Stavba Jihomoravského 
kraje. 25. dubna budou známy výsled-
ky. O případném umístění budeme 
informovat v dalším zpravodaji.

Byly provedeny plánované opravy na 
čističce odpadních vod. Dne 30. 1. 2019 
byly vyměněny samočistící česle 
a 29. 3. 2019 byly vyměněny aerační 
elementy, které již pomalu dosluhovaly. 
Nyní by ČOV měla pracovat s vyšší 
efektivitou. Přesto žádám všechny 
občany, aby do kanalizace nevhazovali 
to, co tam nepatří!
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V zimních měsících se zaměstnanci 
obce, mimo údržbu chodníků a míst-
ních komunikací, věnovali také údržbě 
majetku obce. Nově jsou natřené stoly 
a lavice využívané na hodech a jiných 
kulturních akcích, ale i dřevěné ploty 
multifunkčního hřiště.

V termínu červen až srpen budou 
probíhat stavební práce na rekonstruk-
ci komunikace Za Konírnou. Byli 
osloveni tři dodavatelé, kteří předložili 
nabídky. Opravu bude provádět firma 
SWIETELSKY stavební s. r. o za cenu 
4.112.448,30 Kč s DPH, která v rámci 
výběrového řízení předložila nabídku 
nejnižší. Po dokončení stavby obec 
nepřipustí několik let zásah do této 
komunikace. S touto stavbou chceme 
spojit i zhotovení horských vpustí 
v Močílkách, v ulici U hřiště a U školy, 
abychom snížili riziko lokálních záplav.

V Těšanech se 25. 5. 2019 bude 
konat akce CHARITY DAY – pomáhá-
me společnou cestou. Více o této akci 
uvádíme v jiné části zpravodaje, 
nicméně rád bych zdůraznil, že jak již 
z názvu vyplývá, tak se jedná o akci 
s charitativním charakterem, kdy 
výtěžek bude věnovaný na zapsaný 
ústav Společnou cestou s námi. Uvede-
ný zapsaný ústav Společnou cestou 
s námi finanční dary rozděluje rodinám 
s handicapovanými, převážně dětmi. 
Pokud máte chuť a zájem pomoci dobré 
věci, tak se s vámi rád potkám přímo na 
akci. 

ayD  Ty ěti šr aa nh yC



Prověřoval jsem u Státního pozem-
kového úřadu průběh komplexních 
pozemkových úprav, především z toho 
důvodu, že termín dokončení KPU stále 
není pevně daný. Dle vyjádření výše 
uvedeného úřadu práce váznou na 
zpracovateli. Jedním z důvodů je velké 
množství požadovaných změn a také 
mnoho vlastníků v našem katastru. 

Také jsem vznesl dotaz na Odbor 
územního plánování v Židlochovicích 
k harmonogramu práce na změně 
územního plánu č.1. I u tohoto procesu 
je doba vyřizování, dle mého názoru, 
neúměrně dlouhá a snažím se celý 
průběh co nejvíce urychlit.

Evidujeme zájem o přeshraniční 
spolupráci s obcí Spišská Teplica, 
nacházející se v blízkosti Vysokých 
Tater. Obec bude hledat možnosti 
spolupráce ve společensko-sportovně-
kulturních tématech.

Během února jsme podali žádosti 
o dotace k následujícím projektům:
 žádost o dotaci z Ministerstva pro 

místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu 
Rekonstrukce ZŠ a MŠ Těšany

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu  
Těšany - rekonstrukce místní komu-
nikace Za konírnou

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu 
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Těšany

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu 
Rekonstrukce dopravního hřiště 
v Těšanech s rozšířením o pump-
trackovou dráhu

 žádost o dotaci od Jihomoravského 
kraje k zakoupení cisternové auto-
mobilové stříkačky

 žádost o dotaci od Jihomoravského 
kraje na podporu národopisných 
slavností

 žádost o dotaci od Jihomoravského 
kraje k péči o zeleň

 žádost o dotaci od Jihomoravského 
kraje ke spolufinancování stavby 
komunikace Za konírnou

Co se týká žádostí podaných u MMR, 
máme v zastupitelstvu obce shodu na 
tom, že pouze projekt rekonstrukce 
komunikace Za konírnou zrealizujeme 
i bez dotační podpory. Ostatní, tedy 
rekonstrukci tělocvičny, ZŠ a MŠ 
Těšany (interiér – dveře, podlahy, 
stupačky..) a dopravního hřiště budeme 
dělat jen v případě, že dotace obdržíme. 
Také zakoupení novější cisterny pro 
hasiče (současný automobil je již na 
hranici životnosti) bude spojeno s tím, 
zda se podaří získat dotaci či ne.

Zastupitelstvo a Rada obce podpo-
řily místní spolky a schválily dotace 
z rozpočtu obce a to:

 Těšánek z. s. na podporu akcí ZŠ a MŠ 
Těšany ve výši 15.000,- Kč. 

 Orel jednota Těšany dotaci ve výši 
15.000,- Kč na letní tábor 

 Orel jednota Těšany dotaci ve výši 
52.800,- Kč na běžný chod klubu 

 TJ Sokol Těšany ve výši 85.000,- Kč 
na běžný chod klubu

 RC Na Myšáku dotaci ve výši 
20.000,- Kč na činnost

 SDH Těšany ve výši 30.000,- Kč na 
běžný chod klubu

 SDH Těšany ve výši 13.000,- Kč na 
Dopravní den, Pálení čarodějnic 
a Těšanskou stopu

Dovolte mi poděkovat těm, kteří se po-
díleli na kulturních či sportovních ak-
cích pořádaných v minulých měsících.
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Do obce byly instalovány nové od-
padkové koše (např. V Koutě) a také by-
ly opraveny koše starší, které již byly 
poškozené. Tímto bychom chtěli vyzvat 
všechny, aby koše využívali a neházeli 
odpadky na zem.

Nový bankomat v Šitbořicích

V obci Šitbořice byl zprovozněn 
bankomat, který je umístěný na budově 
zdravotního střediska na ulici Divácká. 
Provozovatelem bankomatu je FIO 
banka a je přístupný non stop. 

Někteří občané vznesli dotaz, proč 
není bankomat také v Těšanech. Rada 
obce tuto problematiku řešila několi-
krát vždy s tím, že umístění bankomatu 
tzv. nedopadlo. Důvodů je hned 
několik, ale hlavní je, že banky mají pro 
umístění svá kriteria a ty se neshodova-
ly s možnostmi či požadavky naší obce. 
Šitbořice jsou kousek, proto myslím, že 
pro většinu občanů není problém 
využívat bankomat jejich. Na závěr 
uvádím, že není nutné, aby v jednom 
regionu poskytovaly všechny obce 
veškeré služby. Pravě to, že se služby 
v sousedních obcích vhodně doplňují,
 je správná cesta.

MZ

Možná jste si všimli...

Zpráva o bezpečnostní situaci 
v obci Těšany za rok 2018
poskytnutá Policií České repub-
liky  Obvodním oddělením 
Židlochovice

Přehled trestné činnosti v teritoriu 
obce Těšany v období od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018

Celkem bylo šetřeno 12 trestných 
činů, přičemž u 7 trestných činů byl 
zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:
 Zanedbání povinné výživy

(3 případy)
 Vloupání do rodinných domů

(2 případy)
 Poškození cizí věci (2 případy)
 Krádeže věcí z vozidel a součástek 

vozidel (1 případ)
 Porušování domovní svobody

(1 případ)
 Krádeže prosté (1 případ)
 Podvodné jednání (1 případ)
 Fyzické napadení (1 případ)

Přehled spáchaných přestupků 
v teritoriu obce Těšany za období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

 Přestupky proti majetku 
(4 případy)

 Přestupky proti občanskému 
soužití (4 případy)

 Přestupky v dopravě (54 případů)
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Dopis občanům k úklidu 
pozemků v majetku obce

Během měsíce března byl občanům 
v některých částech obce doručený 
dopis s žádostí o úklid stavebního 
materiálu, odstavených strojů, palet 
atd. uložených již několik měsíců, či 
dokonce let na pozemcích obce. Dopis 
nebyl dán cíleně jen některým obča-
nům, u kterých je prokazatelné, že je 
materiál jejich a nic se s ním neděje, ale 
byl rozdaný plošně ve vybraných 
lokalitách. Proto domácností, které 
nemají na pozemcích obce nic uloženo, 
se tato výzva netýká.

Řešení dlouhodobě uložených 
předmětů na obecních pozemcích bylo 
diskutováno na jednání zastupitelstva 
obce a shoda na výzvě občanům byla 
napříč celým zastupitelstvem přede-
vším proto, že cílem obce je, aby obec 
byla upravená a čistá. Obec akceptuje

Nové propagační předměty 

Na obecním úřadě jsou k prodeji 
nové propagační předměty obce Těša-
ny. Přijďte se podívat a případně 
zakoupit hrnek (160,- Kč), deštník 
(250,- Kč) nebo magnetku na ledničku 
(20,- Kč). Pro ty nejmenší máme dárek 
v podobě jo-ja nebo baťůžku, který si 
děti mohou vybarvit.

uložení materiálu na obecním pro-
stranství pouze po dobu nezbytně 
nutnou, maximálně však v řádech 
několika málo týdnů. 

Těm domácnostem, které nesjednají 
nápravu, může být vyměřený poplatek 
za užívání veřejného prostranství, dle 
Obecně závazné vyhlášky obce Těšany 
č. 1/2004.

magnetky na ledničku

hrnek

deštník

batůžek
s pastelkami

jo-jo
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Těšany sobota 25. 5. 2019
V sobotu 25. května 2019 proběhne v Těšanech pod 
záštitou DSO Cezava sportovně-společenská charita-
tivní akce, jejímž cílem je podpořit zapsaný ústav 
Společnou cestou s námi.

Program CHARITY DAY – Pomáháme společnou cestou 
bude určený pro celou rodinu. Návštěvníci uvidí 
fotbalové zápasy žákovských kategorií, ale také 
exhibiční zápas výběru starostů proti Mercedes týmu 
složeného Petrem Švancarou. K dispozici budou také 
různé dráhy, kde si lidé bez postižení mohou vyzkoušet 
jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, 
bude k vidění výcvik asistenčního psa a další. Dále 
budou pro děti přichystané skákací hrady, skluzavky, 
jízda na koni atd. 

Výtěžek akce bude věnovaný, mimo jiné, 
také trojčatům Koláčkovým, ale i dalším 
rodinám s handicapovanými dětmi.

www.spolecnoucestou.cz www.trojcata-kolackovi.cz

Charity Day
Pomáháme společnou cestou

Mediální partneřiAkci podporují

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC



od 13:00 Zápasy žáků a přípravek

od 14:00 Skákací hrady, trasy na vozíku
 Zkouška chůze se slepeckou holí
 Kola nadace ČEZ – šlapeme společnou cestou
 Ukázka výcviku asistenčního psa
 Ukázka práce záchranné zdravotní služba
 Ukázka práce graffiti

14:00–18:00 Jízda na koni – děti od 3 let
  Živá zvířata – oslík, koza, beran...

14:00  Milan Kura moderátor akce, zpěvák 
14:45  Petra Sedlačková s asistenčním psem Amálkou 
    (ukázka výcviku)
15:00 Mimoní minipárty

15:15 Ukázka útoku hasičů 

17:00 Exhibiční fotbalový zápas výběru starostů 
 proti Mercedes týmu Petra Švancary

19:00–19:10 Vyhlášení sbírky i výtěžek ze sbírky nadace ČEZ 
19:10–19:55  Impro Džow – divadelní improvizace, 
    u kterých se nepřestanete smát 
20:10–21:00 BN8 – brněnská funky kapelka
21:00–22:00 MALALATA – Balkan Bashavel

Areál „před tělocvičnou”

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště

Pódium před tělocvičnou

Areál „za školou”

Areál „před tělocvičnou”

PROGRAM Charity day 2019

Starostové a obce Brna venkova a okolí 
Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 
Nikolčice, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, 
Žatčany, Velatice, Újezd u Brna, Hrušky

Milan Strouhal / Ing. Pavel Trunda
Velas pub Velešovice
Potraviny Na radnici Újezd u B.
Vinařství Vaněk Velké Bílovice

SDH Těšany MO Těšany

15:30 Zpívající popeláři Radek a Jirka 
    (Despacito, Sofie...)
16:00 Kapela V RYTMU...  děti se zdravotním 
    znevýhodněním na Kamenomlýnské v Brně
16:30 Paní Jana Tesařová s asistenčním pejskem Jessy

Pódium před tělocvičnou

Mediální
partner

Akci podporují



Slavnostní
otevírání nových 
fotbalových kabin
so. 18. 5. 2019

Program bude veskrze 

fotbalový, nicméně mimo 

soutěžní zápas 

návštěvníci uvidí také 

předzápas, ve kterém se 

představí tým bývalého 

reprezentanta, hráče 

bundesligy a hlavně 

těšanského rodáka 

Romana Sedláčka.

Všichni jste srdečně zváni. 

12.15 začátek akce

12.30  stříhání pásky, prohlídka kabin  

 včetně šaten v přízemí

14.00  uzavření spodní části kabin 

 v přízemí, přístupná zůstává 

 tribuna s terasou 

 a klubovnou v 1. poschodí

14.15  zápas Týmu Romana Sedláčka 

 vs. výběr Těšan

16.00  zápas Těšany A vs Moutnice A

 Občerstvení zajištěno

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC



Srdečně Vás zveme na
posezení seniorů s jubilanty
koná se v sobotu 11. 5. 2019 od 14.00 hodin
v sále restaurace Korok v prvním patře

Na co se můžete těšit?

Společně popřejeme našim jubilantům. 

Máte možnost potkat své vrstevníky, 
kamarády a spolužáky z naší obce.

Program vám zpestří děti z Lušňáčku 
a děti z těšanské školy. 

Nově se na Vás také těší pan Švásta 
z Bořetic svým hudebním doprovodem.

Z organizačních důvodů, 
prosíme, abyste potvrdili svoji 
účast na obecním úřadě nebo 
poslali sms s vaším jménem 
na tel. číslo 775 170480 
nejpozději do 5. 5. 2019. 
Děkujeme za pochopení.

Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková

POLSKÝ KLUB POLONUS BRNO POŘÁDÁ 

V SOBOTU 4. 5. 2019

POUŤ NA KAPLI PANNY MARIE 

VE VINOHRADECH, 

K UCTĚNÍ PAMÁTKY VĚZŇŮ KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ.

V KAPLI PROBĚHNE MŠE V POLSKÉM A ČESKÉM JAZYCE.  

SRAZ  ÚČASTNÍKŮ JE VE 13.00 HODIN 

PŘED KOVÁRNOU V TĚŠANECH.

ZÁJEMCI Z ŘAD OBČANŮ JSOU SRDEČNĚ VÍTÁNI!

ZA KLUB POLONUS: P. DANUTA KONÉ KRÓL

INFORMACE: P. WITOLD LUGOWSKI
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Kulturní komise
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V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v naší 
obci tříkrálová sbírka. Dovolte mi malé 
ohlédnutí a rekapitulaci. Jedenáctým 
rokem jsme opět překonali náš rekord a 
to částkou 40338 Kč. Jsem hrdá na 
všechny občany, kteří se s námi do této 
akce zapojili vlastními dary. Také si 
vážím lidí, kteří se aktivně zapojili 
a udělali si čas, aby s dětmi obešli 
vesnici. I letos jsme sestavili devět 
skupinek s vedoucími. Jmenovitě Jiří 
Kučerka, Aleš Přibyl, Jan Pokorný, 
Lucie Langášková, Eliška Petulová, 
Lucie Turková, Libuše Straková, Jan 
Přibyl ml. a Filip Kusý. Když vzpomenu 
děti, které koledují, je to dohromady 
dvacet sedm dětí, které tímto způso-
bem pomáhají. Věkové rozmezení se 
pohybuje od tří let až po patnáctileté. 
O občerstvení se nám postarala paní 
Renata Přibylová a pokladny s panem 

starostou rozpečetila a úředně zapsala 
a finance poslala paní Mgr. Danuta 
Koné Król. Velké díky také patří jednotě 
Orel, která nám již třetím rokem 
poskytla potřebné zázemí.

Všem Vám, dárcům, patří rovněž 
obrovský DÍK.

S poděkováním 
Mgr. Radka Kučerková  

Vítání občánků

V neděli 31. 3. 2019 jsme do naší obce 
přivítali další děti. Do pamětní knihy se 
nám zapsali rodiče od Anetky Richte-
rové, Šimonka Mahovského, Helenky 
Jochmanové, Laurinky Petlákové, Kris-
týnky Podešvové a Kristiánka Vlčka. 
Všem dětem i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, elánu a spokojenosti.



Volební místnost bude umístěna 
v přízemí budovy Obecního úřadu Těšany 
a otevřena bude:

v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hod.

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

EUROVOLBY 24. a 25. května 2019

Velký pátek – v 6:00, 12:00 a 18:00 hod.
Bílou sobotu – v 6:00 a 12:00 hod.

Pokud nemáte vlastní hrkač, nebojte se přijít, máme několik na půjčení. 
Po ranních hrkáních bude za odměnu přichystané malé posezení se snídaní.

Vítáni jste i s malými dětmi. Trasy hrkání budou 
přizpůsobeny tak, aby to zvládli obejít i ti nejmenší.

Podpořte naše hrkače tím, že se vykouknete 
podívat a zamávat. Moc je to vždy těší!

Více informací vám poskytne

Aleš Přibyl, tel.: 607 733 555 Radka Kučerková, tel.: 775 170 480

Sejdeme se vždy u kostela a to na

Ahoj, kluci a holky!
srdečně Vás všechny zveme na

13



Namísto rozhovoru jsme si pro toto číslo zpravodaje připravili přehled výsledků 
anket, které jsme na webových stránkách obce uspořádali od roku 2015. Dá se tedy 
říci, že se jedná o takový rozhovor s občany, kteří navštěvují web outesany.cz.

Jste spokojeni s novými webovými 
stránkami obce? 
(26. 3. 2015–15. 4. 2015)
ANO líbí se mi vzhled i obsah  103
Jsem spokojen s obsahem, vzhled 
se mi nelíbí  25
Líbí se mi vzhled, nejsem spokojen 
s obsahem  26
NE nelíbí se mi ani vzhled ani obsah 21

„Jak často by měl probíhat v Těšanech 
sběr starého železa?“ 
(15. 4. 2015–11. 5. 2015)
Jednou za rok, tak jako doposud  74
Minimálně jednou za půl roku  39
Vždy jednou za tři měsíce  29
Je mi to jedno  31

 2015 

Je pro vás hlášení rozhlasu zveřejňované 
na stránkách obce přínosem? 
(26. 1.–15. 2. 2015)
ANO, tuto službu jsem uvítal(a) 58 hlasů
NE, je to zbytečné 15 hlasů
Ještě o této službě NEVÍM 19 hlasů

Využíváte/sledujete sekci AKCE V OKOLÍ, 
kde naleznete spoustu akcí pořádaných 
sousedními obcemi? 
(15. 2. 2015–26. 3. 2015)
ANO, jsou zde zajímavé informace, 
které využívám/využiji.  34
NE je to zbytečná sekce, nevyužiji ji. 19 
Ještě o této nabídce akcí NEVÍM  14 

Rozhovor
s občany

Těšany z ptačí perspektivy Fotografie Zdeňka Vošického
/www.zdenekvosicky.cz/
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12.-14.6. se konají v Těšanech 
Barnabášské hody, zúčastníte se?          
 (11. 5. 2015–17. 6. 2015)
Ano, zvládnu tančit všechny tři dny.   35  
Ano, chci podpořit kulturu v obci, 
proto se zúčastním alespoň jedné 
z krojovaných zábav (sobota, neděle). 44
Ano, ale chystám se jen na 
diskotéku, folklor mi nic neříká.  38
Ne, tyto akce mě nezajímají.  32
Ještě nevím.  24

Prázdniny se blíží a s nimi také 
zasloužená dovolená. Kam letos pojedete? 
(17. 6. 2015–1. 9. 2015)
Relax u moře    19
Aktivní dovolená v zahraničí  13
Budu poznávat krásy České republiky 31
Ještě nevím  12
Dovolenkovat budu doma  17

Jak se Vám líbil letošní ročník 
Národopisných slavností a babských 
hodů?(10. 9. 2015–24. 9. 2015)
Moc se mi to líbilo  60
Bylo to docela fajn  33
Nenadchlo ani nepobouřilo  27
Nelíbilo  23
Nevím, nezúčastnil (a) jsem se  23

Využíváte možnosti vypůjčení knih 
v obecní knihovně? (24. 9. 2015–3. 11. 2015)
ano, celkem pravidelně  78
ano, ale velmi zřídka  44
ne, nevím co tam je za knihy  56
ne, knihy mě nezajímají  44

Kdy nakupujete vánoční dárky? 
(3. 11. 2015–24. 12. 2015)
během roku1během podzimu  18
měsíc před vánocemi  9
nejdřív týden před Vánocemi  8

 2016 

Rozumíte plně novému systému sběru 
a třídění odpadu? (14. 1. 2016–17. 3. 2016)
Ano, máme dost informací  23
Ano, pravidelná osvěta však bude 
na místě  3
Ne, ale informace si zjistím  0 
Ne, nerozumím tomu  1

Jaké informace nejčastěji hledáte na 
našich stránkách ? 
(23. 5. 2016–11. 9. 2016)
Informace z Úřední desky  21
Aktuality  29
Kalendář akcí v obci  26
Kalendář akcí v okolí  6
Hlášení obecního rozhlasu, 
zpravodaj obce  11
Starosta informuje  7
Fotogalerie + ohlédnutí  35

Nově bude v Těšanech hudební škola. 
Máte zájem, aby Vaše dítě či Vy tuto školu 
navštěvovalo? (11. 9. 2016–14. 11. 2016)
Mám zájem. Nastoupíme už nyní v září 3
Mám zájem, ale ještě uvidíme, 
kdy školu využijeme  12
Nemám zájem. Už máme kroužků dost. 4
Je mi to jedno  5



Jak vnímáte Váš ADVENT? 
(14. 11. 2016–21. 12. 2016)
Pečení, úklid, shon a hra na "Ježíška" 9
Pěkné období těšení se na Vánoce  11
Možnost zastavení a zklidnění se 
v okolním uspěchaném světě  22
Pečení, úklid, nákupy  10
Žádná změna oproti ostatním 
obdobím roku  8

Kde budete trávit silvestrovský večer? 
(21. 12. 2016–1. 1. 2017)
Doma s rodinou nebo přáteli  15
Na horách nebo jinde mimo Těšany 4
V restauraci v Těšanech  2
Silvestra neslavíme  4

 2017 

Po roce, kdy třídíme odpad, jsme mohli 
těm občanům, kteří třídí poskytnout slevu 
na poplatku za odpady. Jak jste spokojení 
se slevou? (24. 2.–7. 6. 2017)
Jsem velmi spokojen, vítám to.  63
Jsem spokojený, ale sleva pro mě 
není důležitá.  20
Nejsem spokojen, čekal jsem 
větší slevu.  12
Nevím o tom, že nějakou slevu mám. 9
Nezapojil jsem se do třídění, na 
slevu nemám nárok.  10
Je mi to jedno.  16

Víte, jakou bude mít fasádu nová hasička? 
(7. 6. 2017–17. 8. 2017)
Standardní omítka  10
Obklad z plastu  9
Povrchově korodující plech neboli 
Corten  52
Nevím  4
Nezajímá mě to  12

Na který z filmů letního kina v Těšanech 
se chystáte? 
(17. 8. 2017–9. 9. 2017)
Teorie tygra  16
Všechno nebo nic  21
Trabantem do posledního Dechu  28
Na více jak jeden  14
Na žádný z  nich  17

Dne 30. 10. budou v Praze vyhlášeny 
výsledky soutěže Chytrá radnice, kde jsou 
Těšany přihlášeny s projektem 
„Odpadový systém obce Těšany“. Jaké 
myslíte, že máme šance na umístění 
v některé z kategorií? 
(9. 10. 2017–30. 10. 2017)
Tento projekt je schopný vyhrát 
některou z cen  25
Můžeme skončit do třetího místa  5
Nejlépe budeme brát cenu útěchy  4
Neumístíme se, ale je dobré se 
alespoň zúčastnit  6
Třídění odpadu nikoho nezajímá  5
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Na co se nejvíce těšíte na Vánoce? 
(30. 11. 2017–24. 12. 2017)
Dovolená a žádná práce   28
Chvíle s rodinou a nejbližšími  41
Dárečky a radost ostatních 
z obdarování  21
Pravou podstatu Vánoc – 
Narození Ježíška  19
Cukroví, dobré jídlo a pití  11

 2018 

Národní divadlo v Praze uvedlo již 
jedenáctou inscenaci hry Maryša. Drama 
je zasazeno do současného prostředí 
s moderními kulisami i kostýmy. 
Zvažujeme uspořádání zájezdu, proto 
nám dejte vědět, zda byste měli zájem se 
zúčastnit. Předpokládaná cena 600/os. 
(9. 1. 2018–7. 3. 2018)
Mám zájem  22
Jel/a bych, ale je to moc peněz  10
Jel/a bych, ale je v moderních 
kulisách to pro mne není zajímavé  19
Nemám zájem, divadlo mi nic neříká 8

Jako každý rok proběhne i letos 7. 4. akce 
Úklid naší obce. Zůčastníte se také? 
(9. 3. 2018–9. 4. 2018)
Určitě, už jsem akci podpořil minulé 
roky.  15
Rád bych, ale nemohu se zúčastnit. 13
Spíše ne, mám dost své práce.  13
Nezajímá mě to.  8

Jak se Vám líbí nová hasička 
v centru Těšan? (30. 4.–31. 5. 2018)
Líbí moc, velmi povedená stavba  69
Celkem se mi líbí  7
Spíše nelíbí, ale některé detaily jsou 
povedené  14 
Nelíbí  51

Půjdete 5. a 6. října ke komunálním 
volbám? (19. 8. 2018–6. 10. 2018)
Ano půjdu určitě. Je pro mě důležité, 
kdo povede obec v dalším období.  141
Když budu doma, tak půjdu.  15
Ne, nepůjdu. Nezajimá mě to.  5
Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlel/a. 9

Obec se chystá zorganizovat zájezd do 
vinného sklepa. Náklady na celovečerní 
posezení s degustací, vínem na celý večer, 
rautem a cimbálovou muzikou jsou i s 
dopravou 900 Kč na osobu. Zúčastnili 
byste se tohoto zájezdu? 
(15. 10. 2018–20. 12. 2018)
Ano, určitě  40
Pravděpodobně ano, ještě nevím  22
Ne, je to příliš drahé  9
Ne, nemám o takovou akci zájem  34

Co nejčastěji čtete ve zpravodaji? 
(20. 12. 2018–25. 3. 2019)
Slovo starosty  17
Rozhovor  6
Články spolků a sdružení  26
Články školy  6
Z kroniky  15
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Velikonoční vajíčko

Téma

Již v době starověkých kultur Egypta 
a Persie se podle historických pramenů 
objevuje rituál výměny malovaných 
vajec na červeno, ale skořápky se 
pravděpodobně zdobily už v pravěku. 
Nejstarší zdobená kraslice je podle 
vědců stará 2300 let. První historicky 
doložené barvení vajíček pochází z roku 
1290, kdy král Edward I. nechal jako 
dar obarvit zlatou barvou 450 vajec.

Možná vás překvapí, že důvod 
barvení vajíček a jejich použití o Ve-
likonocích byl především praktický. 
V postním období se nesmělo jíst maso, 
mléčné produkty a také vejce. Všichni 
víme, že v tomto ročním období slepice 
po zimě plně snáší a lidé tak řešili 
problém, co s takovým množstvím 
vajec. Aby vajíčka měla delší trvanli-

Vajíčko je klasickým symbolem Velikonoc, stejně jako pomlázka, koleda nebo 
beránek. Velikonoční vajíčko je odměnou pro koledníky i velikonoční dekorací, ale 
má také svůj symbolický význam. Vejce je symbolem začátku nového života, 
symbolem plodnosti a jara. V západním křesťanství je vejce symbol uzavřeného 
hrobu, z kterého vstal Kristus, ve východním křesťanství se barva červeného 
vajíčka vysvětluje jako Kristova krev.
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vost, tak se uvařila a pro rozlišení od 
čerstvých, se ta vařená barvila na 
červeno. Postupem času se začaly 
používat i další přírodní barvy. Žlutou 
barvu měla vajíčka povařená ve slupce 
od cibule, červenou díky povaření ve 
šťávě z červené řepy, modré barvy se 
docílilo povařením s červeným zelím, 
fialové pak ve šťávě z borůvek, vína nebo 
brusinek. Zelenou získala vajíčka  díky 
lipovému květu, mladému žitu nebo 
vodě ze špenátu, hnědou z odvaru 
dubové nebo olšové kůry. K přírodním 
materiálům se vždycky přidával do vody 
také ocet a sůl, pro vysoký lesk se 
používalo domácí sádlo, kterým se 
hotová vajíčka pomazala.  Vajíčka se po 
večerech jednoduše zdobila. Malování  
a zdobení vajíček bylo určeno výhradně 
ženám, někdy bylo dokonce mužům 
zakázáno vstupovat do místnosti, kde
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zdobení probíhalo.  Barevná a zdobená 
uvařená vajíčka pak dostávali o Veliko-
nočním pondělí koledníci, vyfouknuté 
skořápky – kraslice – se používaly jako 
dekorace. 

Dnes se setkáváme s různými 
technikami zdobení velikonočních 
vajíček, ať už je to vosková batika, 
leptané kraslice, gravírování, lepení 
slámou, zdobení sítinou, háčkováním, 
drátováním. Nám nejbližší jsou krásné 
„résované“ kraslice z Borkovan, které 
znají nejen obyvatelé naší vlasti.

Ať už jsou vejce zlatá, skleněná, 
malované, čokoládová nebo jen ozdo-
bená jednoduchým obtiskem, pořád 
zůstávají symbolem jara,  bohatství do 
domu a bohatství duševního. Symbo-
lem naděje a hojnosti pro všechny.

Veselé velikonoce vám všem!
Jana Nádeníčková



„Chceme touto akcí veřejnosti 
ukázat, že náš dobrovolný svazek se 
nezaměřuje jen na formální spolupráci, 
jako jsou žádosti o dotace nebo školení 
starostů a zaměstnanců obce, ale jde 
nám i o to, abychom mezi sebou 
v regionu udržovali přátelské vazby,“ 
vysvětluje hlavní nositel myšlenky 
a iniciátor akce Miroslav Zborovský, 
starosta obce Těšany. „Má smysl, aby 
akci jako je Charity day podpořil celý 
region, vždyť v jednotlivých obcích 
v našem regionu máme každý nějakého 
strýce, tetu nebo známého. Svou účastí 
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pomůžeme dobré věci a zároveň 
budeme mít možnost se setkat v jeden 
den na jednom místě s velmi zajímavým 
programem,“ doplnil předseda Regio-
nu Cezava František Poláček, starosta 
Žatčan.

Obce Regionu Cezava, ale i další, 
které se připojily k pořádání akce, chtějí 
touto akcí ukázat, že pomáhat se dá 
i s úsměvem a zábavnou formou. Stačí 
k tomu málo – zúčastnit se akce Charity 
day!

Radka Raflová

Region Cezava

CEZAVA pomáhá organizovat CHARITY DAY v Těšanech

Dobrovolný svazek obcí Regionu Cezava se rozhodl zaštítit akci CHARITY DAY – 
pomáháme společnou cestou, která se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 v Těšanech. 
Hlavním smyslem je podpořit rodiny, a v těchto rodinách především děti, které 
bojují a žijí od narození s těžkým omezením, postižením, nemocí. Výtěžek z Charity 
day poputuje do zapsaného ústavu Společnou cestou s námi.

 www.region-cezava.cz

 Ilustrační foto 3× 
 zdroj: www.spolecnoucestou.cz 
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Eště byly štyry týdně 
do hodů

Jménem těšanských stárků bychom 
Vás chtěli pozvat na akci Eště byly štyry 
týdně do hodů.

Uvědomujeme si, že se velice zřídka 
setkávají na společných akcích Těšaňáci 
různých věkových skupin a chtěli 
bychom to změnit – vždyť dříve byly 
hody velkým svátkem celé dědiny 
a dnes se navzájem skoro neznáme.

Rádi uvítáme všechny spoluobčany, 
kteří si chtějí poslechnout nebo zazpívat 
svoje oblíbené lidové písničky, které 
znají od svých maminek, tatínků, babi-
ček, dědečků a předat je nám mladším – 
kde jinde bychom se je naučili?

Pokud budete mít chuť a náladu, 
přijde si v úterý 7. května 2019 od 
20:00 hodin alespoň na chvilku 
zazpívat s muzikou DONAVA do Vác-
lavského sálu restaurace Korok. 

Těšíme se na Vás! Za těšanské stárky 
Lucie Langášková a Vojtěch Saifrt
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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,
do konce školního roku nám zbývají necelé tři měsíce, v nichž proběhne ještě 

spousta akcí. Těmi největšími je bezpochyby Škola v přírodě a Zahradní slavnost 
MŠ. Nemůžeme opomenout také Velikonoční dílny, Den Země, návštěvu z partner-
ské školy ze Slovinska, loučení s deváťáky a jiné. Věřím, že všechny akce proběhnou 
v činorodé atmosféře a pohodě.  

V rámci projektu „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu 
v ZŠ a MŠ Těšany II“, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010449 se 
pořídilo 60 tabletů, které jsou využívány v MŠ , ŠD, v ZŠ na 1. i 2.stupni. Zároveň 
proběhlo školení celého pedagogického sboru. Zavádění ICT do výuky slouží ke 
zpestření vyučovacího procesu, např. vyhledávání a třídění informací, tvorba 
testů, QR kódů, používání mnoha aplikací na procvičování učiva. V mateřské škole 
pro procvičení barev, tvarů, posloupností, matematických představ apod. Věříme, 
že aktivity povedou ke zkvalitnění výuky.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Povídání o školce aneb jak se žije 
v mraveništi.

V předchozím vydání zpravodaje 
jsme seznámili čtenáře s tématem pro 
tento školní rok – Ferda Mravenec a je-
ho kamarádi.

Začátek druhého pololetí školního 
roku probíhá vždy ve sportovním 
duchu. Děti mají možnost se zapojit do 
lyžařského výcviku a plavání – Ferda 
cvičí v mraveništi.

Lyžování v Němčičkách

Z lyžařského výcviku v Němčičkách 
se stala již tradice. Děti zde získávají 
nové základní pohybové dovednosti.  
V měsíci lednu absolvovalo tento výcvik 
11 dětí z mateřské školy spolu s dětmi 
1. stupně základní školy.

vyvrcholení ve sjezdu a slalomu, za 
které byly všechny děti odměněny 
medailí a diplomem.  

Zimní radovánky

 Sněhu si neužili jen lyžaři, ale i děti 
v mateřské škole na školní zahradě 
a dopravním hřišti. Prověřili jsme 
„bobovací“ kopeček,  děti si zopakovaly 
pravidla bobování a sněhuláků bylo 
postaveno taky plno. Ve sněhu jsme 
dělali stopy, lopatami jsme stavěli 
domečky, hledali jsme a poznávali 
stopy zvířátek. 

Iveta  Neugebauerová, 
vedoucí učitelka MŠ

Plavání v Hustopečích 

Od středy 20. 2. jezdíme s předško-
láky na plavecký výcvik. Našich 18 
předškoláků čeká 10 lekcí v plavecké 
škole v Hustopečích. Přivítalo nás 
zrekonstruované zázemí, vstupní hala 
a šatny. Děti chodí do malého i velkého 
bazénu, kde se učí správnému dýchání 
do vody a základy správné plavecké 
techniky. Velkou zábavou jde pro ně 
skákání do vody a sjíždění po skluzavce. 
Za každý splněný úkol získají šupinu, 
kterou si nalepí na vysvědčení v podobě 
kapříka.

Markéta Večeřová
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Co se děje v mateřské škole?

 Začínající lyžaři statečně bojovali 
s trampotami, které základy lyžování 
přinášejí. Prověřila se nejen pohybová 
zdatnost, která byla během pádů 
zapotřebí, ale ukázala se i silná stránka 
sebekázně a vytrvalosti. Děti byly 
statečné  a nikdo to nevzdal, ba naopak 
velmi je to bavilo. Velkou zásluhu na 
tom měl i pan instruktor, kterého děti 
braly skutečně nadšeně a s respektem  -  
chlapský vzor dětem velmi prospěl. 
Odměnou dětem za týdenní snažení 
a velkou fyzickou námahu bylo páteční

Příprava na školu

 Děti se nerozvíjely jen na těle, ale 
i tzv. na duchu. 



Od měsíce října až do konce února 
probíhaly již tradiční ESS (edukativně 
stimulační skupinky) – skupinky pro 
předškoláky. Děti se svými rodiči 
absolvovaly 10 lekcí, kde  se   připravo-
valy na vstup do základní školy. 
Edukativně stimulační skupinky jsou 
projektem prevence poruch předškol-
ního vzdělávání, jejímiž autorkami jsou 
speciální pedagog Jiřina Bednářová 
a dětský psycholog V. Šmardová.  Deset 
lekcí je sestaveno metodicky od 
nejjednoduššího po nejsložitější a rodič 
má možnost vidět, co je opravdu 
důležité pro předškolní dítě, aby bylo 
správně nastartované ke vstupu do 
1. třídy.  Je to vlastně poslední možnost  
vidět své dítě při vzdělávání, sledovat jej 
při práci, jak se chová v kolektivu, jak se 
zapojuje, jak je aktivní, samostatné, co 
je potřeba dotahovat doma a naopak 
v čem vás dítě překvapí. Letošních 
skupinek se zúčastnilo 19 dětí, které 
byly rozděleny do dvou skupin. Touto 
cestou chci za děti poděkovat všem 
rodičům, kteří věnovali svůj čas 
k tomuto účelu a věřte, že to byl správně 
investovaný čas pro vaše dítě.

Iveta Neugebauerová, 
vedoucí učitelka MŠ

A na závěr jarní pohlazení od brouč-
ků, seznámíme vás s básničkou – rituá-
lem před spinkáním.

MRAVENČENÍ  NA DOBROU  NOC
(pro všechny děti, kterým se ještě 
nechce spát)

Mraveneček utíká
třikrát kolem pupíka,
potom začne potichu
pochodovat po břichu,
šine si to pomalinku
přes bradu a přes pusinku,
z nosu koukne do očí,
na čele se zatočí

a pak s hejnem bělásků
běží tančit do vlásků.
Tam se teprve unaví,
už ho běhat nebaví,
už má v nohách mravence,
už spinká jak v bavlnce.

       
Iveta Neugebauerová, 

vedoucí učitelka MŠ

A co je nového 
na základní škole?

Sochy před budovou školy

Zástupci žákovského parlamentu 
měli za úkol vybrat jména pro dřevěné 
sochy před naší budovou. Do hlasování 
zapojili téměř všechny třídy základní 
školy. Pro sochu žáka bylo vybráno 
jméno Kristián a pro sochu žačky pak 
Jarmilka. Kristián i Jarmilka budou 
následně ozdobeny plaketou se svými 
novými jmény.

 Mgr. Petra Zahradníčková

Fotbal                      

Halový turnaj ve fotbalu je také naší 
tradiční soutěží. Okrskové kolo pro 
starší žáky se uskutečnilo 15. března 
v Telnici. Fotbal hrají čtyři hráči 
a brankař. Družstvo ve složení Král Jan, 
Barnovský Petr, EJ, Čermák Adam, 
Dosoudil Filip, Buček Sebastián, Slavík 
Daniel, Čermák Vojtěch se umístilo na 
třetím místě. Soutěže se účastnily tři 
školy. Za reprezentaci školy našim 
žákům děkujeme a těšíme se na lepší 
výsledek v příštím roce. 

Alena Chaloupková
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děvčat umístila Eliška Vymazalová, na 
druhém Julie Petláková a na třetím 
Amálka Kučerková.

Ze starších děvčat získala prvenství 
Adéla Petláková, druhou příčku 
obsadila Julie Čechová a třetí Nikola 
Taborschi. 

V kategorii starších chlapců zvítězil 
Vítek Juračka, dále Ondra Juračka 
a David Lízal.

Kategorie mladších chlapců zůstala 
letos neobsazená.

Každým rokem se výsledné časy 
našich závodníků snižují, o čemž svědčí 
i letošní výsledky, které u všech zúčast-
něných nepřesáhly hranici jedné 
minuty.

Věříme, že si děti kromě medailí, 
diplomů a výherci i věcných cen odnesly 
domů především příjemné zážitky 
a radost z pohybu.

Pokud bude i nadále zájem o tento 
kurz, můžeme se těšit na další, již osmý 
ročník, v lednu 2020.

 Mgr. Marta Skočovská

Letošní lyžování

Letošní lyžařský výcvik pro žáky 
1. stupně ZŠ a děti mateřské školy jsme 
zahájili 22. ledna opět v areálu lyžařské 
školy TJ Sokol v Němčičkách. Od 
pondělí do pátku měly děti možnost 
v odpoledních hodinách absolvovat 
tuto sportovní výuku, při které si 
většina z nich zdokonalovala své již 
získané dovednosti. Chladné lednové 
počasí a profesionální přístup pracov-
níků tohoto areálu nám umožnily 
příjemné lyžování na zasněženém 
svahu.

Výcvik jsme ukončili již tradičním 
závodem ve sjezdu, ve kterém se na 
prvním místě v kategorii mladších 

Bruslení

V lednu se žáci 5.–9. ročníku 
zúčastnili jedné hodiny bruslení. Již 
třetím rokem je výuka základu bruslení 
v Dambořicích. Za pěkného počasí se 
v bruslení zdokonalilo 39 přihlášených 
žáků.  

Alena Chaloupková
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Sníh roztál, vzpomínky zůstanou

Druhý týden měsíce března jsme se 
vydali, ve spolupráci se Základní školou 
Pozořice, na lyžařský výcvikový kurz do 
Krkonoš. Zúčastnili se ho především 
žáci 6., 7. a 8. ročníku. Prvotní obavy 
z nastupujícího jara a zhoršených 
sněhových podmínek se brzy rozplynu-
ly a my se ponořili do lyžařských 
radovánek. Počasí bylo spíše aprílové, 
zažili jsme slunce, krupky, mlhu, vítr 
i sněhové vločky, ale teploty zůstávaly 
kolem nuly. Areál Pece pod Sněžkou 
nám poskytl výborné podmínky celý 
týden. V posledních dvou dnech ještě 
připadl prašan. Na své si přišli všichni. 

Kromě lyžování a potřebného 
odpočinku přišla na řadu i zábava při 
večerním programu. Zahráli jsme si 
Obrázky, vědomostní kvíz a zbyl čas i na 
vzájemné navazování přátelských 
kontaktů. Myslím si, že pobyt dětí na 
horách prospívá nejen jejich zdraví, ale 
rozvíjí také samostatnost a sebeobslu-
hu, otvírá možnost vlastního řešení 
nově vzniklých situací a to je pro 
budoucí život nepřenosná zkušenost.

Na další lyžařské kurzy se těší 
Mgr. Lada Hrabcová

Etické dílny

Jako každý rok jsme zařadili do 
výuky Etické dílny pod vedením 
lektorky Ing. Elišky Krmelové. Tento 
školní rok jimi prošli žáci čtvrtého 
a šestého ročníku. Žáky čekala vždy tři 
setkání, při kterých probírali témata 
s etickým a morálním obsahem a roz-
měrem. 

Je třeba říci, že tento program se 
nám v minulých letech velmi osvědčil, 
a proto jej zařazujeme do výuky. 
Pomáhá nám především v prevenci 
různých forem rizikového chování 
a obohacuje děti o právě již zmíněný 
mravní rozměr.

Žáci čtvrtého ročníku měli v rámci 
dílen tato témata: Jak mít správný vztah 
s rodiči, Jak se stát dobrým kamarádem 
a Jak překonat starosti ve škole. Šesťáci 
prošli těmito tématy: Rodina, Moc 
slova a nakonec téma Pohoda a klídek 
bez tabáčku.

Z reakcí dětí lze usuzovat, že se jim 
práce a diskuse v dílnách líbila, a také 
paní lektorka byla s našimi žáky 
spokojená. Navázali spolu pěkný vztah 
a mohou udržovat kontakt i prostřed-
nictvím webových stránek, které 
Hope4kids, z. s., jež Etické dílny zašti-
ťují, provozuje. 

Mgr. Milan Ziaťko
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Linka bezpečí

7. a 8. února se v naší škole uskuteč-
nil program Linka bezpečí ve vaší třídě. 
Přijely k nám čtyři pracovnice Linky 
bezpečí z Prahy a pracovaly s našimi 
dětmi ve workshopech, ve kterých je 
seznámily s tím, jak funguje Linka 
bezpečí, a povídaly si s dětmi o téma-
tech, které na Lince bezpečí nejčastěji 
řeší. Programem prošly děti od čtvrté 
po devátou třídu. Čtvrtá a pátá třída 
měly téma „Když jsem on-line“, šesťáci 
a sedmáci pak „ Když si s někým 
(ne)rozumím“ a nakonec osmáci 
a deváťáci diskutovali nad tématem 
„Když se odlišuji“. Myslím, že to byla 
zdařilá akce, která naše žáky obohatila 
o nové poznatky a dovednosti.

Mgr. Milan Ziaťko

Každoročně organizujeme účast na 
Olympiádě v českém jazyce. Letos ve 
školním kole s největším počtem bodů 
zvítězil Jan Zářecký – žák 9. ročníku. 
Účastnil se také okresního kola, které se 
konalo 29. 1. 2019 na ZŠ v Modřicích. 
Zde sice Honza nezískal potřebný počet 
bodů k dalšímu postupu, ale i tak to byl 
veliký úspěch. Gratulujeme.

Mgr. Lucie Vévarová

Výchovný koncert

Ve středu 27. 3. 2019 jsme měli ve 
škole výchovný koncert. Opět jsme 
pozvali námi již ozkoušené hudební 
těleso Husak Quartet. Koncert byl 
sestaven z několika částí… mezi nimi 
i hádankový poslech nejen pro nejmen-
ší, ukázky z vážné hudby…tak trochu 
jinak…ale také „výuka“ hry na housle. 
Celkový dojem z koncertu byl skvostný 
jak pro děti, tak i pro ostatní poslucha-
če. 

Mgr. Radka Kučerková

Soutěže a olympiády

I letos se na naší škole, již tradičně, 
uskutečnila Geologická olympiáda. 
Tento rok došlo ke zpřísnění hodnoce-
ní, takže i přes velmi dobré výsledky 
některých žáků 9. ročníku postoupil do 
krajského kola v Brně pouze jeden žák – 
Jan Zářecký. Toto kolo se uskuteční 
8. 4. 2019 v Ústavu geologických věd 
PdF MU. Honzovi držíme palce.

Mgr. Petra Zahradníčková
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Slavnostní
otevírání nových 
fotbalových kabin

so. 18. 5. 2019 od 12.15

Vážení fotbaloví fanoušci, 
v úvodu jarní části sezóny A muži 

dvakrát vyhráli a jsou v tabulce na 
prním místě s tříbodovým náskokem. 
B muži začali prohrou, ale v duhém 
jarním zápase zvítězili v Moutnicích 
1:0.

Týmy mládeže navštívily velké 
množství turnajů, mezi jejich nejvetší 
úspěchy patří vítězství mladší příprav-
ky a druhé místo starší přípravky 
v zimní lize v Žabčicích.

Starší přípravka zakončila přípravu 
na domácím turnaji, kde obsadila 
1. a 3. místo. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 12 týmů. Na letní BisonCUP 
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TJ Sokol Těšany

máme přihlášeno přes 60 týmů přípra-
vek a kapacita turnaje je už nyní téměř 
naplněna. V červenci nově pořádáme 
BisonKemp v Těšanech pro 40 účastní-
ků a díky velkému zájmu přidáváme 
druhý turnus. Podrobnější informace 
najdete na webu www.bisoncup.cz .

Na závěr Vás srdečně zveme na 
slavnostní otevírání nových kabin, kde 
nebude chybět derby mužů Těšany A 
vs. Moutnice A.

Za TJ Sokol Těšany 
Jaroslav Nádeníček

 Sokol Těšany
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Stále úspěšně funguje keramika pro 
dospělé ale i pro děti, které učí pracovat 
s hlínou Veronika Rychlíková. Malé děti 
jsou velice šikovné a již stihly vyrobit 
spoustu pěkných věcí.

V březnu také proběhl, pod vedením 
Petry Vymazalové, již tradiční Jarní 
bazárek dětského oblečení, který se těší 
čím dál větší oblibě. S počtem cca 5 200 
kusů k prodeji si lehce poradil celý tým 
spoluorganizátorek a celá příprava 
proběhla v pohodovém duchu. Velký 
dík za skvělý průběh patří také tradičně 
panu Vojtěchu Vymazalovi, bez jehož 
úžasného programu a systému čáro-
vých kódů, by byla organizace o hodně 
náročnější. Prodalo se krásných 32 % 
věcí a výtěžek z prodeje poputuje na 
charitativní akci „Pomáháme společ-
nou cestou“ a to dne 25. 5. 2019 v Těša-
nech.

Myšácké zprávičky

Nabití novou energií v novém roce se snažíme opět vymýšlet nové akce jak pro děti, 
tak pro celé rodiny. V novém roce již proběhla první tvořivá Kavárnička zaměřená 
na výrobu košíků z pedigu pod vedením Lenky Vahalové. Účastnily se také děti, 
které nás překvapily nejen svoji zručností, ale taky rychlostí pletení!

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



Jsme velmi rádi, že k nám stále 
každou středu NA RADOVÁNKY NA 
MYŠÁKU přicházejí maminky a to jak 
nové maminky s dětmi, tak i nově 
narozené dětičky. O to větší máme 
důvod a chuť vymýšlet a pořádat pro 
naše ratolesti a celé rodiny stále 
zajímavé akce. Na to navazuje i naše 
prosba na všechny rodiče a příznivce 
našeho centra. Aby tyto akce stále 
pokračovaly, potřebujeme Vaši pomoc 
při jejich pořádání. Budeme rádi, pokud 
nám budete chtít pomáhat nebo se 
účastnit na přípravách.
Více informací:
 rcnamysaku@seznam.cz

tým RC NA MYŠÁKU

Těšíme se na Vás již brzy na:

30. 4.

Čarodějnický rej aneb Pálení čarodej-
nic ve spolupráci s SDH TĚŠANY

1. 6.

Těšanská stopa a divadlo KORÁB – 
Princezna s dlouhým nosem 
(od 18 hod.) 

15. 6. 

Tvořivá kavárnička nejen pro dospělé 
– Lapače snů
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Za požárem v přírodě stojí většinou 
jeden ze dvou viníků – člověk nebo 
příroda. V prvním případě se jedná 
o úmyslné zapálení, nedbalost při 
zacházení s ohněm, odhození nedopal-
ku cigarety nebo používání techniky, 
např. kombajnu. Ve druhém případě 
o zásah bleskem nebo samovznícení.

BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ 
OHNĚ V PŘÍRODĚ

Chcete-li si ve zdraví užít příjemné 
opékání špekáčků nebo stále populár-
nější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet 
základní pravidla, aby se ze zábavy 
nestala tragédie.

V první řadě pamatujte, že v lese lze 
rozdělávat oheň jen na vyhrazených 
místech a kouření je zcela zakázáno.

 Neznalost zákona neomlouvá

Podle lesního zákona (zákon číslo 
289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno 
kouřit, rozdělávat nebo udržovat 
otevřené ohně a tábořit mimo vyhraze-

ná místa a odhazovat hořící nebo 
doutnající předměty. V případě 
porušení zákona může být viníkovi 
uložena pokuta do výše 15 000 Kč.

Místo pro ohniště by mělo být 
vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa 
a v dostatečné vzdálenosti od budov 
a všech dalších hořlavých věcí (stoh, 
suché listí, kořeny stromů, větve apod.). 
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště 
bezpečně oddělte od okolního prostředí 
- např. obložením kameny, obsypáním 
pískem, vyhloubením zeminy apod. 
V případě větších ohňů je vhodné 
ohniště oddělit až metr širokým 
pruhem, který bude zbavený veškerých 
hořlavin.

K zapálení nebo udržování ohně 
v žádném případě nepoužívejte vysoce 
hořlavé látky jako např. benzín, naftu či 
líh. Oheň se velmi snadno může 
vymknout kontrole a může způsobit 
i vážné popáleniny. Navíc podle zákona 
o ochraně ovzduší v otevřených 
ohništích nelze (pod hrozbou vysokých

SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany

CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ
Rizika požárů v přírodě

Za jakých podmínek můžete rozdělávat oheň v přírodě a kdo má povinnost nahlásit 
pálení rostlinného odpadu? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.



pokut) spalovat žádné chemické látky 
(např. plasty, pneumatiky).

 Neznalost zákona neomlouvá

Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon 
č. 201/2012 Sb.) lze v otevřeném ohništi 
spalovat jen suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami. 
V případě porušení zákona může být 
uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Za silného větru nebo v období 
extrémního sucha v přírodě nebo na 
volném prostranství oheň vůbec 
nerozdělávejte. V období zvýšeného 
nebezpečí požárů může hejtman kraje 
vyhláškou zcela zakázat rozdělávání 
ohňů.               

 TIP  V Jihomoravském kraji na-
leznete aktuální informace o zákazu 
rozdělávání ohně na Portálu krizového 
řízení pro Jihomoravský kraj – 
KRIZPORT.

Nachystejte si předem dostatek vody 
(popř. písek, hlínu), kdyby se oheň 
vymykal kontrole. Nejlepší je umístit 
ohniště v blízkosti vodního zdroje.

Oheň nenechávejte ani chvíli bez 
dozoru, neroznášejte jej po okolí 
a nikdy do něj nevhazujte výbušné 
předměty. Děti by neměly být u ohniště 
ponechány bez dozoru dospělé osoby.

Místo opusťte jen tehdy, až je 
ohniště řádně uhašeno. Nejlepší je 
ohniště pořádně prolít vodou, popřípa-
dě zasypat zeminou. Při vašem odchodu 
se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda 
pod ohništěm musí být chladné. 
Pamatujte, že i ve zdánlivě vyhaslém 
ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a 
poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň 
roznese do okolí.

 TIP  Množí se i případy, kdy si 
obyvatelé např. panelových domů 
grilují přímo na balkonech nebo 
lodžiích svých bytů. Nárůst této 
činnosti je ovlivněn také rozsáhlou 
nabídkou přenosných grilů a HZS ČR 
nemá oprávnění k zásahu u fyzických 
osob, dokud nedojde k požáru. Vyslo-
vení zákazu této činnosti však může do 
svých stanov zařadit sdružení vlastní-
ků bytů, majitel domu apod. Předejde 
se tak vleklým a nepříjemným sporům 
se sousedy a sníží se riziko vzniku 
požáru.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY

S příchodem jara někteří zahrádkáři 
místo pracnějšího, zato však ekologič-
tějšího vyhrabání staré trávy a jejího 
kompostování, volí jednodušší vypalo-
vání. Nejenže je toto počínání nebez-
pečné, ale poškozuje i faunu, flóru 
a znečišťuje ovzduší.

 Neznalost zákona neomlouvá

Vypalování trávy je zakázáno záko-
nem o požární ochraně, zákonem 
o ochraně přírody a krajiny a dále 
zákonem o ochraně ovzduší. Za 
porušení zákona hrozí viníkovi vysoká 
pokuta, která se může ve správním 
řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. 
Zákaz vypalování a spalování trávy je 
navíc zakotven i v obecně závazných 
vyhláškách některých obcí.

Většina lidí nebezpečí, které vypalo-
vání představuje, značně podceňuje. 
Věří, že mají oheň pod kontrolou 
a nemůže se nic stát. Na tento omyl již 
doplatila spousta lidí (zvláště seniorů), 
kteří při vypalování zemřeli nebo 
utrpěli vážná zranění. Hrozí zde velké 
nebezpečí,  že dojde k rychlému 
a nekontrolovatelnému rozšíření

www.krizport.cz
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požáru i na další porost nebo objekty. 
Oheň se při dobrých podmínkách 
dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají 
často nejmenší šanci na danou situaci 
adekvátně zareagovat.

PÁLENÍ ROSTLINNÉHO 
ODPADU

Mnozí lidé často také pálí na svých 
zahradách rostlinný odpad. Toto pálení 
není zakázáno zákonem, ale je třeba se 
informovat na obecním úřadě nebo 
úřadě příslušných městských částí, kdy 
je pálení obecní vyhláškou povoleno. 
Při pálení rostlinného odpadu vždy 
dodržujte zásady bezpečného rozdělá-
vání ohně (viz výše).

 Neznalost zákona neomlouvá

Povinnost ohlášení pálení odpadů mají 
ze zákona o požární ochraně (zákon 
č. 133/1985 Sb.) pouze podnikající 
fyzické a právnické osoby. Občané tuto 
povinnost nemají, ale pokud dochází 
k dlouhodobému pálení, je dobré 
nahlásit tuto činnost HZS příslušného 
kraje a mít na místě pálení mobilní 
telefon a jednoduché hasební prostřed-
ky (lopatu, kbelík s vodou apod.). Ve 
většině krajů je možné nahlásit pálení 
klestí pomocí internetového formuláře 
(např. v Jihomoravském kraji na 
webové stránce 

Portál krizového řízení Jmk

www.firebrno.cz/paleni-klesti
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Sport
Příchod jara pro naši jednotu vždy 
znamená blížící se konec florbalové 
sezóny. Stejně tomu tak je i letos. Muže 
čeká poslední zápas sezóny na konci 
dubna v Kuřimi. Momentálně jsme na 
páté pozici. Již teď ale můžeme 
konstatovat, že zápasy se všemi soupeři, 
až na suverénní Blansko, jsou velmi 
vyrovnané, jen je třeba zapracovat na 
koncovce a větším klidu v zakončení. 
Ženy mají také před sebou poslední 
turnaj sezóny. Ten se uskuteční 13. 4. 
ve Znojmě. Naše děvčata jsou mo-
mentálně na třetí příčce, čeká je tak boj 
o medailové umístění. Velice nás těší, že 
o florbal začala mít nově zájem i další 
děvčata. Ta se sice teprve učí flor-
balovým základům, ale týden co týden 
dělají velké pokroky. Veliký ohlas má 
také florbal pro nejmenší děti pod 

vedením trenéra Aleše Přibyla. Sa-
mozřejmě pokračují i pravidelné 
schůzky Sportáčku pro předškoláky. 
Dovolte mi na závěr poděkovat Vám 
všem, kteří jste se zúčastnili, či dokonce 
pomohli s organizací turnaje ve Stiga 
hokeji, který proběhl na konci loňského 
roku.

Martin Turek, Orel jednota Těšany

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

VI. Těšanský hudební festival – festival ve vinici
Přijměte pozvání na VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – 
festivalu ve vinici, který se uskuteční v sobotu 27. července 2019 
od 17:00. I letos se můžete těšit na nevšední kulturní občerstvení 
i na atmosféru společného setkání u kapličky nad vinohrady.

Stejně jako v minulých letech nebudou ani letos chybět 
mladí talentovaní hudebníci, zajímaví hosté a kmenové 
těleso festivalu Husak Quartet. Děti se v rámci 
předprogramu od 17:00 a následně během pokoncertního 
hudebního žonglování seznámí s postavou slimáka 
Šalomouna a také se třemi malými jezevci, Ťapíkem, 
Kvapíkem a Malíkem, kteří si nedaleko vinice postavili 
chaloupku. Všichni ostatní se již teď mohou těšit na dobré 
víno, domácí chléb, debrecínku a společné muzicírování.

Petr Husák, Orel jednota Těšany
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Folklorní kroužek Lušňáček

Začátek období masopustu byl 
v Těšanech zahájen Ostatkovou be-
sedou u cimbálu ve Václavském sále 
restaurace Korok, kterou uspořádaly  
těšanské baby. Děti z Lušňáčku měly 
během večera několik krátkých vystou-
pení, během kterých napekli masopust-
ní koblížky, zahráli, jako muzikanti 
nebo zatancovali tradiční masopustní 
„Pod šable“. Do tanců a her zapojili 
všechny přihlížející diváky. Nechyběl 
zpěv s cimbálovou muzikou Vonica 

Ostatková beseda u cimbálu
Taky jste si říkali, stejně, jako já, že jste loni postrádali tuto pěknou akci v kulturním 
programu naší obce a neradi byste, aby tomu tak bylo i v roce příštím? Možná 
ano?! V tom případě, jsem ráda, že nejsem jediná, neboť si myslím, že kroje 
a cimbálová muzika k masopustu (ostatkům) neodmyslitelně patří. Také nutno 
podotknout, že naše děti z folklorního kroužku Lušňáček, jsou rok od roku šikov-
nější. Doufáme, že jim nadšení a radost z tance v krojích u muziky vydrží co nejdéle.

z Krumvíře a ani dobré jídlo, o které 
se postaraly šikovné těšanské hospo-
dyně . Sál opět praskal ve „švech“ 
a všichni přítomní se jistě dobře bavili. 
Nejhezčí byl ovšem pohled na s radostí 
tančící a dovádějící děti, které do víru 
tance nemusel nikdo popohánět. 
A nakonec, jak už tradice říká, na 
sklonku masopustního času, pochovali 
společně i milou basu.

Za FS Lušňáček Petra Vymazalová
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Křesťanské Velikonoce jsou oslavou 
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Název 
Velikonoce pochází z označení „veliká 
noc“ - kdy Ježíš Kristus v noci ze soboty 
na neděli vstal z mrtvých. Kristus byl 
ukřižován několik hodin před začátkem 
hlavního židovského svátku pesach, 
který připomíná vysvobození Izraelitů 
z egyptského otroctví a jejich přechod 
Rudým mořem. Křesťané věří, že 
Kristova smrt a vzkříšení jsou novou 
paschou, definitivním vysvobozením 
člověka z otroctví zla. Paschou – 
přechodem, který definitivně otevírá 
cestu k Bohu. Je jen na volbě každého 
člověka, zda tuto nabídku přijme.

"Nebojte se! Moc Kristova kříže 
a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 
z něhož by člověk mohl mít strach. 
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl 
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato 
slova potřebujeme dnes možná více, 
než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila 
jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou  
osudy tohoto pomíjivého světa. A tento 
někdo je Láska... Jen on se může plně 
zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan 
Pavel II.)

zdroj: velikonoce.vira.cz

Velikonoce

Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany
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Hned za několik týdnů jsme se sešly 
s  našimi kamarádkami z Prahy, 
abychom se navzájem naučily něco 
nového. My jsme zároveň s tím už 
začínaly vymýšlet naši každoroční 
pohádku, tentokrát připravovanou na 
období dušiček. Pohádka Ať žijí 
duchové se s velkým úspěchem hrála 
hned na třech místech, ve Vyškově, 
v Těšanech i v Otnicích. Po této akci už 
nás čekaly jen svátky Vánoční.

Jelikož je v tento čas důležité 
přinášet ostatním radost, rozhodly 
jsme se zpříjemnit čas klientům 
v domově pro seniory U Františka 
v Újezdě u Brna. Největším překva-
pením bylo vystoupení i  našeho 
těšanského trenérského dua, posíle-
ného o tanečníka společenských 
a latinsko-amerických tanců, který nám 
tento rok pomáhá jak při skládání 
sestav tak na klasických trénincích. 
Poté nemohla chybět naše společná 
vánoční nadílka.

Koncem minulého roku, mělo Kalimero naplánováno hned několik akcí. Jako 
první jsme vás mohly přivítat na naší Pohádkové cestě, která se konala koncem září 
v Těšanech na hřišti za školou. Děti zde mohly potkat několik oblíbených pohádko-
vých postaviček, nechat si něco namalovat na obličej, udělat si tetování, zaskákat si 
na skákacím hradě a hlavně vyplnit spoustu zábavných úkolů. Rodiče se zatím 
mohli zajít podívat na kvalitní nohejbalový turnaj. Akce proběhla s doprovodem 
krásného počasí a my doufáme, že vás na ní budeme moci přivítat i tento rok. 

Po novém roce jsme nemeškaly, a po 
krátké přestávce jsme začaly znovu 
pilně trénovat. Některé naše mini 
sestavy pro soutěžní sezonu 2019 jste 
mohli vidět na těšanském maškarním 
plese. 

Jelikož naše soutěžní sezona teprve 
začala, na soutěže stále jen čekáme. 
Tréninky ale probíhají dále tak jako 
vždy, každé pondělí od 17:30 a v pátek 
od 16:00.  Chtěla bych za celé Kalimero 
poděkovat obci Těšany za podporu. To 
největší díky však patří panu starostovi 
za umožnění a podpoření všech našich 
akcí.

I pro tento rok máme hned několik 
akcí již naplánovaných, doufáme že vás 
na nich budeme moci přivítat. Aby 
vám žádná z našich akcí neutekla, 
sledujte náš Facebook Kalimero 
Vyškov-Těšany, nebo Instagram – 
mažoretky.kalimero.

Kateřina Ferinová

Mažoretky Kalimero
  Kalimero Vyškov-Těšany mažoretky.kalimero



Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby se platí,

jako by byla plná!

Třídění odpadu v Těšanech

V tabulce níže můžete vidět, že po 
celou dobu od zavedení systému 
třídění, tedy od roku 2016 se v Těšanech 
počet tun vytříděného odpadu podstat-
ně zvýšil, ba naopak počet tun směsné-
ho odpadu se výrazně snížil. Velký podíl 
má na tom jistě i vytřídění bioodpadu ze 
směsného odpadu. Tato složka nejen, že 
působí v popelnicích zápach, a proto je 
separace žádaná, ale patří také k tomu 
nejtěžšímu, co do nádob na odpad 
dáváme. Díky tomu, že značná část obce 
začala aktivně používat kompostéry, 
tak se především v roce 2018 radikálně 
snížil počet svezených tun směsného 
opadu. 

Odpadové hospodářství v Těšanech
Dovolte, abych zrekapituloval to, co se v odpadovém hospodářství obce za posled-
ních pár roků změnilo a jaké jsou naše výsledky. 

Od 1.1.2018 jsme v obci přešli z 14-ti 
denní frekvence svozu směsného 
odpadu na frekvenci měsíční. Důvodem 
bylo především to, že množství směsné-
ho komunálního odpadu vyprodukova-
ného každou domácností se snížil na 
takové množství, že četnost přistavení 
„popelnic“ jedné domácnosti ke svozu 
bylo v průměru 1 nádoba za 4–6 týdnů. 
Tato skutečnost byla podložená zázna-
my z databáze svozů. Pokud bychom na 
svoz jednou měsíčně nepřistoupili, tak 
by svozová firma svoz výrazně zdražila, 
protože mzdové a další náklady, které 
má SUEZ spojené se svozem jsou 
obdobné, ať již sváží 600 popelnic nebo 
jen 300 ks. Rozhodli jsme se tedy jít 
cestou, která již byla ověřená u více obcí 
a to snížení frekvence svozu. Poplatek 
za svoz jsme tedy nebyli nucení zdražit 
(tak jak se to v některých obcích děje) 
a stále můžeme občanům poskytovat 
odměnu za třídění. Přikládám grafy, na 
kterých můžete vidět rozdělení domác-
ností podle slevy na poplatek za odpady 
a to za poslední dva roky. Mnoho z vás 
dosáhlo na slevu vyšší než v předchozím 
roce, nicméně některým se při stejných 
výsledcích sleva mírně snížila. Je to 
proto, že zastupitelstvo určuje „balík“ 
peněz, který bude mezi občany rozděle-
ný a ten se meziročně nezměnil (posled-
ní dva roky je to 180.000,- Kč celkem). 
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Kompostovat má smysl

Milí občané, pomalu ale jistě se nám 
blíží jaro a jelikož je opakování matka 
moudrosti, rozhodli jsme se opět otevřít 
téma BIO odpadu a kompostování.

Kdo dává kuchyňský bioodpad do 
popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad 
je totiž výborná surovina do kompostu. 
Někteří lidé si myslí, že kompostér je 
pouze na trávu a listí a to je velký omyl. 
Kompostéry jsou především na kuchyň-
ský bioodpad. Obce dostávají dotace na 
kompostéry právě kvůli kuchyňskému 
bioodpadu, aby nekončil v popelnicích. 
Kompostování samotné trávy nebo listí 
není žádná hitparáda. Kuchyňský 
bioodpad díky svojí pestré skladbě 
a velkému obsahu vody proces kom-
postování doslova nakopne.

Důvody proč nedávat kuchyň-
ský bioodpad do popelnice:

  1.   Jak jsme si již řekli, kuchyňský 
bioodpad je výborná surovina do 
kompostu. 

  2.   Nebude Vám zapáchat popelnice – 
Kuchyňské bioodpady nejsou nic jiného 
než organické zbytky, které se přirozeně 
rozkládají. Při rozkladu vzniká zápach, 
který se postupně akumuluje v uzavře-
né popelnici, a když pak po čase 
zvednete víko, vyvalí se na vás nepří-
jemný zápach vašeho rozkládajícího se 
bioodpadu. Má to jednoduché řešení: 
Nedávat do popelnice bioodpad,

Proto se hodnota jednoho dosaženého 
Ekobodu snížila a některé domácnosti 
dostali tedy slevu o trochu nižší než 
v předchozím období. Přesto věřím, že 
snížení odměny o nějakou tu desetiko-
runu nemá na motivaci zásadní vliv. 
Uvědomme si, že jde především o vklad 
do budoucna, kdy nastane zákaz sklád-
kování a ty obce, které nebudou umět 
efektivně s odpadem pracovat, ponesou 
mnohem vyšší náklady.

Na závěr chci zdůraznit, že jsem 
velmi spokojený s tím, jak naše vesnice 
s odpadem hospodaří a hrdě uvádím, 
že jsme vzorem i pro další obce nejen 
v České republice, ale i na Slovensku.

Ing. Miroslav Zborovský
Starosta obce Těšany

Výše slevy na poplatku za odpady u domácností
v Těšanech v roce 2018

Počet domácností

Výše slevy na poplatku za odpady u domácností 
v Těšanech v roce 2019
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popelnici mít postavenou ve stínu 
a nechat pootevřené víko, aby popelnice 
„dýchala“.

  3.   Nebude Vám rezivět popelnice – 
bioodpad je totiž bohatý na vodu, která 
způsobuje korozi plechových nádob.

  4.  Kuchyňský bioodpad komplikuje 
zpracování směsného odpadu, ať už ve 
spalovně nebo na skládce.

  5.  Ušetří se peníze – Tak například 
běžná domácnost vyprodukuje ročně 
přibližně 80 kg kuchyňského bioodpa-
du na osobu. Když je v domácnosti 
například 6 lidí, máte za rok celkem 
480 kg odpadu. Když si vezmeme 
náklady na uložení kila odpadu a nák-
lady na svoz, vychází to nějakých 1200 
Kč. Pokud se zdraží skládkování, jak 
nám ministerstvo slibuje, mohlo by to 
dělat přibližně 2 000 Kč.

 A co vše mohu do 
 kompostéru dát?

zbytky jídel (kromě masa, příp. maso 
v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo 
(i plesnivé), květiny (včetně hlíny), 
papírové kapesníčky, čajové sáčky, 
kávové filtry a sedliny, trus býložravých 
zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír 
(ne mastný)

 Do kompostéru 
 naopak nepatří

oleje a tuky, zbytky cigaret, smetky, 
letáky, noviny, časopisy, vlhčené 
ubrousky a toaletní papír

Určitě tedy doporučujeme využívat 
likvidace BIO odpadu přímo v místě 
původu, tedy ve vašich domácích 
kompostérech nebo hnojištích. Je to 
nejlevnější a nejekologičtější možnost, 
jak s tímto druhem odpadu naložit. 
A jako bonus Vám nebude rezivět ani 
zapáchat popelnice. 
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POPIS PRÁCE:

Výroba a montáž (popř. demontáž) otvorových prvků a jejich příslušenství 

NABÍZÍME:

 zajímavou práci v rodinném pracovním prostředí

 odpovídající platové ohodnocení + individuální 
odměny 

 příspěvek na stravování, penzijní připojištění, 
zaměstnanecké slevy atd.

 zručnost, technické myšlení a pečlivost

 spolehlivost, samostatnost, dobrý 
zdravotní stav

 chuť učit se nové věci

 časovou flexibilitu

POŽADUJEME:

Přijme kolegy na pozici:

PRACOVNÍK VÝROBY A MONTÁŽE 
PLASTOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ
(JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:

na email hrdy@polyplast.cz nebo tel. 608 235 323

Boleradice 444

691 12





TĚŠANSKÁ OMALOVÁNKA

www.outesany.cz
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KONCERTNÍ KALENDÁŘ 
duben - červen 2019

9. 4. 2019, 18.00
VII. Interní večírek – KIC Klobouky

10. 4. 2019, 18.00
VIII. Interní večírek – KIC Klobouky

17. 4. 2019, 18.00
Koncert souborů ZUŠ – sokolovna Klobouky 

25. 4. 2019, 17.00
IX. Interní večírek – KIC Klobouky

15. 5. 2019, 18.00       
X. Interní večírek – KIC Klobouky

16. 5. 2019, 17.00        
Taneční koncert – Boleradice, divadlo

17. 5. 2019, 9.30
Taneční koncert pro školy – Boleradice

21. 5. 2019, 9.30        
Taneční koncert pro školy – Boleradice

23. 5. 2019, 18.00  
Absolventský koncert – KIC Klobouky

28. 5. 2019, 9.30
Taneční koncert pro školy – Boleradice

4. 6. 2019, 9.00
Výchovné koncerty pro školáky
10.45 v rámci projektu Mozartovy děti     
Vojtěch Vrba + brněnská filharmonie
Besední dům, Brno

6. 6. 2019, 18.00
Koncert dětských sólistů v rámci projektu 
Mozartovy děti, Eliška a Tereza Horákovy + 
brněnská filharmonie,  Besední dům, Brno

15. 6. 2019, 18.30
Zahájení folklorního festivalu Kraj beze stínu 
v Krumvíři, pěvecký sbor ZUŠ, Krumvíř

16. 6. 2019, 14.00
Vystoupení cimbálové muziky a sólistů na 
folklorním festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři



Obec Těšany a Základní škola a mateřská škola v Těšanech 
Vás zve na

Úklid
naší
obce  

 26. dubna 2019
Sraz před základní školou v 8.00 hodin

  

www.uklidmecesko.cz

Naším společným úkolem bude uklidit obec a její okolí od pohozeného nepořádku.
Letošního úklidu obce se z výchovných a organizačních důvodů zhos�la škola. 
Pozvání však pla� pro všechny spoluobčany. Předpokládaná doba úklidu bude 2 hodiny. 
Vezměte si s sebou rukavice a reflexní vestu. Akce je vhodná pro všechny věkové 
generace.


