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Slovo starosty obce

Vážení občané,

jako vždy v měsíci červnu vám přinášíme zpravodaj plný 

ohlédnutí za krásnými akcemi, které se v Těšanech v minulých 

měsících uskutečnily. Dovolte, abych vám popřál příjemné 

prožití letních měsíců a dětem pohodové letní prázdniny. 

18. května byly slavnostně otevřeny 
nové fotbalové kabiny. Velmi mě potěšil 
zájem veřejnosti o prohlídku kabin 
a také o celodenní program. Stavbu 
prověřily i další následující akce Chari-
ty Day, Barnabášské hody a další, o kte-
rých píšeme ve zpravodaji na jiném 
místě. Z reakcí, které jsem zaznamenal, 
přijali Těšaňáci nové kabiny velmi pozi-
tivně, což mi dělá obrovskou radost. 

Hned po hodech byla započata 
rekonstrukce silnice „Za konírnou“.  
Stavba bude pokračovat do konce 
srpna. Na komunikaci budou zbudová-
ny kanalizační vpusti i parkovací místa. 
Bude tím tak opravena jedna z posled-
ních místních komunikací v Těšanech, 
která není v úplně vhodném stavu. 

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 26. 6. 2019

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 21. 8. 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, Petr Kozel

Byly zbudované horské vpusti v ulici 
u školy a v Močílkách. Tímto řešením se 
snažíme předejít škodám způsobeným 
přívalovými dešti.



V nadcházejících dnech se chystáme 
pořídit JSDH Těšany (jednotka je 
zřizovaná obcí Těšany) novější automo-
bilovou cisternu. Na vybraný automobil 
můžeme čerpat dotaci až 1 mil. Kč. 
Celková cena vybraného auta by se měla 
pohybovat kolem 2,5 mil. Kč. 
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Dotace pro letošní rok

Již víme, které plánované projekty 
budou v tomto roce dotačně podpořeny. 
Jihomoravský kraj schválil následující 
dotace:  
 1 mil. Kč k zakoupení starší cisterno-

vé automobilové stříkačky. 
 81 tis. Kč na podporu národopisných 

slavností 
 50 tis. Kč k péči o zeleň

Byl jsem oslovený organizátory 
mezinárodního kongresu ITAPA, který 
se konal v Bratislavě, abych zde prezen-
toval, v rámci bloku Smart Cities, náš 
systém třídění odpadu. Těšany zde byly 
uváděné jako jedna z obcí, která by měla 
být inspirací pro slovenské obce nejen 
co se odpadového hospodářství týče. 

Žádosti podané do programů vyhlá-
šených MMR dopadly následovně:

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu 
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Těšany 
– žádost úspěšná, obdrželi jsme 
max. možnou podporu 5 mil. Kč.

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu 
Rekonstrukce ZŠ a MŠ Těšany – 
nebyli jsme mezi vybranými, ale 
nacházíme se mezi náhradníky

 žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj v programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova k projektu  
Těšany – rekonstrukce místní
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komunikace Za konírnou – nebyli 
jsme mezi vybranými, ale nachází-
me se mezi náhradníky

 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 – nebyli jsme mezi 
vybranými, ale nacházíme se mezi 
náhradníky

Projekty, které nebyly dotačně podpo-
řeny, kromě komunikace Za konírnou,
v tomto roce realizovány nebudou. 
Zkusíme opět žádat v roce následujícím.

Připojuji se s poděkováním všem, 
kteří se podíleli na velmi povedených 
Barnabášských hodech. Chválím jak 
organizátory, tedy TJ Sokol Těšany 
a jejich příznivce, tak především stárky 
a další krojované.

Možná jste si všimli, že i deník Blesk podpořil akci Charity Day. V článku 
s titulkem „Shání naději pro tři kluky“ je psáno o trojčatech Koláčkových, která jsou 
od dětství upoutána na invalidní vozík. Nejen tito tři kluci, ale i další postižené děti 
budou podpořeny, díky výtěžku z akce, která probíhala u nás v Těšanech.

Rád bych tímto poděkoval 
všem starostům, obcím, 
podnikatelským i jiným 
subjektům, a především 
všem lidem, kteří se ke sbírce 
připojili.

Miroslav Zborovský
starosta obce Těšany  

Možná jste si všimli...
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Charity Day
Pomáháme společnou cestou

   www.charityday.cz  

V sobotu 25. května 2019 proběhla v Těšanech ve spolupráci s DSO Cezava 
sportovně-společenská charitativní akce, jejímž cílem bylo podpořit zapsaný ústav 
Společnou cestou s námi. 

Program CHARITY DAY - Pomáhá-
me společnou cestou byl určený pro 
celou rodinu. Návštěvníci viděli 
fotbalové zápasy žákovských kategorií, 
ale také exhibiční zápas výběru starostů 
proti Mercedes týmu složeného Petrem 
Švancarou, který se, stejně jako další 
známé osobnosti charitativního dne 
zúčastnil. Kromě fotbalových utkání 
byly pro dospělé i děti k dispozici různé 
dráhy, kde si lidé bez postižení mohli 
vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, 
chůzi se slepeckou holí, byl k vidění 
výcvik asistenčního psa a další. Dále 
byly pro děti přichystané skákací hrady, 
skluzavky, jízda na koni či hudební 
scéna, kde nás přes den bavili zpívající 
popeláři, show mimoňů a také handica-
povaná kapela V rytmu. Za zmínku stojí 
také účast umělců, kteří malovali na 
nadměrně velká plátna obrazy k vydra-
žení. Večer končil hudební scénou před 
22.00 hod. 

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC

Neuvěřitelný výtěžek 

334.882 Kč 
pomůže nejen trojčatům 
Koláčkovým, která se stala
tváří Charity Day, 
ale i dalším rodinám 
s handicapovanými dětmi.

Přispět můžete i nyní na transparentní účet č.: 115-3520510227/0100, 
při platbě poznámka „Charity Day”, DĚKUJEME!



Milan Strouhal / Ing. Pavel Trunda / Zdeňka Šťastná / Milan Kura, moderátor / Potraviny Na radnici Újezd u Brna
Velas Pub Velešovice / Eva Šišková – fotografka / Ochotnické divadlo OchOtnice / SDH Hrušky / ZOMEGAL s. r. o. 

Vinařství Vaněk Velké Bílovice / Papu Bufet

SDH Těšany MO Těšany

RADIM
MA DA

FIKA

Akci podpořilo mnoho sponzorů a dalších podporovatelů a také starostové 
a obce Brna venkova a okolí (Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice,  Otmarov, 

Otnice, Telnice, Těšany, Žatčany, Velatice, Újezd u Brna, Hrušky...)
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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
obce Těšany

Obec Těšany vyzývá vlastníka(y), aby se do 31. 12. 2019 od zveřejnění 
dostavil(i) na Obecní úřad v Těšanech, 664 54 Těšany 141, k prokázání 
vlastnictví k níže uvedené věci

hrobovému zařízení (tzn. pomníku, obrubě) 
na starém hřbitově v Těšanech.

Pokud vlastník uvedených věcí ve stanoveném termínu nedoloží na 
Obecním úřadě v Těšanech vlastnictví k těmto věcem, bude obec Těšany 
postupovat v souladu s § 135 Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 39, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní 
zřízení) se návrh zveřejňuje po uvedenou dobu.

 Danuše Horáková Ing. Miroslav Zborovský
 místostarosta   starosta 

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si všimli, že na vstupní 
bráně starého hřbitova visí Veřejná 
vyhláška obce Těšany k prokázání 
vlastnictví k hrobovému zařízení – tzn. 
pomníku, obrubě. Tato vyhláška je 
rovněž vyvěšena ve vývěsce obecního 
úřadu. Vlastníci hrobového zařízení 
nebo jejich dědicové se do 31. 12. 2019 
mohou na obecním úřadě přihlásit 
k uvedenému vlastnictví. Po tomto 
termínu obec vyvolá jednání s vlastníky 
hrobového zařízení. Podrobnější 
informace k prokázání vlastnictví 
obdrží přihlášení vlastníci zařízení 
společně s pozvánkou na jednání. 

První reakce na výzvu obec již 
zaznamenala, i obavy pozůstalých, co 
zamýšlí obec se starým hřbitovem, zda 
ho chce odstranit. 

Záměrem obce v žádném případě 
není odstranění starého hřbitova. Obec 
hodlá v příštím roce požádat o dotaci na 
úpravu starého hřbitova a k tomu 
potřebuje znát vlastníky hrobových 
zařízení .  Některé pomníky jsou 
nečitelné, zborcené a zarostlé trávou. 
U dalších hrozí sesunutí, proto obec 
vyvěsila pro návštěvníky hřbitova 
upozornění, že vstup je pouze na vlastní 
nebezpečí. Všichni asi chceme, aby 
hřbitov byl pro návštěvníky a pozůstalé 
žijící nejen v Těšanech, ale i odstěhova-
né a vracející se do Těšan třeba jenom 
u příležitosti „Památky zesnulých“ 
zajímavý a upravený.

Na úpravu hřbitova bude zpracová-
na studie a pokud se nám podaří získat 
potřebné finanční prostředky bude 
hřbitov upraven tak, aby byl důstojným 
místem odpočinku našich předků.

Danuše Horáková 



Poděkování

zástupcům obce, členům kulturní 
komise a všem, kteří byli zapojeni do 
příprav akce "Posezení seniorů s ju-
bilanty", uskutečněné 11. 5. 2019 v sále 
restaurace KOROK.

Celé odpoledne proběhlo v přátelské 
atmosféře, pohoštění nemělo chybu, 
vystoupení dětí z Lušňáčku bylo velmi 
příjemným zpestřením. A s hudebním 
doprovodem pana Švásty jsme si pěkně 
zazpívali i zatančili.

Přítomní senioři si mezi sebou 
popovídali a pořadatelé se nám po celý 
čas maximálně věnovali.

Děkujeme.
Manželé Josef a Ludmila Petlákovi

Psí hromádky!!!!!

Vážení a milí spoluobčané,
v reakci na opětovné stížnosti některých 
z vás, znovu apelujeme na držitele psů 
v naší obcí, aby při jejich venčení 
svědomitěji uklízeli jejich výkaly.  
Vzhledem k počtu psů – je jich 
v Těšanech asi 270, se množí vaše 
připomínky k stále častěji se obje-
vujícím psím exkrementům na chod-
nících, cestách, veřejných pros-
transtvích, předzahrádkách a dětských 
hřištích. Odpadkové koše jsou k dis-
pozici na mnoha místech v obci 
a držitelé psů, kteří je venčí, o nich jistě 
vědí a většina je také využívá.  Obracíme  
se tedy na ty z vás, kteří řádně ne-
uklízíte, abyste ostatní občany svým 
netečným přístupem neobtěžovali.   
Nám všem pak doporučuji, ozvat se, 
pokud jste svědky takto neohledu-
plného jednání psích páníčků a do-
mluvit jim hned po „spáchání činu“.

J. N.

Setkání seniorů
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Naše nová hasička se v soutěži 
Stavba JMK 2018 umístila na skvělém 
třetím místě. Stavba byla hodnocena 
v kategorii Stavby občanské vybave-
nosti. Na prvním místě v této kategorii  
se umístily současně dvě stavby a to 
Víceúčelové tělovýchovné zařízení 
v Brně – Žabovřeskách a Bowling Brno 
– areál Brno Židenice. Na druhém 
místě skončila Přístavba ZŠ Ratíš-
kovice. 

Více na www.stavbajmk.cz   

Umístění stavby hasičky 
v soutěži Stavba JMK 2018

1. místo
Víceúčelové tělovýchovné 
zařízení v Brně – Žabovřeskách

1. místo
Bowling Brno – areál Brno Židenice

2. místo
Přístavba ZŠ Ratíškovice

10



Dobrý den, pane starosto, 

před časem jsem projížděl vaší obcí a byl jsem opravdu v  němém úžasu 
nad vaší novou hasičskou zbrojnicí. Myslím, že se Vám všem zúčastněným 
velmi povedla. Byl jsem tak nadšený, že jsem se i na chvíli zastavil a musel 
jsem si to projít a profesně prohlídnout :-). Jen škoda, že jsem se nedostal 
dovnitř :-). Zaujala mě zajímavě řešená fasáda z  plechu a rád bych se 
zeptal na nějaké technické info o použitém materiálu. 

Předem děkuji za Vaši reakci. Ing. Martin Ivan
 autorizovaný inženýr

Velmi mě potěšil mail od pana 
Ing. Martina Ivana, který projížděl 
Těšany a zaujala jej naše hasička. Každá 
taková reakce člověka nabije energií do 
další práce.

MZ

Zpravodaj obce Těšany · červen 2019
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Slavnostní otevírání 
fotbalových kabin

Dne 18.5.2019 byly slavnostně 
otevřeny nové fotbalové kabiny, které 
slouží nejen fotbalistům, ale také jako 
zázemí pro hody, letní kino, národopis-
né slavnosti atd. Cena za stavbu kabin 
a za náklady se stavbou související je 
12,3 mil. Kč. Jihomoravský kraj stavbu 
podpořil částkou 500.000,- Kč.

Pojďme si tuto akci připomenout 
ve fotkách.

Stříhání pásky, prohlídka kabin 

Zápas týmu Romana Sedláčka – 
těšanského rodáka a fotbalového 
reprezentanta (Pavel Hapal, Jan 
Maroši, Petr Maléř, Ladislav 
Kučerňák, David Kobylík…)
vs. výběr Těšan

Derby Těšany A vs. Moutnice A
(Mistrovský zápas III. A třídy)

Proběhlo...
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Hymna TJ Sokolu Těšany
Pár dní před slavnostním otevíráním kabin byla nahraná a nazpívaná hymna 

TJ Sokolu Těšany. Velký dík patří především panu Milanu Strouhalovi, který 
skladbu zaranžoval a nahrál hudební doprovod. Za mikrofonem se potom vystřídalo 
necelých dvacet zpěváků ze všech věkových kategorií. Slova hymny jsou v sokolské 
kronice zapsaná již několik desítek let, proto je záslužné, že byla hymna nyní zazna-
menaná i s hudebním doprovodem. Skladbu můžete slyšet před každým zápasem 
místních fotbalistů na nových fotbalových kabinách.

Hymna TJ Sokol Těšany

My jsme kluci eSKá Těšany, my umíme fotbal hrát, 
kdo si to chce s námi rozdat, musí umět bojovat.

Sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva hochům těšanským,
sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva hochům těšanským.

Děvčatům se tuze líbí naše bílé trenýrky 
a my zase radost máme, když trefíme do branky.

Sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva hochům těšanským,
sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva jim, sláva hochům těšanským.

Zpravodaj obce Těšany · červen 2019 13



Letošní hody jsme jako těšanští 
stárci připravili trochu jinak, než bylo 
zvykem – poznali jste to? Celý rok jsme 
v krojích reprezentovali naši obec na 
různých akcích – setkání krojovaných 
v Břeclavi, vystoupení s Moravskou 
besedou na plesech v Kloboukách 
u Brna nebo Boleradicích, účast jako 
přespolní chasa na hodech a krojových 
plesech v mnoha obcích v okolí. 
Přípravu na Barnabášské hody 2019 
jsme odstartovali už koncem loňského 
roku, kdy jsme začali přemýšlet, koho 
oslovíme pro nominaci stárek, stárků, 
chasy a sklepníků. Také jsme promýšle-
li, co všechno a kdy musíme připravit a 
natrénovat. V únoru jsme roznesli 
pozvánky mládežníkům, kterými jsme 
je oslovili, jestli podpoří svojí účastí 
letošní hody v Těšanech. Překvapil nás 
především velký zájem u kluků, kterých 
bylo podstatně více než děvčat.  

Barnabáššské hody 
Těšany 2019 



V březnu jsme začali trénovat ve 
výstavce ZŠ a na 7. května jsme připra-
vili setkání stárků se spoluobčany 
v podobě akce Eště byly štyry týdně do 
hodů, kde jsme si zazpívali a zatancovali 
za doprovodu cimbálové muziky 
DONAVA. Po celý květen jsme pilně 
trénovali a 4. června jsme jeli až do 
Ždánického lesa pro máju. Měli jsme 
smůlu, že se při kácení ulomila koruna, 
ale všechno naštěstí nakonec dobře 
dopadlo. V sobotu dopoledne jsme ji za 
p omoc i  t ý mu  s t avě č ů  p os t av i l i 
a odpoledne stárci za doprovodu 
dechové hudby BIVOJANKA chodili po 
dědině zvát všechny spoluobčany na 
hody. V sobotu večer se konala hodová 
zábava za doprovodu skupiny MODUL 
s půlnočním překvapením. Vyvrchole-
ním hodů byla neděle – dopoledne se 
konala hodová mše, odpoledne průvod 
po dědině, požehnání v kostele, 
předávání stárkovského práva staros-
tou stárkům u kovárny, odpolední 
a večerní zábava s DH LÁCARANKA. 
Na parketu se představilo přes 130 
krojovaných přespolních z Boleradic, 
Bošovic, Čebína, Čejkovic, České, 
Horních Bojanovic, Jundrova, Kurdě-
jova, Komína, Moutnic, Morkůvek, 
Mutěnic, Ochozu u Brna, Střelic, 
Sobotovic, Syrovic, Tuřan, Velkých 
Bílovic, Žatčan atd. Už jste to někdy 
v Těšanech viděli? Na závěr bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří naše hody 
jakkoliv podpořili, a to zejména našim 
rodičům! 

Za stárky Lucie Langášková 
a Vojtěch Saifrt
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Těšanské hody 
vzkvétají!?

Kdo někdy zažil hody na Slovácku 
nebo v Podluží, musí těšanské hody 
brát, mírně řečeno, jako velmi pozvol-
ný start hodové sezóny. Tento rok tomu 
však bylo v Těšanech jinak. Letošní 
hody zaznamenaly raketový posun 
vpřed a svou nebývalou velikostí vyra-
zily všem dech. Svědčí o tom pozitivní 
ohlasy přicházející ze všech stran. 

Již poslední roky lze na mladých 
vidět překvapivý zájem o folklórní život 
v naší obci. Letos však i hodová neděle 
povyskočila o několik úrovní nahoru. 
Kromě odpoledne, kdy si nástup ne-
chalo zahrát snad tucet přespolních 
chas, také velmi vydřená večerní zába-
va s dechovou hudbou.

Stárci totiž na tom, aby hody takové 
byly „pracovali“ celý rok. Celou loňskou 
hodovou sezónu objezdili okolní i vzdá-

lenější vesnice jako „přespolňáci“. Zde 
se nejen dobře bavili, ale hlavně vstře-
bávali zkušenosti a rady od ostřílených 
hodových borců. To, že jezdili „napře-
spole“ bylo klíčové, jelikož tak zvali 
okolní chasy, k návštěvě našich hodů. 
Nájezd přespolních je totiž v těchto ob-
cích nepostradatelnou součástí hodů. 
Těšanští stárci byly neoblomní a v této 
důležité aktivitě pokračovali i v zimní 
sezóně krojových plesů. Na některých 
dokonce vystoupili při předtančení 
Moravské besedy, kterou se sami ze své 
iniciativy naučili. 

No a to vše sklidilo své ovoce, jeli-
kož kdo byl letos v neděli pod májou, 
viděl snad poprvé v Těšanech postupně 
přicházející hloučky přespolňáků, zažil 
příjemné vystupování stárků, věhlas-
nou dechovou hudbu Lácaranku 
a skvělou atmosféru, kterou vy-
tvořili dobře naladění návštěvníci 
na zaplněném parketu. Škoda jen, 

Zpravodaj obce Těšany · červen 2019 · Těšanské hody
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že Těšaňáci nepodpořili svoje stárky 
až do vyhlášení večeře a houfně se vy-
tráceli již během nástupu přespolňáků. 
Přicházejí tak o vyvrcholení hodového 
třídenní a o velkou parádu, se kterou 
se chasy z daleka i blízka přijely do naší 
obce ukázat. Zbylým divákům se tak 
naskýtá smutný pohled na poloprázd-
né lavičky a plný parket přespolních 
verbířů.

To už ale není v silách stárků, to je 
naše vizitka. A proto, abychom pomohli 
stárkům letošní laťku držet a do Těšan 
opět přilákali plejádu krojovaných hos-
tů, musíme svojí účastí tyto mladé, pro 
tradice zapálené lidi, podporovat. 

Velké díky patří hlavnímu páru 
Lucce a Vojtovi i všem ostatním stár-
kům, ale i jejich rodičům, kteří musí 
mimo jiné nakrmit hladové přespolňá-
ky a muzikanty při hodové večeři. Také 
vám, kteří jste přišli a skvěle se bavili. 

Peťa a Vojta
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Velikonoční hrkání 
Když nám na Velikonoce „odletěly 

zvony do Říma“, vydali jsme se obchá-
zet naši obec a místo zvonění zvonů jsme 
hrkali. Je vidět, že tento krásný zvyk 
má v Těšanech stále větší místo. Každý 
rok se účastní více dětí. Velkou pochva-
lu zaslouží ti nejmenší, kteří s radostí 
vstávají brzy ráno, aby se mohli v šest 
hodin vydat na cestu. A se stejným nad-
šením hrkají a chodí po vesnici třikrát 
denně. Po ranních hrkáních nám paní 
Radka Kučerková nachystala snídani 
jako odměnu za brzké vstávání, při 
které měli možnost si starší popovídat 
a mladší děti si společně pohrát. Cesty 
jsme naplánovali tak, abychom prošli 
alespoň jednou každou část obce. 

Velké poděkování patří všem účast-
níkům, ale také vám, kteří jste nás 
pozdravili zamáváním. Těší nás, když 
vyjdete na chviličku před dům nebo 
vykouknete z okna se na nás podívat.  
Doufám, že příští rok se nás sejde zase 
o něco více než letos.

Aleš Přibyl

Setkání seniorů
V sobotu 11. 5. jsme se opět po roce 

setkali s našimi spoluobčany, kteří do-
vršili věku šedesát pět let a víc… 

Tradiční událostí je vždy přání 
jubilantům (70, 80, 90+) a společné 
posezení. Do programu se zapojily děti 
z Lušňáčku, pan Lugowski, který na-
chystal kufr na vojnu – jak bylo kdysi, 
výstavu hraček, se kterými si naši se-
nioři hrávali, děti ze školy přišly naopak 
ukázat hry, které užívají dnes. Nechyběl 
ani drobný dáreček na památku. O zá-
bavu se postaral a do tance nám hrál 
pan Zdeněk Švásta, který rozproudil 
mládí ve všech hrou jak na klávesy, tak 
i na harmoniku. Za chystaný program 
jsme obdrželi na obec nejedno podě-
kování, které nás upřímně potěšilo 
a u srdce zahřálo. I my Vám děkujeme, 
že s námi přicházíte prožít pár chvil 
něčeho krásného. 

Radka Kučerková
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Vážení rodiče,
 konec školního roku se blíží a nás dělí od prázdnin jen pár akcí. V mateřské 
škole je zvykem loučení předškoláků na Zahradní slavnosti. Letos jsou tématem 
BROUČCI. S nadšením paní učitelky připraví zajímavý odpolední program plný 
úkolů, her, příběhů a písniček, ve kterých děti ukážou, co všechno již umí. Žáci 
ze školní družiny přispěchají se svou pomocí. Paní kuchařky školní jídelny připraví 
chutné občerstvení. V závěru si předškoláci otisknou prstíky do pamětní knihy  
a se školkou se rozloučí. Od druhého září nastoupí do první třídy, v příštím školním 
roce jich přivítáme 19. Těšit se na ně bude paní učitelka Mgr. Radka Kučerková.
 Další tradiční akcí v závěru roku je přijetí nejlepších žáků u pana starosty 
na Obecním úřadě. Stalo se zvykem, kromě slavnostního ocenění, že pan starosta 
dětem ukáže kancelář, seznámí je, jak úřad funguje, kde se schází zastupitelstvo, 
o čem jedná apod. Připraveno je i malé pohoštění. Žáci tak mají příležitost zažít 
slavnostní ocenění mimo školní prostředí.
 Všechny děti se těší samozřejmě na poslední den. Přijdou si pro vysvědčení, 
rozloučí se s paní učitelkou, se spolužáky a těší se na prázdninové zážitky. V tento 
den necháváme větší prostor žákům, kteří už v dalším roce budou na středních 
školách, mluvím o deváťácích. Tento den je pro ně připraveno poslední zvonění. 
Všichni se sejdeme na chodbě a schodišti, vyslechneme jejich závěrečnou řeč, 
předáme pamětní listy a pak je „vyšleme do života“ za zvuku zvonění. Den před 
tím je vždy věnován jejich pásmu, fotkám a příběhům. Mají možnost ukázat, jak 
dospěli, mnohdy se ukážou i skryté talenty našich puberťáků. V letošním roce jich 
odejde 14. Za celý pedagogický sbor jim přeji do „nového života“ mnoho zdaru a sil 
poprat se a dosáhnout úspěchu.
 V závěru bych zmínila v médiích již oznamovanou informaci o novém financování 
regionálního školství, které nás čeká od ledna 2020. Zjednodušeně řečeno školy 
budou financovány ne jako doposud na žáka, ale na třídu o určitém počtu dětí 
s příslibem, že peníze budou přerozdělovány spravedlivěji. Praxe nám ukáže, v čem 
bude přínosem a kde má tzv. Achillovu patu.
 Závěrem přeji všem dětem slunečné prázdniny, odpočinek a zábavu se svými 
blízkými.
  Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
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  Co naši nejmenší?

Učíme se: Práce všeho druhu
V rámci projektu „Polytechnická vý-

chova v MŠ“ přijel v pátek 26. 4. do tří-
dy Žirafky pán z „technické školky“, 
který děti seznámil s prací se dřevem. 
Děti si vyzkoušely řezání lupenkovou 
pilkou, broušení smirkovým papírem, 
vrtání aku vrtačkou aj. Z nařezaných 
bočnic a koleček jsme společně udělaly 
vozík za koníka, třeba pro berušku. Zís-
kanou zkušenost jsme využily při výro-
bě srdíčka, které si vyřezaly, obrousily 
a vyvrtaly do něj dírku pro špejli. Poté 
jej dozdobily ubrouskovou technikou 
a mašličkou. Maminky určitě potěšil 
vlastnoručně vyrobený dárek od svého 
dítka k jejich svátku matek.

Markéta Večeřová, učitelka MŠ

„Moje maminka má svátek aneb 
Bez práce nejsou koláče“

„Jsi pilný jako včelička“ – to si 
mohli malí mravenečkové, včeličky 
a broučci na vlastní kůži vyzkoušet 9. 5. 
odpoledne ve školce.

Pozvané maminky se nestačily di-
vit, co ti jejich „tvorečkové“ zvládají, 
co umí, čeho se nebojí. Děti za svoji 
dobře odvedenou práci dostaly i vý-
platu „Ferdásky“. Vydělané penízky 
maminky schovávaly do peněženky 

(tu každá mamka dostávala při přícho-
du) a děti pracovaly pilně, s myšlen-
kou, že mamce mohou nakonec něco 
„koupit„!

Oboustranná radost neznala mezí. 
Máma odcházela z akce hlavně s obrov-
ským pocitem radosti a pýchy a s dár-
kem od srdce (peněženka, kabelka 
s cukrovím vlastnoručně vyrobeným) 
a drobotina zase s pocitem dobře vy-
konané práce a s pochvalou „ty jsi ale 
šikulka!!!“

Helena Petláková, učitelka MŠ

Výlet do ZOO 
„Hurá! Konečně už je ráno! Mamííí 

– honem do školky, ať stihneme auto-
bus!“ Takhle to vypadalo asi po ránu 
ve všech rodinách dětí z MŠ. Proč? Pro-
tože v úterý 14. 5. 2019 byl naplánova-
ný výlet do ZOO v Hodoníně. Sice bylo 
zrána trošku chladněji, ale to nám vů-
bec nevadilo! Každá třída měla za úkol 
najít pavilon nějakého zvířátka – děti 
z „myšiček“ hledaly opičky,“ kocourci“ 
zase medvěda a „žirafky“ lva. Během 
pátrání po zvířátkách ještě děti plnily 
spoustu úkolů, které jim přichystaly 
paní učitelky. Vše zvládly na jednič-
ku a byly nadšené ze všech zvířátek, 
co v ZOO uviděly. Čas utíkal velice 
rychle, ještě honem odzkoušet průlez-
ky a houpačky a už musíme spěchat 
na oběd do MŠ. Děti byly spokojené, 
plné zážitků – bezva výlet to byl!!

Naďa Bělíková,učitelka MŠ
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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. 
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Život v mraveništi  
aneb život ve školce

1. Polytechnická výchova v MŠ
2. Den maminek
3. Zoo
4.  Škola v přírodě – Výprava 

za Ferdou Mravencem

Celý školní rok žijeme příběhy 
z knih O. Sekory „Ferda Mravenec“. 
Motivace se nám promítá do všech akcí 
a pokračovali jsme s tímto tématem 
i na škole v přírodě.

Děti z mateřské školy vyslaly sku-
pinu kamarádů na výpravu – na zá-
chranu Ferdy Mravence, kterého zlý 
chlapec odvezl z Těšan daleko, daleko, 
až do dalekých Jeseníků. 

1. den – Pátrání po Ferdovi jsme za-
hájili hned první den po příjezdu a uby-
tování. V lese jsme mezitím postavili 
mravenečkům domečky, aby se měli 
kam schovat před deštěm.

2. den – Ráno nás za oknem 
přivítala srnečka, která se tam pásla 
a přinesla nám vzkaz od Ferdy. Za prvé 
nám poděkoval za postavení domečků 
pro mravence, kteří se za deště alespoň 
měli kam schovat, a za druhé nám dal 
možnost jeho záchrany. Plánek cesty 
byl přiložen a vedl až do Karlovy Stu-
dánky.

3. den – Plni odhodlání a odvahy 
jsme se po obědě vydali na dlouhou 
a nebezpečnou cestu na záchranu Fer-
dy. Na cestě nás čekalo plno nástrah 
– překonání vody, spadlé stromy, ne-
pozorované přeběhnutí louky aj. Děti 
statečně tuto dlouhou cestu zvládly. Asi 
1 km před Karlovou Studánkou jsme 
Ferdu celého zmrzlého, zahrabaného 
v listí našli. Kluci se o něj hned postara-
li. Nenašli jsme pouze Ferdu Mravence, 
ale také poklad, který si tam schoval 
MRAVKOLEV. Ferdu si Maxik opatrně 
strčil pod bundu a nesl jej až do ho-

telu. Náročnou cestu jsme absolvovali 
pouze do Karlovy Studánky, zpět jsme 
jeli autobusem, protože se den chýlil 
k večeru a jen tak tak jsme stihli večeři. 
Usínali jsme s dobrým pocitem, že jsme 
výpravu na záchranu splnili a Ferdu 
přivezeme domů.

4. den – Nejzajímavější činností 
čtvrtého dne bylo pouštění bublin 
z bublifuku. Vyšli jsme na kopec za ho-
telem, kde tak foukalo, že stačilo jen 
otevřít bublifuk a zvednout ruku se spi-
rálkou a bublinky se jen jen hrnuly 
a poletovaly všude kolem dětí. Objevili 
jsme, jakou sílu má vítr a jak ušetříme 
naší sílu, když do bublifuku foukne vítr.

Večer jsme na rozloučenou uspo-
řádali maškarní ples s diskotékou. 
Nechyběla ani tombola, představení 
masek a tanec s Ferdou.

5. den – Nastalo balení, pro některé 
děti ZÁHADA a pro některé nejtěžší 
úkol týdne, hlavně pro chlapce. Ale 
i tento úkol byl zvládnutý.

Po celou dobu pobytu nás broučci 
doprovázeli přírodou, kde jsme je po-
zorovali a snažili se je pojmenovat. 
Připomenuli jsme si jak se v přírodě 
chovat a  jak ji chránit. 

Na závěr: mise splněna, Ferda Mra-
venec přivezen do Těšan, děti zdravé 
a spokojené dovezeny v pořádku 
do Těšan a těšíme se na další dobro-
družství, které nás v budoucnosti čeká.

Iveta Neugebauerová, vedoucí 
učitelka MŠ
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  A co školáci?

Geologická olympiáda
Výborný výsledek zaznamenal 

v geologické olympiádě Jan Zářecký 
(9. ročník). V krajském kole, které 
se konalo na Přírodovědecké fakultě 
MU, se v kategorii A umístil ve velké 
konkurenci na krásném 2. místě. K to-
muto úspěchu gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci školy. 

Mgr. Petra Zahradníčková

Celé Česko čte dětem
Již několikátým rokem udržujeme 

dobrou tradici v zapojení do projektu 
Celé Česko čte dětem. Od října do červ-
na je vyhraněn vždy jeden týden v mě-
síci, kdy školáci chodí číst pohádky 
dětem do MŠ. V říjnu začíná 9. ročník, 
v listopadu pokračuje 8. ročník a tak 
dále, až v červnu vše ukončí noví čtená-
ři ročníku prvního.

Celá akce obohacuje nejen malé 
posluchače, ale také velké čtenáře, kteří 
si tak mohou vyzkoušet hlasité čtení 
před obecenstvem.

Mgr. Lucie Vévarová

Anglický jazyk s rodilým 
mluvčím

Stejně jako v posledních několika 
letech i v tomto školním roce jsme spo-
lupracovali s jazykovou školou Moravia 
s.r.o., která k nám posílala zahraniční 
lektory k výuce angličtiny na druhém 
stupni. Výuka probíhala přibližně jed-
nou měsíčně. Je to již tradiční zpestření 
výuky anglického jazyka, kdy mají žáci 
možnost si ověřit své dovednosti s ro-
dilým mluvčím. Myslím, že tato výuka 
má své místo a budeme s ní pokračovat 
i v dalších letech.

Mgr. Milan Ziaťko

Škola v pohybu
Naše škola využila nabídky Fotba-

lové asociace České republiky, která 
v rámci projektu Škola v pohybu orga-
nizuje návštěvy trenérů na školách.

Škola v pohybu je projekt zaměřený 
na podporu pohybových aktivit v ma-
teřských a základních školách. Trenéři 
zorganizovali na prvním stupni dvě 
vyučovací hodiny pro žáky 1.–2. třídy, 
3. a 4. třídy, na druhém stupni dvě ho-
diny pro žáky 6.–7. ročníku. Výuka byla 
zaměřena na všeobecnou pohybovou 
průpravu mladších žáků. Důraz byl kla-
den na zapojení všech žáků v hodinách.

Učitelé tělesné výchovy se seznámili 
s novými nápady, které mohou využí-
vat ve svých hodinách tělesné výchovy.

Alena Chaloupková
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Zápis do I. třídy
Zápis předškoláků do I. třídy 

pro školní rok 2019/2020 se konal 
2. 4. 2019. Na budoucí školáky čeka-
lo spoustu pohádek a pohádkových 
postaviček, které pomáhaly překonat 
prvotní ostych či obavy. Perníková 
chaloupka pomohla při prostorové 
orientaci, trpasličí čepičky při určování 
barev a počítání, velká řepa rozhýbala 
jazýček a například králíci Bob a Bobek 
schovávali v klobouku geometrické 
tvary. Odměnou byla každému před-
školákovi první velikánská jednička.

Mgr. Naděžda Komínková

I my máme planetu ve svých 
rukou…

Ve středu 10. dubna naši školu na-
vštívili lektoři z projektu Tonda obal 
na cestách. Je to pojízdná výstava, 
která je realizována na českých školách 
již přes 20 let. Na akci se žáci dozvě-

děli, jak, kam a proč se odpad třídí 
a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost 
se podívat na vzorky recyklovaných 
materiálů.

O dva týdny později si to naši žáci 
mohli vyzkoušet prakticky při úklidu 
obce v rámci projektového dnu „Den 
Země“. Do úklidu jsme se zapojili letos 
poprvé. Každá třída dostala vyznačený 
úsek, který měla asi během hodiny 
a půl uklidit. Děti vybaveny rukavice-
mi a různými typy pytlů tak vyrazily, 
někteří nadšeně, někteří míň, do ulic. 

Posbíraný odpad nám pak svezli 
pracovníci obce. Dokonce i děti z mate-
řinky si uklidily kolem školky, vysbíra-
ly, uhrabaly…zkrátka udělaly pořádek, 
aby se jim na školkové zahradě líbilo 
ještě víc.

Celá akce se velmi zdařila, počasí 
přálo, program, který následoval poté 
– o zvířatech byl taktéž poučný a do-
konce i zábavný. 

Mgr. Radka Kučerková
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Sběr papíru
Dne 11. 4. 2019 se uskutečnil jarní 

sběr starého papíru. Do akce se aktivně 
zapojili rodiče, žáci, učitelé a pracov-
níci školy i školky. Celkové množství 
se vyšplhalo na téměř 6 tun papíru. 
Nejlepší sběrači a sběračky z každé 
třídy byli ve škole odměněni věcnými 
cenami při slavnostním vyhlášení. 

Získané finance budou použity pro 
děti a žáky naší školky a školy. Všem 
zúčastněným děkujeme za podporu 
a těšíme se na podzimní spolupráci!

Mgr. Petra Zahradníčková

Velikonoční dílny
Stalo se již tradicí, že v době před 

Velikonocemi mohou rodiče s dětmi 
nasát velikonoční atmosféru a společně 
si vyrobit dekorace, posedět, občerstvit 
se a zrelaxovat. Letos se Velikonoční 
dílny konaly 16. dubna. Pro rodiče 
s dětmi byly připraveny čtyři dílničky. 
Zdobily se perníčky, vyráběly se veli-
konoční dárkové tašky, papíroví zajíčci 
a přáníčka z quillingu. Atmosféra byla 
skvělá, děti s nadšením vyráběly a vět-
šinou stihly projít všechny čtyři dílnič-
ky. Odměnou jim byly krásné výrobky 
a také něco dobrého k zakousnutí.

Mgr. Naděžda Komínková

Den Země
Dne 26. 4. jsme oslavili Den Země. 

Na začátek tohoto dne žáci první a de-
váté třídy zasadili před školou strom 
– okrasnou třešeň. Ostatní žáci, ke kte-
rým se poté přidali i prvňáci a deváťáci, 
vyrazili do těšanských ulic, kde sbírali 
nepořádek, který se zde nahromadil. 
Tuto akci nám zaštiťovala obec. Poté če-
kala děti další akce, a to Ptačí centrum. 
Děti měly možnost setkat se s lidmi za-
bývajícími se záchranou poraněné zvě-
ře. Ukázali nám některá zvířata a děti 
měly možnost vyhrát i drobné ceny. 
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Obě akce se vydařily a většina odešla 
spokojena s pocitem dobře stráveného 
dopoledne.

Mgr. Milan Ziaťko

Recitační soutěž
Jako každý rok i letos proběhla 

na naší škole recitační soutěž. Během 
února a března soutěžili všichni žáci 
všech ročníků v třídních kolech a na 
30. 4. 2019 bylo vyhlášeno kolo školní. 
Na něm výherci třídních kol ukazovali 
své recitační schopnosti v 5 kategoriích:

0. kategorie — žáci 1. ročníku

1. kategorie — žáci 2. + 3. ročníku

2. kategorie — žáci 4. + 5. ročníku

3. kategorie — žáci 6. + 7. ročníku

4. kategorie — žáci 8. + 9. ročníku

V 0. kategorii se na 3. místě umístily 
tři dívenky – Amálka Kučerková, Han-
ka Vysloužilová a Zuzanka Životská. 
2. místo obsadil Vítek Hrdlička a 1. mís-
to patřilo Lucince Petlákové. 

V 1. kategorii (2. + 3. třída) zvítězila 
Valerie Hochmanová, druhé místo zís-
kala Eliška Vymazalová a třetí Tereza 
Michlíčková. 

Ve 2. kategorii (4. + 5. třída) obsa-
dil 3. místo Václav Krakovič, 2. místo 
Adéla Petláková a 1. místo si zasloužil 
Daniel Vymazal.

V 3. kategorii (6. + 7. třída) zvítězila 
Lucie Králová, 2. místo získala Helena 
Čechová a 3. místo pak Kryštof Verešpej.

Ve 4. kategorii (8. + 9. třída) zůstalo 
třetí místo neobsazeno, na 2. místě 
skončila Natálie Vymazalová a 1. místo 
obsadila Mariola Nádeníčková.

Děkujeme všem soutěžícím, gratu-
lujeme výhercům a těšíme se na malé 
recitátory v příštím roce.

Mgr. Lucie Vévarová



26 Zpravodaj obce Těšany · červen 2019 · Základní škola a mateřská škola Těšany

McDonals´s Cup
V letošním roce jsme se opět při-

hlásili s menšími dětmi (I.–III. třída)
do fotbalové soutěže McDonald´s Cup. 
Tato soutěž je považována za největší 
fotbalový turnaj pro žáky základních 
škol. Letos se koná 22. ročník. Ve dvou 
věkových kategoriích nastupuje do tur-
naje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat 
ve věku 6–11 let. McDonald‘s Cup 
se hraje na téměř 4 tisících základních 
školách České republiky a stále se za-
pojují další. 

Protože fotbalu zas tak nerozumím, 
poprosila jsem o pomoc trenéra Pavla 
Lízala, který se klukům věnuje zde 
v Těšanech na hřišti. Pomohl mi sesta-
vit tým, nachystat dresy, já obstarala 
hlavně papírové záležitosti. 

První turnaj se pro nás konal v Mě-
níně. Potkali jsme týmy, se kterými 
jsme se fotbalově poprali už loni. Nic-
méně …letos… jim to naši kluci pořádně 
nandali. A tak jsme si z Měnína odvezli 
prvenství a postup do krajského kola, 
které se konalo o čtrnáct dnů později 
v Modřicích. Tam jsme opět vyrazili 
plni nadšení a sil zvítězit. Bohužel 
jsme malinko zavrávorali. Navíc nás 
rozhodila zranění od soupeřů. I přes 
nesnáze jsme z Modřic dovezli pohár, 
na kterém se leskne zlatavým písmem 
druhé místo. 

Mgr. Radka Kučerková

Návštěva ze Slovinska
V květnu nás opět po dvou letech 

navštívili naši přátelé z partnerské 
školy v Ruši ze Slovinska. Přichystali 
jsme pro ně, myslím, docela zajímavý 
program. 14. 5. odpoledne strávily děti 
v hostitelských rodinách. Večer jsme 
se poté sešli ve školní jídelně, kde bylo 
přichystané pohoštění a venku, i přes 
nepřízeň počasí, si mohli všichni opéct 
buřty. 

Ve středu 15. května jsme vyrazili 
do Moravského krasu, kde jsme na-
vštívili Dům přírody a poté Punkevní 
jeskyně. Naobědvali jsme se v chatě 
Macoše a poté jsme šli na vyhlídku nad 
propastí Macochou. Procházkou jsme 
se vrátili do Skalního mlýna, kde nás již 
čekal autobus. K večeru si děti mohly 
i něco koupit, neboť jsme se na zpáteční 
cestě zastavili v Olympii. Poté jsme již 
vyrazili domů a večer strávily děti opět 
v hostitelských rodinách.

Ve čtvrtek 16. května čekal na děti 
program ve škole. Pracovaly ve dvou 
skupinách. V jedné si měly možnost 
vyzkoušet své znalosti z angličtiny, 
neboť pracovaly na nově pořízených 
tabletech. V druhé hodině vytvářely 
plakáty zajímavostí v České republice 
a ve Slovinsku. Pak už pouze naši slo-
vinští přátelé navštívili místní kovárnu 
a novou hasičskou zbrojnici. Po obědě 
již nastal čas k odjezdu. Rozloučili jsme 
se a za rok se vydáme tentokráte my na 
návštěvu do Slovinska. Již se moc tě-
šíme.

Mgr. Milan Ziaťko
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Školní výlet do Permonia
V úterý 28. 5. 2019 jsme navštívili 

zábavný a vzdělávací park Permonium 
poblíž Oslavan. Čekalo nás plnění 
dobrodružných úkolů v interaktivní 
hře „Magic Permon“, která je řízená 
pomocí moderních informačních 
technologií. Museli jsme řešit zapeklité 
úkoly a hledat kódy. Zažili jsme lezení 
na lanech, plavbu na voru, cestu pra-
lesem, dopravu důlním výtahem a pro-
jití šachty, výšlap na důlní věž Kukla, 
bludiště, důlní jezero, sopku a další. 
Za splnění úkolů nás čekala odměna 
v podobě Permoníčka s drahokamem. 
Výlet plný nevšedních zážitků se moc 
všem líbil.

Mgr. Petra Musilová

Den dětí v ZŠ
V pátek 31. 5. 2019 jsme oslavili 

v krásném slunném dopoledni Den 
dětí. Žáci osmé a deváté třídy spolu 
s paní učitelkou Petrou Musilovou 
a paní asistentkou Eliškou Šebestovou 
připravili pro první i druhý stupeň 
sportovní stanoviště. Děti za splněné 
úkoly dostávaly razítka a po zvládnutí 
všech stanovišť si zasloužily sladkou 
odměnu. Milé překvapení pro děti 
nachystala žákyně deváté třídy Adélka 
Ryzá, která přivezla svého králíčka 
a dvě želvičky. A paní asistentka Eliška 
Jakubcová, která dětem namalovala 
na obličeje krásné obrázky. Den dětí 
žáci zakončili míčovými hrami.

Mgr. Petra Musilová
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ŠVP Malá Morávka – 1. stupeň
I v letošním školním roce to nebylo 

jinak a celá naše škola, včetně dětí z MŠ, 
odjela na školu v přírodě. Tentokrát 
jsme změnili místo a objevovali jsme 
krásnou přírodu v Jeseníkách v Malé 
Morávce. 

I když nám počasí moc nepřálo, 
tak jsme si to moc užili. Nejen, že děti 
konečně mohly vytáhnout své holínky 
a vyřádit se v kalužích, jak se patří, tak 
i letos jsme hráli všem známou hru 
„Pevnost Neptun“ na motivy pevnosti 
Boyard. I v naší pevnosti byl otec 
Fouras, který nás provázel celý týden 
a zadával nám nelehké úkoly. 

Děti byly rozděleny do 5 skupin 
a jejich cílem bylo získat konečné heslo 
k otci Fourasovi, aby jim předal mapku 
ukrytého pokladu. K tomu jim napo-
mohly úkoly, za které dostávaly klíče. 
Měly za úkol získat sedm klíčů, které 
směnily za indicie ke konečnému heslu. 
Cesta k vysněnému pokladu byla dosti 
náročná, někdy jen pro skutečné od-
vážlivce, ale opět se ukázalo, že každá 
skupinka je dokonale sehraná a nejen 
svojí sílou, postřehem, důvtipem, mys-
lí, ale především týmovou prací získaly 
všechny děti svůj poklad.

Ve středu jsme navštívili zámek 
v Bruntále, kde jsme nasáli kousek his-
torie a ve čtvrtek jsme se vydali na vy-
cházku se „sovičkou Rozárkou“ v Malé 
Morávce, kde nás po cestě čekalo sedm 
úkolů, které jsme hravě zvládli a nako-
nec se odměnili dobrou zmrzlinou.

V pátek jsme po výborném obědě 
vyrazili domů ke svým rodičům plní 
nových zážitků a dobrodružství.

Mgr. Adéla Petulová

ŠVP Malá Morávka – 2. stupeň
I letos se 39 žáků 6.–9. ročníku 

zúčastnilo Školy v přírodě, a to v obci 
Malá Morávka v Jeseníkách. Ubytováni 
jsme byli v hotelu Neptun, prostředí 
bylo příjemné s velkým zázemím pro 
hry v budově i venku. Letošní náplní 
bylo soutěžení planet, které si 5 skupin 
žáků vymyslelo včetně obrázku a pokři-
ku, a to ve formě obíhání po orbitech 
sluneční soustavy na základě pořadí při 
plnění různých her a úkolů. Účastníci 
soutěžili ve skupinách na poli doved-
nostním i vědomostním a často jsme 
si všichni užili spoustu legrace. Navíc 
každý den skupiny zapisovaly zážitky 
do svých kronik, které jsme si vždy 
večer četli. Každý večer probíhalo 
vyhodnocení soutěží a každá skupina 
připravila zábavný program pro své 
spolužáky. 
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V rámci výletů jsme navštívili hrad 
Sovinec, naučnou stezkou „Cestička 
se sovou Rozárkou“, prozkoumali okolí 
i historii obce Malá Morávka.

Myslíme si, že i když nám počasí 
vždy úplně nepřálo, užili jsme si 5 spo-
lečných dnů všichni suprově a budeme 
se těšit na pokračování zase za rok…

Mgr. Drahomír Hochman,  
Mgr. Lucie Vévarová, Mgr. Petra 

Zahradníčková, Mgr. Milan Ziaťko

Slavnost Slabikáře
Nadešel čas loučení se slabikářem – 

knihou, která provází celé generace čte-
nářů. Každý má ten svůj slabikář, který 
se napříč generacemi mění. My jsme 
se rozloučili se slabikářem ve čtvrtek 
6. 6. 2019. Na programu bylo zpívání, 
recitace, losování stránky ve slabikáři 
a čtení ze slabikáře, slib čtenáře a pí-
semné zpečetění slibu, pasování na čte-
náře a rozkrojení dortu – slabikáře. 
Závěrem nás čekalo příjemné posezení 
s rodiči a dětmi. Poděkování patří ne-
jen dětem za velkou snahu a píli v první 
třídě, ale i rodičům, kteří provází své 
děti prvními čtenářskými krůčky.

Slib čtenáře:
Slibuji ve jménu všech pohádek, 

příběhů a básniček, že se budu o knihy 
pěkně starat a nebudu do nich psát, 
kreslit ani je jinak ničit a budu je opa-
trovat, jak se na správného čtenáře 
patří.

Mgr. Naděžda Komínková
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Sraz spolužáků
Dne 30. 3. 2019 proběhlo setkání 

spolužáků, kteří v roce 1981–1989 na-
vštěvovali ZŠ v Těšanech, po 30 letech 
od ukončení školní docházky. Během 
setkání byla na programu prohlídka 
současné budovy ZŠ v Těšanech, kte-
rou umožnila paní ředitelka Mgr. Lada 
Hrabcová a školou nás provedla Mgr. 
Radka Kučerková i s odborným výkla-
dem. Po tolika letech se do naší školy 
vrátilo přes 50 spolužáků.

Největší účast měli Šitbořáci, kteří 
v té době naši školu navštěvovali jako 
jedni z posledních ročníků, poté přešli 
do ZŠ Nikolčice/a několik kantorů, 
kteří v té době na škole učili. Při pro-
hlídce školy se strhla řada vzpomínek, 
jak ze strany spolužáků, tak i kantorů  
a tento den je pro nás nezapomenutel-
ným zážitkem, kdy jsme se se školou 
nemohli rozloučit. Moc děkujeme za to 
že nám prohlídka byla umožněna a za 
odborný výklad. 
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Protože nás čeká dlouhé léto, které znamená pro mladé hasiče chvilku klidu v jinak 
hojně nabitém programu, rád bych se jen v krátkosti vrátil k několika akcím, které 
se uskutečnily v době nedávné. 

V sobotu 27. 4. uskutečnil se v po-
řadí sedmý Dopravní den v Těša-
nech. Velice mne těší, že se stále jedná 
zábavné o dopoledne, které je hojně 
navštěvované a to nejen místními, ale 
i pravidelnými návštěvníky ze širokého 
(a někdy i hodně vzdáleného) okolí. 
Jsem rád za to, že potkávám staré i nové 
tváře dětí, které se chtějí dozvědět 
o tom, jak se chovat na silnici a třeba 
i v případech nouze. Původní forma, 
tedy pouhé seznámení se složkami IZS 
JMK a BESIP se postupně propracovala 
do podoby živého dialogu dětí s před-
staviteli jednotlivých stanovišť. Pevně 
věřím, že jim tato forma přinese formou 
zábavy znalosti a cenné zkušenosti, 
které jim budou skutečně k užitku. 
Také letošní ukázka výcviku psů kyno-
logického klubu v Lovčičkách byla jistě 
zajímavým zpestřením programu.

Chci poděkovat všem, kteří v okolí 
dopravního hřiště bydlí, že nám kaž-
doročně ochotně umožní na jeden den 
vyklidit ulici od zaparkovaných aut, aby 
hasičská technika, která je každoročně 
přistavena na ukázku, měla volný pro-
stor k výjezdu v případě pohotovosti.

Zrovna tak děkuji všem, kdo se na 
organizaci a podpoře této akce podílí, 
bez jejich pomoci se dopravní den ne-
obešel ani v roce 2016, kdy jsme za něj 
obdrželi 2. místo v Anketě Dobrovolní 
Hasiči Roku, neobejde se bez nich ani 
teď.
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Pár dní nato – přesněji 30. 4. odehrá-
lo se další zábavné odpoledne – Pálení
čarodějnic. Už tradičně ve spolupráci 
s RC NA MYŠÁKU nachystali jsme té-
matická stanoviště a nechali děti řádit. 
Těší nás každoroční zájem všech, kdo 
přijdou a společnými silami čarodějnici 
upálí! Snažíme se nachystat zábavný 
program jak pro děti, tak i rodiče 
a jsme rádi, že i letošní filipojakubská 
noc nesla se v pozitivním duchu. 

Poslední akcí, kterou zmíním jen 
okrajově, protože se jí věnuje samo-
statný článek spolupořádajícího spolku 
rodinného centra, byla Těšanská 
stopa. Toto dítko spolupráce všech 
spolků v Těšanech nám rok co rok dělá 
radost jsem rád, že i letos si jej ná-
vštěvníci užili. V roce příštím chystáme 
oproti zaběhlému programu změnu, 
která trochu obnoví původní myšlenku 
Těšanské stopy. Děkuji všem, kdo se na 
stopě podílí, protože tak jako vždy, bez 
vás to nejde.
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Tísňovým voláním rozumíme volbu čísel, která jsou centrálně stanovena pro 
nahlášení událostí ohrožující naše zdraví, život, majetek nebo naši bezpečnost 
či veřejný pořádek. Přístup k těmto telefonním číslům je nepřetržitý a zcela bezplatný 
z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů. 
Každý poskytovatel veřejné telefonní služby je tedy povinen svým uživatelům 
bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

Tísňové volání

Každý stát používá svá vlastní tís-
ňová čísla, která cizinec mnohdy nezná 
a při zavolání může mít jazykové pro-
blémy. Z důvodu usnadnění komuni-
kace s tísňovými službami bylo v rámci 
Evropské unie ve všech členských 
státech povinně zavedeno jednotné 
evropské číslo tísňového volání. Pro 
přístup k tomuto tísňovému volání bylo 
stanoveno telefonní číslo 112. Jakýkoli 
člověk, který se na území Evropské 
unie a některých dalších států ocitne 
v nouzové situaci a potřebuje urgentní 
pomoc záchranných či bezpečnostních 
složek (hasiči, policie, zdravotníci), 
má možnost toto číslo využít.

Volání za jiným účelem než je ochra-
na zdraví, života, majetku nebo naši 
bezpečnosti či veřejného pořádku 
je označováno jako zlomyslné volání. 
Uskutečňování zlomyslných volání 
je přestupkem, za který může Český 
telekomunikační úřad uložit pokutu 
až do výše 100 000 Kč, v extrémních 
případech může být takové jednání kla-
sifikováno jako trestný čin poškozování 
a ohrožování provozu obecně prospěš-
ného zařízení.

Jaká jsou čísla tísňového volání 
v České republice, existují nějaké 
pomůcky pro jejich snadné zapama-
tování, kdy volat evropské tísňové 
číslo (112) a kdy je lepší volat národní 
tísňová čísla (150, 155, 158)? Na tyto 
otázky naleznete odpovědi v této ka-
pitole.

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
V České republice je pro tísňové 

volání (pro nahlášení událostí ohro-
žující vaše zdraví, život, majetek nebo 
vaši bezpečnost či veřejný pořádek) 
vyhrazeno několik čísel:

Po celé České republice funguje 
i jednotné číslo 1210 na Horskou 
službu. Na rozdíl od linky 112 a ostat-
ních výše uvedených čísel není volání 
bezplatné. Služba je zřízena v mobil-
ních a pevných sítích všech českých 
operátorů jako přístup na tísňové 
linky. V českých horách je vhodnější 
volat číslo s mezinárodní předvolbou, 
tedy +420 1210, protože část hor-
ských oblastí už pokrývají operátoři 
z ciziny.
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JAK SI ČÍSLA TÍSŇOVÉHO 
VOLÁNÍ ZAPAMATOVAT

Pro snadnější zapamatování jed-
notlivých čísel je dobré osvojit si malé 
nápovědy:
• poslední číslice u hasičů je „0“ 

– připomíná stočenou hadici 
k hašení (nebo rybník),

• poslední číslice u záchranky je „5“  
– připomíná invalidní vozík,

• poslední číslice u policie je „8“  
– připomíná policejní pouta,

• poslední číslice u městské 
policie je „6“ – připomíná blok 
na vypisování pokut,

• tak zvaná „sto dvanáctka“ je pak 
jednoduchým početním příkladem: 
1 + 1 = 2.

KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT
V každém případě jde o čas. Aby byla 

daná událost vyřízena co nejrychleji, 
doporučujeme volat na složku, která 
má k této situaci nejblíže. V opačném 
případě dochází ke zbytečné časové 
prodlevě.

150 Hasičský záchranný 
sbor ČR

155 Zdravotnická 
záchranná služba

158 Policie
ČR

156 Městská (obecní) 
policie

112 Jednotné evropské 
číslo tísňového 
volání Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí 

www.krizport.cz 
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může být takové jednání klasifikováno jako trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně 
prospěšného zařízení. 
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Čísla tísňového volání 

Nahlášení mimořádné události 
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V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující vaše zdraví, život, majetek 
nebo vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel:  

 150    Hasičský záchranný sbor ČR 
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JAK SI ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ ZAPAMATOVAT 
Pro snadnější zapamatování jednotlivých čísel je dobré osvojit si malé nápovědy:  

 poslední číslice u hasičů je „0“ - připomíná stočenou hadici k hašení (nebo rybník),  

 poslední číslice u záchranky je „5“ - připomíná invalidní vozík,  

 poslední číslice u policie je „8“ - připomíná policejní pouta,  

 poslední číslice u městské policie je „6“ - připomíná blok na vypisování pokut,  

 tak zvaná „sto dvanáctka“ je pak jednoduchým početním příkladem: 1+1=2. 

 

KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 
V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na 
složku, která má k této situaci nejblíže. V opačném případě dochází ke zbytečné časové prodlevě. 
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Aplikace záchranka 
Slouží pro přivolání zdravotní zá-

chranné služby. Tato aplikace je napo-
jena na systém záchranných služeb ČR, 
což přináší rychlejší příjezd záchranářů 
na místo události. 

Pokud jí budeme mít nainstalova-
nou, kdykoliv a kdekoliv se nám něco 
stane, otevřeme aplikaci a podržíme-li 
červené tlačítko po dobu tří sekund, 
automaticky se vytočí číslo 155 a navíc 
se odešle sms zpráva s naší přesnou 
polohou a dalšími informacemi, které 
si nastavíme. Každý si může nastavit 
několik základních informací, včetně 
nemocí nebo léku, které užívá. I to 
může být při záchraně života velmi 
důležité.

Pokud budeme na horách, aplikace 
to sama pozná díky GPS signálu a pošle 
zprávu také příslušné horské službě. 
Mimo to obsahuje také tlačítko “horská 
služba“, ta slouží k přímému spojení 
s Horskou službou ČR. A to v případě, 
že jste na horách, potřebujete pomoc 
horské služby, ale nejste zranění, a tak 
není potřeba volat i záchranáře.

Pro správnou funkčnost aplikace 
není potřebné mít internet v mobilu. 
Navíc v této aplikaci najdeme i interak-
tivní návod poskytnutí první pomoci. 
Dále obsahuje lokátor, pomocí kterého 
můžeme díky GPS poloze najít nejbližší 
lékařskou pomoc, lékárnu nebo auto-
matizovaný externí defibrilátor AED.

www.zachrankaapp.cz
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Sport
Již v těchto dnech naši trenéři, hráči 

a hráčky užívají plnými doušky fl orba-
lových prázdnin. Pojďme se poohléd-
nout za skončenou sezónou, jak si naše 
mužstva vedla.

Začněme u našich madailových žen. 
Celou sezónu srdnatě bojovaly. Mezi 
sebe přivítaly nové tváře a právě spoje-
ní nových tváří spolu s těmi zkušenými 
vyneslo ženám krásné druhé místo 
v soutěži. Tímto jim gratulujeme.

Našim mužům se bohužel tolik 
nedařilo. Celá sezóna nám ukázala, 
že laxnost v docházce na tréninky 
a z toho pramenící nesehranost týmu 
je příčinou 5. místa v divizi střed. 
Pevně doufáme, že se všichni pochlapí 
a začneme ve větším počtu trénovat. 
Poté můžeme, třeba jako ženy, bojovat 
o mety nejvyšší.

Radost nám také dělali naši nejmen-
ší fl orbalisti, kteří sice nehráli žádnou 
soutěž, neboť se teprve s fl orbalem se-
znamuji. Ovšem z tréninků je vidět, jak 
velký pokrok během roku děti udělaly 
a v budoucnu by mohly úspěšně repre-
zentovat naši jednotu a obec. Kromě 
fl orbalu skončil další ročník sportovek, 
kde se snažíme naučit děti předškolní-
ho věku sportovním základům a vytvo-
řit si kladný vztah ke sportu obecně. 
I sportovky navštěvovalo mnoho šikov-
ných a pohybově nadaných dětí.

Už nyní pro Vás připravujeme 
3. ročník sportovního odpoledne 
Hejbni kostrou, které se uskuteční 
poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2019. 
Další informace přineseme během tep-
lých červencových dní.

Na závěr bychom rádi 
poděkovali za celou sezó-
nu všem trenérům, hrá-
čům a hráčkám za jejich 
vytrvalost na fl orbalovém 
poli. Dále vedení naší jed-
noty a všem rodičům.

Adam Turek, Aleš Přibyl
Orel jednota Těšany
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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



37

Těšany

Zpravodaj obce Těšany · červen 2017 · Orel jednota Těšany 35

Xx

Xxx

Orel jednota Těšany
� �www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Zpravodaj obce Těšany · červen 2019 · Orel jednota Těšany

www.zachrankaapp.cz

Těšany

Zpravodaj obce Těšany · duben 2019 · Orel jednota Těšany36

Sport
Příchod jara pro naši jednotu vždy 
znamená blížící se konec florbalové 
sezóny. Stejně tomu tak je i letos. Muže 
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Myšácké zprávičky II.

Koncem dubna, tak jako každý rok, 
proběhlo ve spolupráci s SDH TĚŠA-
NY „Pálení čarodějnic“. Všechny 
dětičky plnily jednotlivé úkoly na sta-
novištích s velkým nadšením. Míchaly 
sliz, lovily žížalky, poznávaly bylinky, 
proběhly slalom na koštěti a samozřej-
mě si nechaly čarodějnicky pomalovat 
obličej. 

Další krásnou akcí na Den dětí, 
byla Těšanská stopa, opět pořádaná 
ve spolupráci s SDH TĚŠANY. Na star-
tu za školou se sešlo přes 80 dětí, 
které vyrážely společně s rodiči nebo 
i samy na krásnou procházku, plnou 
zajímavých úkolů. Na konci byly odmě-
něni spoustou dárků a tradiční pamětní 
medailí. Závěrem této akce mělo pro-
běhnout divadelní představení divadla 
KORÁB, které bohužel mělo nějaké 
komplikace, ale nenechalo nás ve šty-
chu a nakonec s menším zpožděním, 
proběhla náhradní Karnevalovo-disko-
téková show s malováním na obličej. 
Všechny děti odcházely spokojené a to 
byl cíl našeho snažení.

Na obou akcích se podílí spousta 
dobrovolníků z řad hasičů, myslivců, 
Sokolů, ale i dětí a dospívajících stu-
dentů ZŠ, ale i rodičů a tímto jim patří 
náš velký DÍK za pomoc při organizaci! 
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Chtěli bychom také zmínit naši účast 
na akci CHARITY DAY – Pomáháme 
společnou cestou, kde díky Bazárku 
oblečení, který proběhl v březnu to-
hoto roku, byl věnován šek v hodnotě 
8.000 Kč. Děkujeme proto všem ma-
minkám, které se Bazárků účastní a tak 
i svým dílem přispěly na dobrou věc.

28. 5. 2019 proběhla Valná hroma-
da rodinného centra. Výroční zprávu, 
zprávu o hospodaření za rok 2018, ale 
také plány akcí a fotogalerii z akcí na-
leznete na našich webových stránkách.

 Těšíme se na Vás na dalších akcích, 
sledujte nás na www.rcnamysaku.cz

 tým RC NA MYŠÁKU



Těšanská kovárna

Kovářská a kolářská 
sobota

Prázdniny začínají! 
Technické muzeum v Brně připravi-

lo na prázdninovou sobotu 13. července 
zábavný i poučný program s názvem 
Kovářská a kolářská sobota určený 
rodinám s dětmi i všem zájemcům 
o kovářské a kolářské řemeslo. 

Po celý den se bude v Kovárně 
v Těšanech otevřené od 10 do 17 hod. 
konat akce, která představí řemesla 
spojená s výrobou nářadí a vybavení 
domác-nosti ze dřeva a kovu – tedy 
kolářské, truhlářské a kovářské 
řemeslo. Kováři zapálí oheň v auten-
tické unikátní dvouohnišťové 
výhni a ukáží, jak se v Těšanech dříve 
pracovalo na kovadlině a kde se 
podkovávali formanští valaši a sedlá-
kům volci a krávy. 

V sobotu 13. 7. se budou moci 
přesvědčit o znalostech a dovednostech 
dávných řemeslníků všichni, kteří 
zavítají do kovárny v Těšanech. Budou 
moci obdivovat historické výrobky 
a pracovní pomůcky v expozici. Auten-
tická atmosféra venkovské domácnosti 

na návštěvníky dýchne v obytné části 
barokní kovárny, v jednom z nejmen-
ších skanzenů na Moravě.    

Pro dětské návštěvníky bude v so-
botu 13. července připraven hravý 
a zábavný program s názvem „To-
varyšská zkouška“, v němž se na 
chvíli stanou tovaryši a vydají se na 
vandr – na cestu za kolářským a ko-
vářským řemeslem přímo na Kovárně 
v Těšanech. Na děti bude čekat van-
drovní knížka, kam jim bude postup-
ně potvrzeno absolvování nejrůznějších 
úkolů a kvízů na připravených stanoviš-
tích. Seznámí se s nejčastějšími dřevi-
nami, využívanými koláři; zjistí, jaké 
nářadí používali koláři a kováři; po-
dívají se do domácnosti svého mistra 
a zjistí, jaké dovednosti tovaryši museli 
mít. Po úspěšném vykonání vandru 
získá každé dítě výuční list pro 
tovaryše kovářského a kolářské-
ho řemesla ozdobený skutečnou 
voskovou pečetí se znakem těšanské 
kovárny. 

Po celý den bude moci veřejnost 
obdivovat ukázky kolářské práce 
v podání rodiny Uherkovy z Vysočiny

        541 421 428, 541 421 411 732 264 594, 604 235 058
     tomanova@slavkovskebojiste.cz www.tmbrno.cz

13.
7.
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Sobota jako z cukru – 
U kovářky v kuchyni

O prázdninové sobotě, dne 17. srp-
na, se uskuteční v Těšanské kovárně 
program určený rodinám s dětmi 
a nesoucí název Sobota jako z cukru. 
Jeho cílem je připomenout, že nejen 
prací živ je člověk, ale i slavnostní 
příležitosti jsou jeho důležitou součástí. 
A tyto se musí řádně oslavit! A čím

a Adama Floriána ze Slavkova. Pan 
Aleš Uherka je držitel titulu 
Nositel tradice lidových řemesel 
v oboru tradiční kolářství.  

Nadšenci z dětských řad si budou 
moci vyzkoušet pracovat se dřevem na 
drobných figurkách pod dohledem 
zkušených mistrů. Také zájemci 
o kovářské řemeslo nepřijdou zkrátka. 
Pan kovář Milan Urbánek se již těší na 
dětské i dospělé zájemce o vyzkoušení 
kovářské práce v podobě výroby 
hřebíku či jednoduché podkovičky.    

Další informace o akci najdete na 
webových stránkách Technického 
muzea v Brně www.tmbrno.cz. 

Své dotazy můžete zaslat na:
mertova@tmbrno.cz 
nebo na telefonní čísla: 541 421 428, 
541 421 411, 732 264 594, 604 235 058

jiným než dobrým jídlem, zejména 
sladkým pečivem. Děti se v rámci hrací 
cesty seznámí s potravinami (obilím, 
medem, cukrem, ovocem), z nichž se 
pečivo zhotovovalo nebo zhotovuje; 
s předměty, které se k přípravě pečiva 
používaly v minulosti; s kuchařskou 
matematikou – kuchařskými počty 
z časů M. D. Rettigové a budou odha-
dovat hmotnost bez váhy.

V letošním roce bude také před-
vedeno včelařství a ukázky ze života 
včel. Zkušený včelař se bude všem 
věnovat a vše podstatné vysvětlí. 

Doplnění programu představuje 
kuchařská dílna pod vedením paní 
Jany Malé, paní mistrové, která bude 
připravovat těsta a řídit malé i velké 
kuchařky a kuchaře. V dílničce si  
všichni můžou vyzkoušet vykrajovat 
perníčky, připravovat trdelníky, tva-
rovat houstičky a kynuté ptáčky. Akce 
odkazuje na dvoje hody, které se v Tě-
šanech konají, tzv. Barnabášské hody 
v červnu na sv. Barnabáše, a druhé v září 
– tzv. Babské hody. Návštěvníkům bude 
vysvětlen smysl hodů a příběhy, které se 
pojí s jejich počátky. 

Během dne budou probíhat v ko-
vářské dílně ukázky kovářské práce 
zásluhou mistra pana Urbánka s ko-
vářem Petrem Součkem. Kováři se 
budou dětem věnovat tak, aby si sami 
mohli zkusit vykovat např. hřebíček.

17.
8.
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Obecní knihovna Těšany

Letní otevírací doba knihovny
platná od 1. 7. 2019 do 2. 9. 2019

Obecní knihovna Těšany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Červenec – 23. 7. 2019
16–19 hod. – – –

Srpen – 13. 08. 2019
16–19 hod. – – –

Září - běžná půjčovní doba 
bude obnovena 3. 9. 2019 – 16–19 hod. – – –

 Donáška knih
Knihovna poskytuje službu – donášku objednaných knih přímo do domu. 
Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro hendikepované a imobilní obča-
ny. Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností pohybu 
či dlouhodobě nemocní. 

Objednávka knih na knihovna@outesany.cz nebo +420 728 194 380.

Martin Fiury, Vedoucí obecní knihovny Těšany

Významné dny 
1. 7. Mezinárodní den družstev (International Day of Cooperatives – 

1. sobota v červenci) – od roku 1995 (OSN).
2. 7. Světový den UFO (World UFO Day) – k výročí údajné havárie UFO 

v Roswellu v roce 1947 navrhly v roce 2001 ufologické organizace.
5. 7. Státní svátek ČR –Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připomínka 

jejich příchodu na Moravu roku 863.
6. 7. Státní svátek ČR –Den upálení Mistra Jana Husa roku 1415
11. 7. Světový den populace (World Population Day) – vyhlášen OSN v roce 

1989, tento den podle odhadu dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard.
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6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní (Hiroshima Day) – 
výročí svržení první jaderné bomby na Hirošimu v roce 1945.

9. 8. Mezinárodní den původních obyvatel světa (International Day 
of the World‘s Indigenous People) – od roku 1994 (OSN).

9. 8. Den Nagasaki (Nagasaki Day) – výročí svržení jaderné bomby v roce 1945.
12. 8.  Mezinárodní den mládeže (World Youth Day) – od roku 2000 (OSN).
23. 8. Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení

(International Day for Remembrance of the Slave Trade and Abolition) – 
vyhlášen k výročí vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu v roce1791 
(UNESCO) od roku 1997.

Kalendárium významných osobností
2. 7. 1984   zemř. BEDŘICH FUČÍK, literární kritik, historik a překladatel 

(nar. 4. 1. 1900 v Čáslavicích, okr. Třebíč) – 35.výročí úmrtí.
3. 7. 1854   nar. LEOŠ JANÁČEK, skladatel, dirigent, hudební kritik a teoretik, 

žil v Brně (zemř. 12. 8. 1928) – 165. výročí narození.
9. 7. 1834   nar. JAN NERUDA, básník, novinář a prozaik, divadelní, literární 

a výtvarný kritik (zemř. 22. 8. 1891) –185.výročí narození.
9. 7. 1929  nar. VÁCLAV DANĚK, básník a překladatel – 90. výročí narození.
9. 7. 1934   zemř. OTAKAR ZICH, hudební skladatel a estetik (nar. 25. 3. 1879) 

– 85. výročí úmrtí.
12. 7. 1979   nar. PETRA HŮLOVÁ, spisovatelka a mongolistka – 40. výročí 

narození.
28. 7. 1954 nar. MICHAEL KOCÁB, skladatel, instrumentalista a zpěvák – 

65. výročí narození.
30. 7. 1674   zemř. KAREL ŠKRÉTA, malíř (nar. 1610) – 345. výročí úmrtí.
31. 7. 1944 zahynul ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, francouzský prozaik 

(nar. 29. 6. 1900) – 75.výročí úmrtí.
31. 7. 1949   nar. BOLESLAV POLÍVKA, herec, režiséra scenárista, působí 

v Brně – 70. výročí narození.

1. 8. 1979   zemř. VLASTA JAVOŘICKÁ, prozaička (nar. 25. 3. 1890 
ve Studené, okr. Jindřichův Hradec) – 40.výročí úmrtí.

3. 8. 1889   nar. OTTO GUTFREUND, sochař (zemř. 2.6.1927) – 130. výročí 
narození.

7. 8. 1899   nar. OLDŘICH NOVÝ, filmový a divadelní herec a režisér, působil 
v Brně (zemř. 15. 3. 1983) – 120. výročí narození.

8. 8. 1884   zemř. MIROSLAV TYRŠ, průkopník a organizátor české tělovýchovy 
(nar. 17. 9. 1832) – 135. výročí úmrtí.
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Vážení fotbaloví fanoušci, 
pomalu končí jarní část sezóny a my 

se těšíme z nového zázemí, které jsme 
slavnostně otevřeli 18. 5. 2019. 

Muži A bohužel soutěž nevyhrají, ale 
pořád bojují o druhé místo. Díky zalo-
žení B mužstva dospělých hrají všichni 
mladí hráči, což bylo naším cílem. 

Dále se soustředíme na práci 
s mládeží, která zůstává prioritou. Tým 
mladší přípravky po postupu vyhrál 
i okresní soutěž a postoupil do kraj-
ského fi nálového turnaje, kde podlehl 
ve fi nále výběru z okresu Vyškov. Je to 
obrovský úspěch a příslib do budoucna.

Zveme Vás na BisonCUP, který 
proběhne v termínu 21.–23. 6. 2019. 
Na turnaji se představí minimálně 65 
týmů přípravek. 

V termínech 8. 7–2. 7. 2019 (obsa-
zeno) a 29. 7.–2. 8. 2019 (10 volných 
míst) proběhnou dva fotbalové kempy 
pro celkem 60 účastníků. V těchto ter-
mínech proběhne i nábor dětí ve věku 
4–16 let.

Podrobnější informace a přihlášky 
na webu www.bisoncup.cz

Za TJ Sokol Těšany 
Jaroslav Nádeníček

TJ Sokol Těšany pořádá nábor

Zveme na nábor kluky a holky ve věku 4 až 16 let.

Přijďte s dětmi na hřiště v termínech letních kempů:

8. 7.–12 .7. 2019  (8–16 hod.)

28. 7.–2. 8. 2019  (8–16 hod.)

Podrobnější informace na FB (Sokol Těšany) 
nebo na telefonu 777 607 882.

TJ Sokol Těšany pořádá nábor 

Zveme na nábor kluky a holky ve věku 4 až 16 let. 

Příjděte s dětmi na hřiště v termínech letních kempů:

8.7.-12.7.2019 ( 8-16 hod.)

28.7.-2.8.2019 (8-16 hod.)

Podrobnějsí informace na FB (Sokol Těšany) nebo na telefonu 777 607 882

Zveme na nábor kluky a holky ve věku 4 až 16 let.

Přijďte s dětmi na hřiště v termínech letních kempů:
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Xx

XxxPoměry sociální:
Úmrtí a narození

V Těšanech se narodilo během 
roku 1936 19 dívek a zemřelo celkem 
21 osob od 9 měsíců do 90 roků věku. 
Z uvedeného je patrno, že u nás ubývá 
porodů, takže se nevyrovnají průměrné 
úmrtnosti. 

14. června zemřel v brněnské ne-
mocnici 22 letý Josef Vahala na leu-
camii (zduření krčních žláz), což prý 
je nemoc nakažlivá a zřídka se vysky-
tující.

Osobní poměry
V červenci odešel z Těšan na své 

nové působiště do Moutnice katolický 
farář P. Alois Vaněk, který v Těšanech 
působil od r. 1918. Po jeho odchodu 
působil zde 1 měsíc kaplan P. Jos. Ka-
mínek.

V srpnu byl v Těšanech ustanoven 
zatímně a v říjnu definitivně nynější 
farář P. Antonín Florián. Jeho insta-
lace se konala slavnostním způsobem 
v neděli 22. října. 

V měsíci říjnu odešel na trvalý od-
počinek dlouholetý zdejší vrchní stráž-
mistr Pavel Vaníček. Odstěhoval se do 

Brna-Žabovřesk. Na jeho místě byl 
od 1. ledna 1937 nový vrchní strážmistr 
Vlad. Prokeš. Obecním strážníkem byl 
ustanoven po smrti Šimona Hrouzka p. 
Frant. Ledba. 

Z jara se v Těšanech usadil zubní 
technik p. Walter Strebinger. Ordinaci 
má v domě p. Filipa Vahaly, čís. 272 
a bydlí v domě p. Jos. Dosoudila, čís. 121.

Sociální instituce
Okresní péče o mládež v Klobou-

kách zřídila v Těšanech poradnu pro 
matky a malé děti. Její předsedkyní 
zvolena pí. uč. Fr. Mikulášková. Lé-
kařem porodním je p. Dr. Jaromír 
Toman.

V poradně byla zahájena činnost 
1. června 1936 a konaly se pravidelné 
měsíční poradní hodiny v místnosti 
obecní knihovny, která byla pro ten-
to účel letos nově vymalována. Pro 
ordinační potřeby dostala poradna 
od O.p.m. v Kloboukách dětskou váhu. 
Poradna je velkým krokem kupředu 
v péči o chudé matky a děti a bude míti 
velkou zásluhu o odstranění mnohé 
bolesti a utrpení. 

Pro Těšany, Šitbořice, Moutnice, 
Rozařín a dvůr Jalovisko byl třízen 
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nový nemocniční obvod se sídlem lé-
kaře v Těšanech. Místo nemoc. lékaře 
obdržel od 1. dubna Dr. Jaromír To-
man, který má ordinaci i byt u Štefanů.

Zdravotní stav obyvatelů
V tomto roce byl zdravotní stav 

dospělých lidí v Těšanech dobrý, ale 
nakažlivé choroby dětské se zase ob-
jevily; záškrt a spála u dětí. Nakažlivé 
choroby budou v Těšanech strašiti tak 
dlouho, dokud si lidé všichni neuvědo-
mí, jak neodpovědně jednají, zataju-
jí-li je a rozšiřují návštěvou veřejných 
místností a nedostatečnou desinfekcí. 
Značnou část viny mají také úřady. 
Či nemáme desinfekční ústavy?

Ačkoliv se infekční choroby vy-
skytují v Těšanech již po několik roků 
a v mnohých případech končily smrtí, 
nebyla tu provedena ani jediná řádná 
desinfekce. 

Dobré bylo a jest preventivní očko-
vání proti záškrtu. Okresní úřad nařídil 
před rokem organizování protizáškr-
tových výborů v obcích, ale vyhradil 
si iniciativu jejich činnosti. Dosud však 
ničeho nepodnikl, ani nenařídil, takže 
zmíněný výbor trvá pouze na papíře. 

Jak se u lidí mění názory politic-
ké, náboženské a kulturní vůbec, tak 
doznaly zvláště velkých změn názory 
na hygienu (na to co prospívá nebo 
škodí lidskému zdraví). Jak se kdysi 
lidé báli vody, vzduchu (průvan – vítr) 
a slunečního žáru, tak se dnes zdů-
razňuje pravý opak: hodně čisté vody, 
hodně čerstvého vzduchu a co nejvíce 
slunce. Tento názor potvrzují lékaři 
celého světa.

Bylo by proto velmi žádoucí pro 
zdraví všeho obyvatelstva obce, aby 
se zbudovaly přes obec vozovky nepraš-
né a neblátivé. Byl by to čin velkého 
významu a jistě se nám dobře vyplatil. 

Dále je aktuální v Těšanech a v celém 
okolí, jež trpívá dlouhotrvajícím letním 

suchem, (a kde není lesa ani řeky), vy-
budování dobrého koupaliště pro všech-
ny. Naši občané většinou již pochopili 
jeho význam a potřenu, a obecní zastu-
pitelstvo se vážně zabývá plány na jeho 
brzké uskutečnění. Obec již na ně dala 
pozemek a zařadila do svého rozpočtu 
na příští rok položku 10.000 Kč. Záleží 
nyní na všech občanech dobré vůle, 
bude-li tento dobrý a pro všechny lidi 
veleužitečný podnik uskutečněn.

Hřbitov
Mnozí těšanští občané v poslední 

době častěji projevili nespokojenost 
s dosavadním stavem těšanského hřbi-
tova. Připojuji se k nim a zaznamenávám 
tento projev proto, aby uspíšil řešení 
stejně již naléhavé záležitosti slušného 
uspořádání hřbitova. Je to škoda když 
tolik a tak krásných pomníků má zůstat 
v naprostém nesouladu, jak je tomu 
dosud. Bude jen záslužným kulturním 
a sociálním činem, bude-li v nynějším 
chaosu na hřbitově udělán pořádek. Bu-
de-li zavedena dobrá organizace v roz-
místění hrobů, stane se hřbitov ozdobou 
a pýchou obce, neboť téměř všichni 
těšanští mají v úctě místo posledního 
odpočinku svých milých a udržují své 
hroby ve vzorném pořádku.

Dále překvapuje, proč je oddělena 
zdí ona část hřbitova, kde odpočívají 
mrtví evangelíci, když v obci přece 
žijí za živa ve vzorné občanské shodě 
a jejich domy nejsou od ostatních 
odděleny hradbou. Myslím, že žijeme 
v demokratické obci demokratického 
státu, a hřbitov je majetkem obce. Je to 
asi zbytek starých rakouských dob, kdy 
byla jedna církev vládnoucí a ostatní 
byly jen z milosti trpěny.

Občané těšanští, uvažujme, jak 
upraviti svůj hřbitov, aby se stal ozdobou 
obce!

Danuše Horáková





21. ročník

6.–8. 9. 2019

Zapište si do kalendáře...




