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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
nemohu začít jinak než pár slovy ke koronavirové pandemii. 
Období, které jsme prožili, jistě nikdo nečekal a přišlo bez 
jakéhokoliv varování. Dle mého názoru ukázalo především 
to, že lidé dokážou být k sobě solidární a dokážou se vzepnout 
k soudržnosti. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří 
v době karantény pomohli, ať už šili roušky nebo nabídli 
jinou formu pomoci. Těm patří jistě nejen můj velký respekt. 

Nebylo toho málo, co jsme museli 
v rámci fungování obce v souvislosti
s COVID-19 řešit. Opakovaně zasedal 
krizový štáb obce, intenzivně jsme 
komunikovali se zastupiteli, s ředitel-
kou ZŠ a MŠ Těšany a dalšími. Řešili 
jsme uzavření školy a školky, uzavření 
knihovny. Seniorům jsme nabídli 
pomoc s nákupem potravin, byly za-
koupeny roušky, které jsme občanům 
nad 65 let dodali až domů, koordinovali 
jsme zásobování rouškami do obcho-
dů… Celá pandemie však změnila 
i standardní chod obce, proto jsme 
rozhodli o zvýšení frekvence svozu 
směsného odpadu na 1×14 dní, byly 
zrušeny některé akce jako např. Pálení 
čarodějnic, Dopravní den, Den seniorů, 
Charity Day atd. Některé akce se již 
konat v tomto roce nebudou, nicméně 
seniorům se budeme jejich setkání 
snažit do konce roku nějakou formou 
vynahradit. K tomuto a dalším budeme 
informovat v dalším zpravodaji. 

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 10. 6. 2020

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 14. 8. 2020.
Příspěvky v elektronické podobě můžete posílat na adresu: nadenickova@outesany.cz.

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky přiměřeně krátit.
Grafická úprava a sazba: Radim Marada
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Hody
Tradiční Barnabášské hody se v Tě-

šanech, tak jak je známe, letos konat 
nebudou. Mám na mysli především to, 
že letošní průvod stárků a vše ostatní,
co s hody a stárky souvisí (stavění máje, 
předávání práva….) bude přesunuto na 
září do termínu Národopisných slav-
ností. Nicméně TJ Sokol Těšany se 
rozhodl uspořádat sobotní zábavu i pá-
teční diskotéku a také naše ratolesti 
nebudou ochuzeny o kolotoče. Věřím, 
že tradiční druhý víkend v červnu si 
i přes omezený program v Těšanech 
užijete a začátkem září přijdete také 
podpořit naše krojované stárky.

Tělocvična
STAVEBNÍ FIRMA PLUS pokračuje 

v pracích na akci Rekonstrukce tělo-
cvičny ZŠ Těšany. Harmonogram není 
ohrožený a termín předpokládaného 
slavnostního otevírání je začátek listo-
padu.

pátek 12. 6. diskotéka

sobota 13. 6. zábava, kolotoče

Průvod stárků, stavění máje,
předávání práva...

náhradní termín
sobota 5. 9. 2020
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Rekonstrukce školy
Ve výběrovém řízení na zhotovitele 

akce Rekonstrukce ZŠ a MŠ Těšany 
(podlahy, stupačky, výměna dveří, 
výmalba…)  byl vybraný uchazeč firma  
PROSTAVBY a.s. – nabídková cena 
6.191.733,79 Kč včetně DPH. 70 % z cel-
kové ceny bude hrazeno z dotace MMR. 
Práce již začaly probíhat v dubnu 
a využili jsme tedy uzavření školy 
z důvodů koronaviru. Ne vše se podařilo 
dokončit v těchto jarních měsících, 
proto další práce na rekonstrukci 
budou probíhat také o letních prázdni-
nách. Chci moc poděkovat všem 
zaměstnancům školy za flexibilní 
přístup a více než 100% nasazení bě-
hem rekonstrukce.

Odpady
Od dubna do srpna je změna frek-

vence svozu směsného odpadu nově 
1 krát za 14 dní. Tímto reagujeme 
především na to, že děti zůstávají doma 
ze školy a také v současnosti plno osob 
pracuje či pracovalo v režimu home 
office. Nicméně pokud máte popelnici 
poloprázdnou, můžete ji ke svozu 
přistavovat tak jako doposud jednou 
za měsíc či ještě méně. Se svozovou 
firmou bylo dále dohodnuto, že kdo 
bude mít popelnici na plast plnou, může 
v den svozu přidat vedle popelnice také 
řádně zavázaný plastový pytel s tímto 
odpadem. Plastový pytel není nutné 
jakkoliv označovat. Pokud se nic 
nezmění, tak od září bude frekven-
ce svozu směsného odpadu opět 
1 krát za měsíc. Nový svozový kalen-
dář najdete v tomto zpravodaji popř. na 
webových stránkách obce.

 poslední strana 
 zpravodaje 
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Kompostéry
Často se nás na úřadě ptáte, kdy 

budou k dispozici avizované komposté-
ry. Zde musím uznat, že informace, 
které jsem vám podával k termínům 
dodání, nebyly úplně přesné. Nicméně 
vycházely  z toho, že také já jsem 
nedostával informace o termínu dodání 
ve srozumitelné podobě. Nákup kom-
postérů je totiž spojený s obdržením 
dotace a soukolí tohoto mechanismu 
se roztáčí velmi pomalu. Žádost o dotaci 
podáváme společně s dalšími obcemi 
v regionu, a také proto se termíny  velmi 
prodlužují. Pokusíme se, abychom 
kompostéry dodali do konce roku, ale 
ani to nemohu zaručit. Proto pokud 
někdo potřebuje kompostér ihned, tak 
si jej bude muset pravděpodobně 
pořídit sám. 

Další dění v obci
V obci probíhal prořez a také kácení 

uschlých stromů. Výsadba nových 
stromů začne být realizována do konce 
týdne. Znovu byl vysázený vánoční 
strom před Kovárnou.

Povodí Moravy dokončilo práce na 
vyčištění potoka, který protéká naší 
obcí do Moutnic. Byla provedena 
oprava betonového rozdělovacího 
objektu, jehož úkolem je rozdělování 
vody Borkovanského potoka mezi 
Hranečnickým a Moutnickým poto-
kem. Břehy u potoka mezi obcemi 
Těšany a Moutnice budou na podzim 
osázeny stromy.

ilustrační foto / wikipedia.org

Milí spoluobčané,

těm z vás, kteří máte zájem přečíst 
si pár aktuálních statistických údajů 
k výskytu koronaviru v České repub-
lice, je  určena následující krátká 
statistika. Pokud už jste informacemi 
přesyceni a chcete svou mysl zabavit 
něčím příjemnějším, čtěte náš Zpravo-
daj na ostatních stránkách.

Ke dni 26. 5. 2020 uváděly statistiky, 
které vychází z údajů hygienických 
stanic v ČR následující čísla:

Nakažených celkem   9002

Z toho v okrese Brno-venkov  57

Vyléčeno v ČR    6180

Z toho na okrese Brno-venkov  47

Úmrtí v ČR    317

Z toho na okrese Brno-venkov  0
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Rada obce schválila:

 Individuální dotaci pro RC NA 
MYŠÁKU z. s. na pořádání pravidel-
ných akcí 20.000 Kč.

 Individuální dotaci ve výši 15.000 Kč 
pro Orel jednota Těšany, p. s na letní 
tábor, který by se měl konat od 
15. 7. 2020 do 25. 7. 2020 v Šinkvic-
kém dvoře. Tábor je určený pro děti 
školního věku. 

 Individuální dotaci ve výši 8.000 Kč 
pro Orel jednota Těšany, p. s na 
čištění dek využívaných především 
na letním táboře. 

 Individuální dotaci ve výši 45.000 Kč 
pro Orel jednota Těšany, p. s na běžný 
chod klubu.

 Individuální dotaci ve výši 14.000 Kč 
pro taneční skupinu Wolfpack na 
běžný chod klubu.

 Podání žádosti o dotace na DA pro 
JSDH Těšany – požadovaná částka 
450.000 Kč.

 Podání žádosti o dotaci od Jihomo-
ravského kraje k dovybavení pro ha-
siče, požadovaná částka 48.000 Kč.

 Podání žádosti o dotaci od Jihomo-
ravského kraje na podporu národo-
pisných slavností – částka 89 tis. Kč

 Podání žádosti o dotaci od Jihomo-
ravského kraje k péči o zeleň – 
částka 50 tis. Kč

Na závěr si dovolím poděkovat 
ještě všem rodičům, prarodičům 
a dalším rodinným příslušní-
kům, kteří zažívali velmi náročné 
období, kdy se s dětmi učili v do-
mácím prostředí. Chtěl bych ale 
vyzdvihnout i práci všech učitelů 
a vedení školy, kteří zajistili 
maximální podporu a vzdálený 
přístup k výuce. 

DĚKUJI

Uvítání dětí do života obce 
V neděli 1. března 2020 proběhlo „Vítání 

občánků“. Přivítáno bylo osm dětí. Jmenovi-
tě Viktorinová Bára, Turková Dorota, Doha 
Viktorie, Čuhel Lukáš, Mucalová Amálie, 
Fiala Oliver, Ušiak Štěpán a Matyšková 
Anna. Všem dětem přejeme hodně radosti 
do života, spokojenost, lásku a zdraví.
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20. 10. 2019
Sadba ovocných stromků 
Pod Strážkami na Den 
stromů

Při této akci jsme vysadili cca 15 
ovocných stromů, zejména višní. 
Zúčastnilo se okolo 40 dobrovolníků 
včetně rodin s malými dětmi, v což 
jsme doufali. Za pěkného počasí a dob-
ré nálady jsme po práci i posvačili 
a popili připravené občerstvení.

V komisi pro životní prostředí to žije
Koncem loňského léta byla v reakci na nadprůměrné několikaleté sucho 
a zhoršující se celosvětové ekologické podmínky založena nová komise s názvem 
Sucho a životní prostředí. Vytyčili jsme si několik oblastí a cílů o kterých jste se 
mohli dočíst ve 3. vydání loňského zpravodaje. Mimo jiné jsme chtěli vlastním 
přiložením rukou k dílu a nasazením pro dobrou věc jít příkladem. Když zde 
v krátkosti shrnu, co jsme za poslední půlrok spolu s vámi podstoupili, tak se 
domnívám, že se to povedlo.

26. 10. 2019
Obnova Lízalky

Moutnice se pustily do smělého 
plánu obnovit zemědělskou alej mezi 
Moutnicemi a Těšany výsadbou šesti 
druhů původních listnáčů namísto 
uschlých bříz, které nebývalým tempem 
poslední dva roky odcházejí (cca 230 
mrtvých stromů). Požádali nás o pomoc 
a my jim velmi rádi vyhověli a pomohli 
jim s propagací a někteří z členů 
komise, i další občané z Těšan, se akce 
samotné i přímo účastnili. Pokračovat 
se bude opět na podzim.
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14. 12. 2019
Sečení „Hlaváčkové louky“ 
pod kaplí

Letošní zima byla spíš „nezimou“, 
a proto jsme se mohli se členy komise 
pustit i do pozdně zimní akce, kterou 
jsme si pracovně nazvali „sečení 
Hlaváčkové louky“. Jednalo se o po-
sečení východní meze vedle vinohradu 
pod kapličkou na podporu bylinné 
vegetace, zejména hlaváčku jarního. 
Právě v těchto dnech (polovina března) 
nám krásně kvetou a doufáme, že se 
díky volnějšímu prostoru ještě více 
namnoží.

4. 1. 2020
Sadba „tříkrálových“ 
stromků

Ještě se starý rok ani pořádně 
nepřehoupl a komise už byla na nohou 
v narychlo svolané akci na přesazení 
3 ořešáků ze zahrady pana Menšíka. 
Teploty se pohybovaly stále pohodlně 

nad 0, tak jsme se nebáli přesadit tyto 
vzácné dřeviny a obohatit tak alej 
Pod Strážkami o další kusy. Stromy 
jsme pojmenovali příznačně Kašpar, 
Melichar a Baltazar.

14. 3. 2020
Jarní údržba

Cílem aktivit komise není nekontro-
lované sázení stromů, ale zodpovědná 
a komplexní koncepce práce. Proto se 
hned zkraje jara konala další akce, které 
jste se mohli zúčastnit, a sice zahradnic-
ká údržba stromků celé aleje Pod 
Strážkami. Práce zahrnovala posekání 
porostu okolo všech mladých stromků, 
prostříhání větviček, pohnojení a za-
vlažení a v neposlední řadě také pro-
řezání starých stromů a keřů, jejichž 
nakupené větve posloužily jako staveb-
ní materiál několika broukovišť. Jako 
zajímavost můžeme zmínit, že jsme 
pohnojili e-ko-ko-logicky z doma 
nasbíraných slepičáků :)

Jde vidět, že se „komisáci“ práce 
nebojí a nezbývá si jen přát ať nám tento 
elán a nadšení vydrží co nejdéle a ať 
ve spolupráci se všemi našimi zapálený-
mi občany můžeme dál bojovat proti 
suchu a zvelebovat tvář obce i jejího 
okolí.

Za komisi srdečně děkuji všem 
občanům, kteří nás podporují, či se 
jakkoliv starají o přírodu doma i jinde.

Vojtěch Vymazal

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · Komise pro životní prostředí

Z médií k nám doléhají silná slova o nedostatku vláhy: 500-leté sucho, stav řek 
na 30 %, nesněží, neprší. Nechci se na této vlně katastrofických slov svézt, protože 
čím více budou zaznívat, tím více se proti nim obrníme a ztratí na významu. Je ale 
zřejmé, že ve vztahu k životnímu prostředí máme obrovský dluh. Musíme naše 
aktivity stupňovat, vytrvat a nepřestávat. Nespoléhejme ani na místní komisi ŽP, 
ani na ministerstvo ŽP, ani na vládu, a dokonce ani na Grétu. Na každém jednom 
našem rozhodnutí záleží. Zajímejme se, uskromňujme se, zapojujme se, tlačme 
na své politiky...  Bez Tebe to nepůjde! 
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Práce na obnově starého hřbitova 
však neustaly. Obec zadala Ing. arch. 
Regíně Kubrické, Architektonický 
ateliér Hodonín, své požadavky na 
obnovu starého hřbitova. Paní Kubric-
ká navštívila Těšany a  zdokumentovala  
si nový i starý hřbitov. K dnešnímu dni  
již máme hotový návrh, jak by starý 
hřbitov do budoucna mohl vypadat. 
Naším cílem není srovnat plochu 
hřbitova a udělat tam parkové úpravy. 
Hřbitov bude zachován, jenom dojde 
k odstranění zničených obrub a pom-
níků. Chceme ponechat co nejvíce 
prvků, které by dalším generacím 
připomínaly, jaký hřbitov byl za našich 
předků. Zůstane i kamenná zídka 
v zadní části hřbitova, kterou nám 
pomalu začínají rozebírat nenechavé 
ruce. 

Zaměstnanci obce pod vedením 
pana Svobody vyčistili hroby a plochy 
okolo nich od náletových dřevin 
a odpadků. Oslovili jsme firmu Doh-
nálek z Moutnic, aby provedla udržova-
cí práce na stromech a odstranila suché 
stromy. Jestli nám to situace dovolí, 

rádi bychom na podzim zorganizovali 
brigádu na obnovu hřbitova, proto 
abychom co nejvíce ušetřili náklady 
spojené s úpravou. Daňové příjmy obce 
z důvodu pandemie výrazně klesnou, 
takže budeme rádi pokud ušetříme 
na práci, kterou můžeme bez obtíží 
zvládnout sami.

Paní Kubrická se nezabývá pouze 
návrhem starého hřbitova, ale i rozšíře-
ním nového hřbitova o kolumbárium 
a nové urnové hroby. Součástí rozšíření 
by měly být i dvojhroby. Proto abychom 
mohli v nové části pohřbívat bylo 
třeba zadat hydrogeologický průz-
kum. Průzkum bude provádět firma 
RNDr. Bc. Danuše Nováková, Sudomě-
řice.  Bez hydrogeologického průzkumu 
nám Krajský úřad Jihomoravské kraje 
nedá souhlas k rozšíření hřbitova.

Upozorňujeme touto cestou občany, 
že starý hřbitov je od 17. 4. 2020 moni-
torován, rovněž vstup na starý hřbitov 
je na vlastní nebezpečí. Důvodem je 
nestabilita některých pomníků a tím 
i ohrožení návštěvníků.

Danuše Horáková

Starý těšanský hřbitov
Vážení spoluobčané, 
v předešlých číslech zpravodaje jsme informo-
vali vlastníky hrobových zařízení na starém 
hřbitově, aby se přihlásili na obecním úřadě 
a prokázali svoje vlastnictví k tomuto zařízení. 
Termín přihlášení byl dán veřejnou vyhláškou 
do 31. 12. 2019. K tomuto datu se nám přihlásilo 
24 vlastníků, někteří z nich projevili svoji vůli 
odstranit hrobové zařízení při úpravě hřbitova. 
Obec svolala na 4. 4. 2020 schůzku přihlášených 
vlastníků, na které chtěla představit záměr obce 
s úpravou starého hřbitova. Bohužel došlo 
k nečekané situaci ve státě a vláda vydala zákaz 
shromažďování kvůli šíření koronaviru. Jakmile 
dojde ke zlepšení situace, obec opětovně svolá 
schůzku s vlastníky.
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Besedu rozdělil do tří částí.

 Informoval nás o zdravém životním 
stylu, o stravování, o potravinách 
vhodných pro naše tělo, o jednotli-
vých zeleninách, které jsou velmi 
prospěšné pro lidský organismus , 
jak seniorů, tak i mladších lidí 
a můžeme si je vypěstovat na svých 
zahrádkách. Na obrázcích nám 
ukázal potraviny, které nám moc 
chutnají, ale tělu nesvědčí.

 Další radou pana doktora byl pohyb. 
Doporučoval nejpřirozenější pohyb 
a to je chůze. Tempo nám určí vlastní 
tělo. Někdo má chůzi svižnější, 
druhý zase pomalejší, jeden chodí 
s holemi, jiný bez. Podstatou je: 
"hýbat se a udržovat se ve fyzické 
kondici."

 Poslední radou bylo udržení si 
psychické kondice. Neuzavírat se, 
nepropadat depresím. Vést spole-
čenský život, chodit za kulturou, 
navštěvovat společenské akce, 
pořádané v obci, tak i mimo. 
Účastnit se zájezdů poznávacích 

nebo kulturních. Užívat si vnoučat, 
hrát si s nimi, povídat si. Na to 
dnešní rodiče nemají čas. Mít 
přátele, kamarády a s nimi se 
scházet, bavit se a smát. Smích je 
nejlepší lék. Rozpohybuje nám 
bránici. Život je přece krásný 
a někdy krátký, tak proč se na něj 
mračit.

Čas mezi jednotlivými částmi 
přednášky vyplnila, jeho manželka 
MUDr. Pavla Šáchová, sólovým zpěvem 
písní z tvorby Leoše Janáčka a písněmi 
gospelovými, za doprovodu reproduko-
vané hudby. Na konci besedy byla 
diskuse, kde přítomní pokládali panu 
doktorovi otázky a on na ně odpovídal.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem posluchačům za účast, Obecnímu 
úřadu – především panu starostovi 
za  podporu,  zaj ištění  pozvánek 
a malého občerstvení. Sboru dobrovol-
ných  has ičů  v  Těšanech děkuj i 
za poskytnutý prostor ke konání 
přednášky.

L. P.

Umění stárnout
Ve středu 12. 2. 2020, se v nové hasičárně uskutečnila přednáška MUDr. Pavla 
Šáchy, pro těšanské seniory a ostatní občany, na téma "Umění stárnout". 
Pan doktor Šácha nás seznámil s tím, jak se udržet v psychické i fyzické kondici 
co nejdéle.
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DŘEVĚNÉ
SOCHY

v těšanech
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Možná jste si všimli...

V rámci výsadby stromů 
v obci jsme dokončili alej 
u hlavní silnice hned vedle 
fotbalového hřiště. 
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Přes zimu jsme aktualizovali náš rezervační systém, především proto, aby šlo 
hřiště rezervovat pohodlně i přes mobil. Ke vstupu budete potřebovat čip, který si 
můžete vyzvednou na úřadě. Záloha na čip je vratná 200 Kč, čip si však můžete 
ponechat třeba i několik sezón. Budete ho potřebovat vždy, když se budete chtít 
dostat na hřiště. Po převzetí čipu vám budou přiděleny přístupové údaje do 
rezervačního systému, který najdete na adrese www.hristetesany.cz. Hřiště si 
můžete na požadovaný čas rezervovat pohodlně klidně i pár minut před užitím. 
Kredit k rezervaci hřiště lze dobít buď hotově na pokladně úřadu nebo po domluvě 
s účetní obce (Ing. Němečková 602 327 783) přes bankovní účet. Rezervaci prove-
dete dle obrázkového návodu...

NÁVOD
jak rezervovat Oranžové multifunkční hřiště

www.hristetesany.cz



  2. 
 Moje Rezervace

Nová rezervace

  3. 
Událost – Název – Čas

  1. 
Přihlásit
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Časopis Obec a finance si mezi dobré příklady výstavby 
v obcích po roce devadesát vybral také naši hasičku...“Budova 
svou úměrnou velikostí, jednoduchostí a střízlivostí má 
prostý půvab a je příkladem moderní architektury venkova“

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · Napsali o nás16

Povedené přestavby

Nezdařilé přestavby

Napsali o nás...
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Příklad nezdařilých přestaveb a novostaveb veřejných budov podle časopisu 
Obec a finance

Zdroj: časopis Obec a finance

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · Napsali o nás



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

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany18

Vážení rodiče,
ráda bych Vám poděkovala za spoluprá-
ci a vstřícnost při překonání, pro nás 
všechny, neočekávané a nestandartní 
situace. Jsou to více jak dva měsíce ode 
dne, kdy jsem se rozhodovala o uzavření 
mateřské školy a rozesílala SMS za-
městnancům školy, aby zůstali doma 
a vyčkali, co bude dál. Všechno jakoby 

I takový může být školní rok...

ztuhlo a zůstalo stát na místě. Děti 
zůstaly doma. Vypla jsem zvonění. 
Zdálo by se, že ve škole nastává ticho. 
Opak je pravdou. Je to podobné jako 
mraveniště v lese. Vidíte-li ho z dálky, 
vypadá jako nehybná hromada. 
Přijdete-li blíže, vidíte čilý ruch nehledě 
k tomu, co probíhá pod povrchem. 
Uvnitř školy se zahájila rekonstrukce 

Počítačová a jazyková učebna před rekonstrukcí a po rekonstrukci
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odpadů, rozvodu vody, podlah a krytů 
topení. Nejdříve jen ve 2 třídách, 
následně v celé polovině. Nevěřila bych, 
jak rychle je možné přesunout polovinu 
zařízení tříd a kabinetů na druhou část 
budovy a zpět. Nešlo by to bez lidí. Kdo 
mohl, ten přišel. Poděkování patří panu 
školníkovi a uklízečkám. Velkou část 
práce odvedly také paní kuchařky, 
uklízečky ze školky, učitelé a asistenti. 
Učitelé navíc procházeli několikahodi-
novým školením na práci v Classroomu 
a spouštěli práci online. Snažili se 
zadávat učivo tak, aby jej děti zvládly. 
Následně přidali i práci přes Meet nebo 
Skype. Byli nuceni opustit běžný 
„stereotyp“ a hledat nové možnosti, 
jak učit, vyhledávali na internetu apod. 
Zároveň jsme měli online sezení – 
supervizi v MŠ i ZŠ. Bylo příjemné vidět 
své kolegy z domácího prostředí. Takto 
probíhaly i všechny porady.  Jsem si 
vědoma, že pro vás rodiče nebyla 
situace také jednoduchá: skloubit 
dohled nad učením, chodem domác-
nosti a mnohdy i vlastní prací z domova. 
Děkuji vám za pochopení a trpělivost. 
Co mě koronavirové omezení naučilo je, 
že má-li se člověk o koho opřít, zvládne 
cokoliv. Já se mohu ve škole opřít o lidi 

kolem sebe a říct: „Společně jsme to 
zvládli.“

Vším tím shonem byla do pozadí 
zasunuta pro nás příjemná událost, a to 
dokončená přestavba počítačové učeb-
ny. Nově vznikly dvě vzájemně propoje-
né třídy, v nichž je jedna jazyková 
a druhá počítačová. Nutnost výměny PC 
jsme řešili již dlouhou dobu. Stále nás 
trápila otázka vysoké pořizovací ceny 
vůči jejímu praktickému využití. Přišli 
jsme s nápadem vytvořit místo, kde 
bude možné, kromě běžné výuky 
informatiky a jazyků, umožnit pedago-
gům kombinovat skupinovou práci 
v jedné místnosti a individuální na PC. 
Celková částka za modernizaci je 
1 124 582,72 Kč a bude čerpána z dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj. Zásluhu 
na této akci má zřizovatel, který 
předfinancoval celou částku v průběhu 
roku 2019–2020. Jsem ráda za podpo-
ru obce, protože na podzim oslavíme 
70. výročí založení školy a budeme se 
moci „pochlubit“ nejen novými učebna-
mi a prostory školy, ale i novou tělocvič-
nou. 

 Za kolektiv ZŠ a MŠ Těšany 
přeji klid a pevné zdraví

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

Z důvodu omezení provozu neproběhnou v letošním roce např.:
Den Země

Poznávací zájezd do Anglie
Škola v přírodě

Zájezd do Slovinska
Zahradní slavnost

Přijetí nejlepších žáků u pana starosty
Rozloučení s deváťáky

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany
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Cvičíme pro radost 
a pro zdraví

Naše mateřská škola se v měsíci 
únoru zapojila do projektu „ LOKOMO-
CE pohyb jako prevence“. Cílem 
projektu je vrátit pohyb dětí do školek, 
aby i dnešní děti, které ho mají mnohem 
méně, než měli jejich rodiče, si 
v současném přetechnizovaném světě 
vytvořily a pak i udržely správné 
pohybové vzory, návyky a především 
správné držení těla. 

Garantem projektu je přednosta 
kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan 
Pirk, DrSc.  Formou akreditovaných 
workshopů nás tým odborníků v čele 
s neuroložkou MUDr. Jaroslavou 
Chlupovou, která je zakladatelkou 
projektu, seznamují a učí správnému, 
přirozenému pohybu.  V návaznosti 
nám jde také o správný psychomotoric-
ký vývoj dětí a vytvoření kladného 
vztahu ke sportu.

Každodenní cvičení posiluje u dětí 
jejich psychomotorický vývoj, rozvíjí 
kreativitu, zlepšuje kondici a koordina-
ci a posiluje imunitní systém. Budeme 
se zaměřovat na vadné držení těla, 

poruchu klenby nožní, kterou má díky 
nedostatku pestré pohybové aktivity 
80-90 % dětí. Z nedostatku pohybu se 
zhoršuje zdravotní stav naší populace, 
a tím se zvyšují náklady na zdravotní 
péči.

Dětem chybí pestrý pohyb, kreativi-
ta, hravost, představivost, ctižádost, 
bojovnost. Chceme děti učit vnímat své 
tělo, učit s ním správně zacházet, 
vnímat okolí, reagovat na změny, 
pokyny, respektovat druhé. Dítě je 
mládě, potřebuje dovádět, ale i soutěžit 
s trochou stresu, aby bylo připraveno na 
život a aby nebylo slabé.  To vše zábav-
nou, nenásilnou a hravou formou.

V rámci projektu připravujeme 
zapojení i rodičů. Ve školce vás pozve-
me na workshop pro rodiče a děti, kde 
se vám budou věnovat odborníci, kteří 
udělají dětem pohybovou depistáž 
a poradí rodičům, čemu se věnovat a na 
co si dát pozor, budou zde zařazeny 
i praktické ukázky, jak s dětmi doma 
cvičit. 

Pohyb nás všechny baví, protože 
víme, že budeme zdraví!  

      
Iveta Neugebauerová, ved. uč. MŠ

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany



VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Děti z MŠ děkují rodičům (o.s. Těšánek) za nové průlezky pro nejmenší děti, 
za vodní stolečky, se kterými si mohou experimentovat s vodou, jak je libo.

Panu starostovi děkujeme za pořízení nového kamaráda, hlídače 
MEDVÍDKA, který nám nejen tu naší školičku hlídá, ale každé ráno nás už 
čeká a vítá nás.

21Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany
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V rodinném centru se i v zimě dělo 
mnoho zajímavého. Každou středu byly 
maminky s malými dětmi rády, že se 
mohly před studeným počasím schovat 
v teple. Trávit společné chvíle plné 
hrátek, tanečků a písniček, které se děti 
učí doprovázet hudebními nástroji. 
Pomalu se ale také pokouší i něco tvořit, 
i když jim je jim jen něco kolem dvou let. 
A pokud to těmto dětem nestačí, mohou 
se každých 14 dní scházet i na pohybo-
vých aktivitách na „Hýbánkách“, které 
děti zdá se moc baví, z čehož máme 
radost. Největší legraci zažívají děti 
s barevným padákem a kuličkami.

Před karanténou stále také probíha-
la keramika dospělých i dětí, které 
během podzimu vyráběly vánoční 
dárečky pro babičky a dědečky – svícny 
a misky. Na jaře se na zahradách 
rozezněly vyrobené zvonkohry. Děti 
jsou velice šikovné a věříme, že se brzy 
zase setkají u hlíny.

Myšácké zprávičky

Z nepravidelných akcí jsme pro 
maminky před Vánocemi uspořádali 
Tvořivou kavárničku s vyráběním 
Vánočních svícnů, které se všem moc 
povedly a věříme, že jimi nazdobily 
štědrovečerní stůl.

Na začátku února proběhlo divadel-
ní představení „Maxipes Fík“, kam 
přišlo velké množství malých i velkých 
diváků. Což nasvědčuje tomu, že změna 
termínu pravidelných divadel, která 
bývala kolem Mikuláše, byla zřejmě 
úspěšná. Již se těšíme na další divadlo.

Poslední akcí, kterou jsme ještě 
stihli, byl Veselý bazárek, který byl 
poslední akcí v tělocvičně ZŠ, než v ní 
začala rekonstrukce, za což moc 
děkujeme. Bazárek byl letos opět velice 
úspěšný. Maminky mohly vybírat 
z 6 000 ks věcí k prodeji a my jsme byli 
moc rádi, že jsme prodali 37% z nich. 
Děkujeme moc všem, co přišli nakoupit, 
jelikož opět můžeme pomáhat. Marže 

Rodinné centrum Na Myšáku
   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku
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z prodeje předáme dětem s postižením - 
Společnou cestou z. s. Při bazárku však 
proběhla i Humanitární sbírka pomoci 
pro lidi v uprchlických táborech 
v Řecku. Tyto věci osobně předá paní 
Eva Zahradníčková z Brna potřebným 
rodinám v táborech, kde je pomoc 
velice potřebná. Jsme ohromení, kolik 
ochotných lidí darovalo věci, které již 
nepotřebují, nebo nakoupili věci nové. 
Děkujeme moc Vám všem. Díky také 
za pomoc těm, kteří nám pomohli tyto 
věci natřídit to pytlů a krabic, kterých 
bylo nakonec kolem 90! Nemenší díky 
patří těm, kteří tuto sbírku převezli 
do brněnského skladu. Všechny tyto 
věci by měly do Řecka putovat během 
dubna. Celý tým bazárku opět pracoval 
jako JEDEN – s radostí a nadšením. 
Jelikož se tělocvična na podzim bude 
zřejmě ještě opravovat, rozhodli jsme se 
bazárek realizovat 12. 9. v restauraci 
a sále Korok. Věříme, že i tak, bude vše 
na takové úrovni jako vždy a maminky 
opět dobře prodají a nakoupí.

A tím se naše „Myšácká“ činnost 
dočasně zastavila. Stějně jako většina 
sdružení či spolků jsme museli zrušit 
nejen pravidelné kroužky Radovánek, 

Hýbánek a keramiky pro děti i dospělé, 
ale také jsme bohužel přišli v tomto 
období o možnost spolupořádat oblíbe-
nou akci Pálení čarodejnic a Těšanskou 
stopu. Všechny akce vyžadují dostateč-
nou přípravu a organizaci a tak přestože 
se Těšanská stopa odehrává kolem data 
1. 6. na Den dětí, kdy již byla některá 
opatření vládou zrušena... pokusili 
jsme se narychlo alespoň částečně 
dětem jejich den D připomenout 
komornější akcí pod názvem Den dětí, 
a to v sobotu 30. 5. Snad se nám podaři-
lo narušit všednost předešlých dní 
a dětem udělat radost malým dárkem 
v podobě vlastnoručně potištěného 
trika nebo tašky a také bublinkovou 
show s diskotékou na závěr.

Věříme ,že nás koncem roku čekají 

lepší časy a tak nezahálíme a plánujeme 

na podzim znovuotevření všech oblíbe-

ných kroužků, kavárniček i společens-

kých akcí jako Ping Pongový turnaj nebo 

Svatomartinské putování.

Děkujeme za Vaši přízeň a podpo-
ru. Těšíme se na Vás na dalších akcích, 

sledujte nás na www.rcnamysaku.cz.

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · Rodinné centrum Na Myšáku
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Region Cezava

Dobrý skutek 
za starý mobil 
Možná si vzpomínáte, že i letos obce 
z regionu Cezava pořádaly sbírku 
"Dobrý skutek za starý mobil". Hlavní 
cenu mobilní telefon Samsung daro-
vaný společností ASEKOL vyhrál náš 
občan pan František Filipi. Tato cena 
byla losovaná ze všech zúčastněných 
obcí. Každá obec dále losovala další, 
již menší cenu. Dvě knížky vztahující se 
ke krásám Česka vyhrála Magdalenka 
Štelclová. Oběma výhercům tímto moc 
gratulujeme!!! 

 www.region-cezava.cz



Zveme Vás na akce, které budeme v létě pořádat:

 Netradiční hody – bez stárků 
12. 6. 2020 
DJ Boris
(omezená kapacita návštěvníků)

13. 6. 2020
Modul 
(omezená kapacita návštěvníků)

 BisonCUP 2020 – 12. ročník 
19. 6. 2020
Turnaj minipřípravek

20. 6. 2020
Turnaj starších přípravek, turnaj mužů, 
zápas OLD boys Těšany vs Nesvačilka

21.6.2020 
Turnaj mladších přípravek

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · TJ Sokol Těšany 25

TJ Sokol Těšany

Vážení fotbaloví fanoušci,
všechna mužstva už trénují a připravují se na další sezónu. Zrušenou jarní soutěž 
nahradíme přátelskými zápasy nebo návštěvou turnajů, které se konají v našem okolí. 

 BisonKEMP 2020 – 2. ročník 
6.–10. 7. 2020 (obsazeno)
27.–31. 7. 2020 (12 volných míst)
V termínu obou kempů bude probíhat 
nábor hráčů všech kategorií.

 Letní noc 
1. 8. 2020
DJ Boris 
(omezená kapacita návštěvníků)

Novinky můžete sledovat na webu 
www.bisoncup.cz nebo na facebooku.

Na závěr děkujeme všem, kteří nám 
pomohli s bouráním starých kabin.
Za TJ Sokol Těšany Jaroslav Nádeníček

 Sokol Těšany
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Těšanský hudební festival – 
festival ve vinici 2020?

Milí příznivci Těšanského hudebního festivalu,
od roku 2014 jsme se vždy uprostřed prázdnin setkávali na těšanské kapličce nad 
vinohrady, která nám společně s okolní krajinou, nadšenými účinkujícími, dětmi, 
dobrovolníky a všemi příchozími a podporovateli nabízela nevšední zážitek. 
Atmosféra letního večera s kvalitní hudbou a množství posluchačů a účinkujících 
rok co rok potvrzovaly, že se jedná o akci, která měla a má svůj smysl.

Vzhledem k současné pohnuté 
situaci a s tím související nejistotě 
ohledně pořádání větších akcí rozhodli 
se pořadatelé zrušit letošní ročník 
Těšanského hudebního festivalu. 
Ačkoli chceme věřit, že se současnou 
zdravotní a posléze ekonomickou, 
sociální a politickou krizi podaří 
odpovědně zvládnout, nechceme 
riskovat, že by náročná příprava této 
bohulibé akce vyšla vniveč tím, že by se 
nakonec nemohla z pochopitelných 
a logických důvodů uskutečnit. I když 
to není vidět, festival vždy připravuje-
me celý půlrok předem, komunikujeme 
s hosty, chystáme program, studujeme 
skladby atd. 

Tuto přestávku bychom rádi využili 
k činnosti, která se po odplynutí 
popsané krize ukáže jako nejpotřebněj-
ší. Období festivalového klidu navíc 
využijeme k promýšlení nové formy 
festivalového setkávání u kaple nad 
vinicemi, protože jsme nabyli přesvěd-
čení, že stávající forma se takříkajíc 
naplnila či završila a vyvolává potřebu 
po vhodné změně.

Smyslem této okolnostmi vynucené 
přestávky tedy může být nalezení 
odpovídající nové formy realizace 
hodnot, které „Festival ve vinici“ 
prezentoval, ztělesňoval a k nimž 
vyzýval. Připomeňme, že šlo nejen 
o myšlenku vzájemného setkávání lidí 
dobré vůle, setkávání profesionálních 
a amatérských umělců či o snahu 
nabídnout možnost vystoupení pro 
lokální a začínající muzikanty, ale také 
o neobyčejné spontánní setkávání lidí 
různého zaměření a smýšlení uprostřed 
naší krajiny, jejímž středem je kaplička 
nad vinohrady. Na minulých festivalech 
jsme rovněž hovořili  o významu 
a nezbytnosti angažmá každého z nás 
v péči o naši krajinu, ať už o tu zeměděl-
skou či kulturní. Vzhledem k tomu, že 
organizátoři cítí, že současná doba 
vyžaduje, abychom se zaměřili mno-
hem více právě na v předchozí větě 
zmíněné důrazy, je nutné i nově 
promyslet dosavadní formu setkávání, 
jehož organizaci jsme se v minulých 
letech dobrovolně věnovali.
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Tímto bychom chtěli oznámit, že 
v letošním roce se Těšanský hudební 
festival konat nebude a zároveň bychom 
chtěli všechny příznivce, podporovatale 
a dobrovolníky, kteří nám v minulých 
letech pomáhali a kteří festival navště-
vovali, ujistit, že se brzy ohlásíme 
s novou formou, která ještě trefněji 
vyjde vstříc požadavkům současné 
doby, jak pevně věříme.

Děkujeme za pochopení.
Za organizátory festivalu

Petr Husák, Martin Husák

„Hejbni kostrou“
Podobně jako u Těšanského hudebního 
festivalu jsou organizátoři sportovní 
akce „Hejbni kostrou“, která se vždy 
koná na přelomu srpna a záři, nuceni 
oznámit její zrušení, a to z důvodu 
nejistoty ohledně pořádání větších akcí.

Děkujeme za pochopení.
Orel jednota Těšany

Těšany

VÝZVA

Městská střední odborná škola v Kloboukách u Brna počátkem roku 2021, 

si připomene 100. výročí založení školy. Vyzýváme všechny bývalé absolventy, 

pedagogické i provozní zaměstnance školy a ostatní přátele školy, aby nám poskytli 

kontakty na absolventy ve třídách, zapůjčili dobové foto, diplomy a jiné materiály.

Kontaktujte prosím MěSOŠ Klobouky u Brna

519 419 211-213

601 380 227

vyroci100@sosklobouky.cz

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání.

Zpravodaj obce Těšany · červen 2020 · Orel jednota Těšany
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   www.zusklobouky.czweb.org    zus.klobouky@tiscali.cz  732 779 971 

Vznik samostatné instituce

Významným krokem pro hudební 
vzdělávání Kloboukách bylo získání 
právní subjektivity 1. 1. 1995. To už 
hudební vzdělávání ve  městě mělo více 
jak 60-ti letou tradici. První ředitelkou 
nově vzniklé instituce byla paní Hana 
Krajčovičová. Ta dokázala postupně 
sestavit kvalifikovaný pedagogický 
sbor, který umožňoval dětem studovat 
širokou škálu nástrojů. Postupně byla 
založena dechová hudba a cimbálová 
muzika. Od roku 1996 došlo k rozšíření 
školy o výuku tanečního oboru.

K 1. 8. 2001 byl jmenován ředitelem 
školy Jindřich Demela, který navázal 
na svou předchůdkyni, paní Krajčovičo-
vou, která dokázala dát škole opravdový 
řád a vytyčit správný směr, kterým by 
se mělo současné a moderní hudební 
školství ubírat. 

Základní umělecká škola Klobouky 
u Brna je školou dvouoborovou. Výuka 
je organizována v hudebním a tanečním 
oboru. Hudební obor navštěvuje ve 
školním roce 2020/2021 172 žáků. 
Cílová kapacita žáků školy v  hudebním 
oboru je naplněna. Předměty výuky: 
Housle, violoncello, kontrabas, klavír, 
cimbál, akordeon, kytara, keyboard, 
sólový zpěv, sborový zpěv, zobcová 

flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, 
trubka, tenor - baskřídlovka, tuba a bicí 
nástroje. Soubory školy – cimbálová 
muzika, dechový soubor a pěvecký sbor.

ZUŠ Klobouky u Brna změnila 
od školního roku 2017/2018 po 32 
letech své hlavní sídlo. Nyní hudební 
obor ZUŠ působí v nebytových prosto-
rách 1. a 2. poschodí bývalého domova 
mládeže MěSOŠ. Jedná se o bývalé 
ubytovací  zařízení pro studenty 
Městské střední odborné školy, které už 
škola jako ubytovací zařízení několik let 
nevyužívá. Škola má společný vchod 
a vestibul s ubytovacím zařízením 
MěSOŠ, které škola poskytuje v pří-
zemí budovy. 

ZUŠ má nyní celkem 9 učeben, 
koncertní sál pro 70 diváků, sborovnu, 
kancelář pro ekonomku školy a dva 
sklady hudebních nástrojů. Učebny 
jsou velmi dobře vybaveny nábytkem, 
hudebními nástroj i ,  dostačující 
výpočetní technikou pro práci pedago-
gů a výuku žáků. 

Ve všech místnostech jsou rozmístě-
ny domácí telefony k elektronickému 
otevírání vstupních dveří a na každém 
PC v učebně je instalován kamerový 
program, který snímá přes tři kamery 
příchod a odchod žáků, pedagogů 

V tomto školním roce slaví ZUŠ Klobouky u Brna 25. výročí svého založení, jako 
samostatná školská instituce. Chtěli bychom Vám zde nabídnout malé ohlédnutí 
do minulosti hudebního školství v Kloboukách, nahlédnutí do současnosti a k tomu 
i pohledy a názory současných pedagogů na hudební školu v Kloboukách, žáky v ní, 
hudbu a tanec jako součást moderního života.

25
let

Jindřich Demela 
v ZUŠ pracuje 24 let, 
kytara, kontrabas, cimbálová muzika
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a všech ostatních osob do budovy 
i z  budovy. Kamerový systém má pouze 
funkci ochranou a zabezpečující 
bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. 
Z celkového počtu 212 žáků jsou 2/3 
žáků dojíždějících. Vzdálenost školy 
k autobusovým zastávkám je cca 100 m. 
Dopravní obslužnost je velmi dobrá.

Počtem pedagogů je hudební obor 
tím silnějším oborem. Je to obor 
veřejnosti nejviditelnější a nejvíce 
vnímaný. Výuka hudebního oboru je 
z velké části na velmi vysoké úrovni, 
protože ve škole vyučují zkušení učitelé 
i řada aktivních hudebníků, členů  
orchestrů a různých žánrových hudeb-
ních uskupení, kteří jsou žákům 
dobrým vzorem a motivací pro jejich 
práci. 

Taneční obor navštěvuje ve školním 
roce 2020/2021 40 žákyň. Cílová 
kapacita žáků školy v tanečním oboru 
je také naplněna. Předměty výuky: 
přípravná taneční výchova, taneční 
průprava, taneční praxe, současný 
tanec, lidový tanec, klasická taneční 
technika.

Od roku 1996 do 2006 probíhala 
výuka v  kloboucké sokolovně. Taneční 
obor sídlí od roku 2006 v jedné 
z učeben MěSOŠ, která je od hlavní 

budovy vzdálena asi 250 metrů. Bývalá 
učebna vaření byla přebudována 
za podpory vedení města Klobouky 
u Brna na prostorný zrcadlový taneční 
sál. K  tomuto sálu užívají žákyně také  
přilehlou šatnou a sociální zařízení. 
Pedagogickou činnost zabezpečuje 
jedna vyučující. V sále TO je položena 
speciální krytina (baletizol) pro výuku 
TO, oddělení je vybaveno ozvučovací 
technikou, která je využívána k  výuce. 
Do učebny tanečního oboru byla 
zakoupena velká LCD televize pro 
usnadnění výuky TO – ukázky taneční-
ho umění na DVD, na internetu. 
Vyučující dokáže žáky velmi dobře 
motivovat k  práci v tanečním souboru 
a uvážlivě volí prostory pro prezentaci 
tanečního oddělení na veřejnosti. 
Veřejné koncerty tanečního oddělení se 
uskutečňují v krásných a důstojných 
prostorách divadla v Boleradicích. 
Vyučující spolupracuje s učitelkami 
tanečních oddělení na ZUŠ z okresu 
Brno – venkov a podílí se významně 
na zajišťování vystoupení pro své 
žákyně v těchto partnerských školách. 
Pro TO je dle potřeb zajištěna výroba 
a nákup tanečních kostýmů pro veřejná 
vystoupení. Ve větší míře jsou kostýmy 
na koncerty TO zapůjčovány z Národní-

  Sál před rekonstrukcí a po rekonstrukci
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ho divadla v Brně, kde je díky dobrým 
osobním vztahům zajišťuje vyučující 
TO. 

Na základní umělecké škole v Klo-
boukách působím 24 let a to je dostateč-
ně dlouhá doba k vytvoření pevných 
vazeb k  prostředí, ať již na profesionál-
ní či citové úrovni. Není mi lhostejná 
minulost školy, kterou znám jako 
bývalý žák, současnost, tím méně 
budoucnost. Škola za dobu své poměr-
ně mladé existence – právní subjektivi-
ta od 1. 1. 1995, do té doby pobočka 
LŠU Hustopeče – vždy patřila k těm 
úspěšným na okrese, svými pedagogic-
kými výsledky (což nejvýstižněji 
potvrzují úspěchy žáků v soutěžích 
ZUŠ) se dokonce začala řadit i mezi 
nejlepší školy v  krajském měřítku, ale 
i na celorepublikové úrovni – zvláště za 
posledních 14 let. Rovněž žádná 
kulturní událost v Kloboukách a v širo-
kém okolí se neobejde bez přímé účasti 
ať už pedagogů, nebo žáků školy, kteří 
se aktivně zapojují do kulturního dění. 
Naším cílem je udržet tuto dobrou 
tradici a rozvíjet výbornou prestiž školy 
v regionu po odborné pedagogické 
a kulturně společenské stránce.

Jedním z pedagogů, kteří na 
ZUŠ Klobouky pracují, je také 
Těšaňák Martin Husák

BcA. Martin Husák 
v ZUŠ pracuje 5 let, 
housle

ZUŠ v Kloboukách u Brna mě 
vlastně provází celým životem. Na ZUŠ 
jsem začal zpěvem a pak k  tomu přidal 
housle. Postupně se ukázalo, že housle 
budou tou cestou, kterou bych se chtěl 
vydat. Po studiu na ZUŠ jsem nastoupil 
na konzervatoř v Brně. Už během studií 
na konzervatoři jsem přemýšlel nad 
tím, že bych se do Klobouk zase rád 
vrátil. Avšak ne jako student, ale jako 

učitel hry na housle. Po studiu na kon-
zervatoři jsem zahájil studium na 
JAMU v Brně a začal vyučovat v Klo-
boukách u Brna.

Po pěti letech pedagogické činnosti 
na ZUŠ V Kloboukách u Brna, musím 
přiznat, že jsem zde opravdu spokojen. 
Jako první bych rád uvedl, že pracovní 
podmínky jsou zde velice příjemné. 
Mám zde k  dispozici celou škálu houslí, 
takže mohu každému žákovi vybrat 
takový nástroj, jaký přesně potřebuje. 
K tomu mám také veškeré příslušenství 
k nástrojům. Jsem si vědom toho, že to 
na jiných ZUŠ není samozřejmostí.

Jsem také rád, že vedení školy řeší 
veškeré organizační záležitosti zkušeně, 
přímočaře a s jasným výsledkem. 
Momentálně bych chtěl poukázat 
na nově vybudovaný sál v ZUŠ, který 
dle mého názoru vyřešil spoustu 
problémů. 

Nejvíce bych však pochválil spoleh-
livost a pracovitost svých žáků. Jsem 
rád, že o hru na housle je takový zájem. 
Žáci se snaží pravidelně cvičit, což je 
vlastně při studiu na housle to nejdůle-
žitější a vlastně asi i to nejtěžší. Často 
přemýšlím nad slovy svého profesora, 
který mi vždy říkal: „Když je žák 
připraven, najde se i učitel.“ 

Musím ale vyjádřit poděkování také 
rodičům. Možná to ani nevědí, ale už 
způsobem výchovy nastavují určitá 
pravidla při výuce. 

Na závěr je potřeba říci, že hra 
houslová má ve společnosti stále 
významné postavení. Už samotné 
cvičení na nástroj pozvedá kulturu 
v  naší zemi. Právem se housle označují 
jako královský nástroj. Tóny, které 
dokáže vyloudit skvělý hráč na nástroj, 
jako by přicházely z  jiného světa…

Přeji ZUŠ v Kloboukách u Brna 
především to, aby stále předávala 
pozitivní vztah k hudbě a nadále 
vychovávala mladé muzikanty.
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LETNÍ CESTOVÁNÍ – NĚCO CHYBÍ
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rozmístěny na vybraných místech v obci Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby
se pla�, jako by byla plná!

ww.outesany.cz

www.suez.cz
www.mojeodpadky.cz

NAVÍC TERMÍNY OD 1. 4. DO 31. 8. 2020SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vzhledem k současné situaci způsobené koronavirem zvyšujeme 
od dubna do srpna frekvenci svozu směsného odpadu 1×/14 dní.

POZOR!
Změna termínů svozu odpadu!

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC




