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Slovo starosty obce

Vážení,
i když dnešní doba nepřináší moc pozitivních informací, tak 
bych si přál, aby naše obec nerezignovala na svůj kulturní 
a společenský život. I proto jsme v Těšanech letos uspořádali 
Národopisné slavnosti, letní kina nebo zájezd seniorů, 
samozřejmě vše za dodržování všech vládních opatření. 
Určitě budou věci, které si v následujících měsících budeme 
muset odepřít, ale přijdou jiné příležitosti, události či 
setkání, které nám vše jistě vynahradí. 

Rekonstrukce tělocvičny 
ZŠ Těšany

Horolezecká stěna, moderní spor-
tovní povrchy, lepší akustika, rekupera-
ce, více možností využití.... to je to, co 
při rekonstrukci tělocvičny řešíme. 
STAVEBNÍ FIRMA PLUS pokračuje 
v pracích na akci Rekonstrukce tělo-
cvičny ZŠ Těšany. Termín není ohrože-
ný a všichni sportovci se mohou těšit 
na listopad, kdy už bude tělocvična plně 
k užívání. Plánované slavnostní otevře-
ní se prozatím nejeví jako reálné, ale až 
to bude možné, tak široké veřejnosti 
tělocvičnu určitě představíme. Na 
akci jsme od MMR obdrželi dotaci  
5.000.000,- Kč. 

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 25. 9. 2020

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 30. 11. 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, Petr Kozel



Zpravodaj obce Těšany ·  · září 2020 Slovo starosty obce4

Rekonstrukce budovy 
ZŠ a MŠ Těšany

Společnost  PROSTAVBY a .s . 
dokončila práce na akci Rekonstrukce 
budovy ZŠ a MŠ Těšany. Řešili jsme 
především stupačky, veškeré inte-
riérové dveře, podlahy, kryty radiátorů, 
výmalbu atd.  I zde platí, že až to bude 
možné, uspořádáme den otevřených 
dveří, aby mohli všichni občané vidět, 
jak se naše škola za poslední roky 
proměnila. Velké poděkování patří 
celému týmu školních zaměstnanců 
v čele s paní ředitelkou Mgr. Ladou 
Hrabcovou. Také k této akci připo-
mínám dotaci 70 % z celkových 
nákladů, tedy 4.334.213,- Kč. 

Dotace se daří!!

Nejen na školu a tělocvičnu máme 
dotační příspěvky. Jsem rád, že mohu 
oznámit, že jsme obdrželi dotace i na 
další projekty. Od JMK jsme získali 
finanční podporu na 22. ROČNÍK 
NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ 
V TĚŠANECH – 78.000 Kč a také na 
výsadbu zeleně a následnou péči v obci 
Těšany – 50.000 Kč. 

Od Ministerstva pro místní rozvoj 
jsme získali dotace na Rekonstrukci 
dopravního hřiště v Těšanech s rozšíře-
ním o pumptrackovou dráhu ve výši 
70 % z částky 2 303 509,38 Kč. Tuto 
stavbu budeme realizovat v příštím roce 

Ilustrační foto, zdroj: wikimedia.org

Nejen na samotnou rekonstrukci školy, 
ale také na počítačovou učebnu ve škole 
jsme obdrželi dotaci a to ve výši 
1.068.353,58 Kč. Velkou zásluhu na 
tom má paní ředitelka, která zajistila 
podání žádosti a všechny další náleži-
tosti. 

s tím, že bychom rádi rekonstruované 
sportoviště otevřeli na začátku letních 
prázdnin. 
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Letní kino

V rámci letního kina v Těšanech 
jsme letos mohli vidět filmy pro děti 
Ježek Sonic, letní komedii 3Bobule 
a také velmi kvalitně herecky obsazený 
film Vlastníci.  Každý večer byly 
promítány také krátké filmy z archívu 
obce. Za zpracování a přípravu těchto 
filmů chci poděkovat panu Liboru 
Langáškovi. Rád bych také ještě jednou 
poděkoval sponzorům, kteří promítání 
letního kina podpořili. Jsou to společ-
nosti Agro MONET, a.s.– 5.000 Kč bez 
DPH, PRAMOS, a.s.– 6.000 Kč bez 
DPH a DOUPEGO LOGISTICS s.r.o. – 
5.000 Kč bez DPH

22. ročník národopisných 
slavností v Těšanech

Hlavní program 22. ročíku národo-
pisných slavností v Těšanech se 
uskutečnil v sobotu a i díky krásnému 
počasí se velmi vydařil. Letošní specia-
litou bylo především to, že naše baby 
spojily síly s mladou těšanskou chasou. 
Přes den byla k vidění cimbálová 
muzika, tradiční řemesla, folklorní 
soubory, pro naše děti jsme měli 
přichystáno plno atrakcí. Večer na 
folklorní program navázala krojovaná 
zábava, kde hrála oblíbená dechová 
hudba LÁCARANKA. Připomeňme si 
slavnosti i krojovanou zábavu ve 
fotkách. Poděkování za uskutečnění 
Národopisných slavností patří také 
sponzorům. Akci podpořil Jihomorav-
ský kraj, od kterého jsme obdrželi 
78.000,- Kč. Dále společnosti Modrý 
projekt (částka 10.000 Kč bez DPH) 
a STAVEBNÍ FIRMA PLUS (částka 
10.000 Kč bez DPH). Děkujeme.

Modrý
projekt

Více na straně 12
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Zájezd se seniory

I přes všechna opatření jsme i letos 
s těšanskými seniory vyrazili na 
jednodenní zájezd. Navštívili jsme 
zámek v Miloticích a poté zavítali do 
výrobny čaje Sonnentor  v  Čejkovicích. 
Poslední zastávkou byla prohlídka 
sklepů Templářských rytířů, které jsou 
také v Čejkovicích. Nálada byla tak jako 
každý rok výborná :-)

Z dalšího dění v obci

Rada obce schválila: 
 individuální dotaci ve výši 29.000 Kč 

pro SDH Těšany z. s. na běžný chod 
klubu.

 individuální dotaci ve výši 15.000 Kč 
pro SDH Těšany z. s. na soustředění 
mladých hasičů.

 individuální dotaci pro TJ Sokol 
Těšany, z. s. ve výši 15.000 Kč na akci 
Bison cup 2020.

 individuální dotaci ve výši 45.000  Kč 
pro Orel jednota Těšany, p. s na běž-
ný chod klubu

 individuální dotaci ve výši 6.000 Kč 
pro Orel jednota Těšany, p. s na výlet 
na Vysočinu

 individuální dotaci ve výši 14.000 Kč 
pro TS Wolfpack z. s. na běžný chod 
klubu

 Starý hřbitov

V červnu se uskutečnila schůzka 
s majiteli náhrobků na starém hřbitově. 
Diskutovali jsme o údržbě náhrobků, 
především těch nebezpečných. Obča-
nům, kteří se o hroby nechtějí starat, 
jsme nabídnuli možnost darování 
náhrobků obci. 

4× foto, Zájezd pro seniory



Rád bych poděkoval panu Milanu 
Strouhalovi, který označil většinu 
stromů v parku u školy cedulkami, aby 
každý věděl, o jaký strom se jedná. 
Tímto dostává park další přidanou 
hodnotu a naplňuje se tak odkaz těch, 
kteří stromy sázeli. Jejich cílem bylo, 
aby byl park co nejvíce pestrý a stromy 
sloužily také k nauce. 

Miroslav Zborovský

Park u školy vydal své 
bohatství

Možná jste si všimli, že vzrostlá 
zeleň parku před školou byla ozdobena 
zelenými náhrdelníky se jmenovkami. 
A nejen tamní stromy, ale na 30 druhů 
dřevin po celých Těšanech dostalo tyto 
popisky mající za cíl vzdělávat, ale 
především zaujmout jakou že bohatou 
diverzitou oplývá naše obec. Jeden by 
nevěřil jak mnoho pokladů skýtá naše 
malá dědina. Nejlepší na tom všem je, 
že se nejedná ani o projekt z dílny 
ministerstva ani o projekt Evropské 
Unie, ale o dobrovolnou, samofinanco-
vanou činnost jediného těšaňáka, jehož 
srdce bije nejen pro Těšany současnos-
ti, ale očividně pro budoucí generace 
celého světa, jenž se pere o každé stéblo 
trávy s asfaltovou revolucí globalizace.

Díky Tobě "malý" občane s velkým 
srdcem! Mladí nechť zvou Tě influence-
rem či opinion-makerem. My starší jen 
doufáme, že Tvé činy se nás dotknou 
a jejich dosah se odrazí v Nekonečnu.

Díky, Vojtěch Vymazal 



Maryša

V pátek 4. 9. 2020 se do Těšan vrátilo po 
několika letech divadelní drama 
Maryša. Není třeba připomínat, že naše 
obec je dějištěm dramatu, a proto se 
představení setkalo s velkým zájmem 
diváků. Maryša v podání otnických 
ochotníků byla zahraná na velmi vysoké 
úrovni a divácký zážitek umocnilo 
nazvučení scény panem Milanem 
Strouhalem. Pojďme si představení 
připomenout v několika fotografiích. 
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Vítání občánků

V Těšanech se v neděli 20. 9. 2020 
konalo vítání nových občánků. Sešlo se 
ke spokojenosti starosty Ing. Miroslava 
Zborovského deset dětí. Vítání bylo 
tentokrát rozděleno na dvě skupiny. Již 
tradičně uvítaly všechny přítomné děti 
z místní základní školy pěknou bás-
ničkou a hrou na hudební nástroje. 
Následovalo představování nových 
občánků, vřelá slova z úst starosty, 
zapisování do pamětní knihy a pře-
dávání dárků. Pro nové občánky byla 
připravena dárková taška, pro rodiče 
finanční hotovost, pamětní list a pro 
maminku květina. Dětem bylo popřáno 
především hodně zdraví,  štěstí , 
úspěchů a rodičům spousta radostí 
s přáním všeho dobra.

Věříme, že se nedělní odpoledne 
líbilo a všichni přítomní budou mít 
v srdci krásnou památku na tento den.



SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

rozmístěny na vybraných místech v obci

středa 15.30–17.00
sobota 15.00–16.00

Svoz odpadů se vrací 
k původní frekvenci

Svoz odpadů – změna od začátku září.
V minulém Zpravodaji jsme občanům 
oznámili, že od dubna do srpna byla 
provedena změna frekvence svozu 
směsného odpadu a to na 1 krát za 14 
dní. Reagovali jsme především na to, že 
děti zůstávaly doma ze školy a také plno 
občanů pracovalo v režimu home office. 
Od září se však vracíme k modelu, který 
tady již fungoval. Frekvence svozu 
směsného odpadu je opět 1 krát za 
měsíc.

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ A DO SENÁTU

PARLAMENTU ČR

2. a 3. října 2020

Volby do zastupitelstev krajů a do 
Senátu Parlamentu ČR proběhnou 
ve dnech 2. a 3. října 2020.
Volební místnost bude umístěna 
v přízemí budovy Obecního úřadu 
Těšany a otevřena bude:

v pátek 2. října 
od 14.00 do 22.00 hod.

v sobotu 3. října 
od 8.00 do 14.00 hod.

Nezapomeňte, že ve volební 
místnosti musíte prokázat totožnost 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem a dodržet vládní 
nařízení o nošení roušek ve vnitřních 
prostorách.

9



Možná jste si všimli...

Možná jste si všimli, že se v posledních dnech 
o Těšanech mluvilo v mediích a to především 
v České televizi a Českém rozhlase. 
Novináře zaujaly plánované opravy na 
starém hřbitově (přepokládáme rok 2022), 
rekonstrukce tělocvičny nebo také divadelní 
představení Maryša.  

Přehled trestné činnosti v teritoriu 
obce Těšany v období od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019.

Celkem bylo šetřeno 9 trestných 
činů, přičemž u 4 trestných činů byl 
zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
 Zanedbání povinné výživy 

(1 případ)
 Vloupání do rodinných domů 

(2 případy)
 Poškození cizí věci 

(1 případ)
 Krádeže vloupáním do objektů 

firem a garáží (1 případ)
 Porušování domovní svobody 

(1 případ)

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Těšany 
za rok 2019 poskytnutá Policií České 
republiky  Obvodním oddělením Židlochovice

 Podvodné jednání (1 případ)
 Fyzické napadení (1 případ)
 Maření výkonu úředního 

rozhodnutí (1 případ)
Přehled spáchaných přestupků v terito-
riu obce Těšany za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019

 Přestupky proti majetku (2 případy)
 Přestupky proti občanskému soužití 

(6 případů)
 Přestupky v dopravě (25 případů)

Dále bylo provedeno 21 šetření, která 
se týkala součinnosti o ostatními 
složkami Policie ČR, dalších státních 
organizací a zpráv pro soudy.

10
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Vodní nádrž Těšany

Vážení spoluobčané, nejeden z nás směřuje svoje 
procházky do přírody na vodní nádrž pod vinohra-
dy. Od jara do pozdního podzimu se tam setkáváme 
s rybáři, kteří toto místo v hojném počtu navštěvují. 

Stav před pracemi:

Většina návštěvníků jistě uvítala 
změny, ke kterým došlo v měsíci červnu 
až srpnu na vodní nádrži. Chtěli by-
chom tímto poděkovat pracovníkům 
Povodí Moravy, závod Dyje, kteří tu 
odvedli velký kus práce a tím potěšili 
nejen nás návštěvníky, ale především 
vinohradníky. Došlo ke zpevnění 
kamenného opevnění koruny hráze 
včetně doplnění a dosvahování návodní 
strany. 

Dále byla provedena na délce 120 m 
sanace břehových nátrží včetně opev-
nění svahu kamennou rovnaninou – 
ochrana břehů proti dalšímu rozplavo-
vání. Na sanaci bylo navezeno 300 t 
zeminy. Na opevnění bylo použito 900 t 
kameniva. 

Nejen tyto práce byly provedeny. 
Pracovníci Povodí Moravy rovněž 
zpevnili nejvíce vymílanou a splavova-
nou  část cesty k vinohradům. Toto jistě 
ocení všichni Ti, kteří budou v brzké 
době sklízet úrodu z vinohradů a svážet 
do svých sklepů. 

Danuše Horáková



V pátek 4. 9. ochotnické divadlo 
z Otnic, OchOTNICE, sehrálo večer za 
velkého zájmu diváků divadelní hru 
Aloise a Viléma Mrštíkových, Maryša. 
Hru, která je těšanským nejbližší 
a nejoblíbenější, protože právě tady se 
odehrává její děj, i když všichni vědí, že 
pravda o Maryši byla jiná, mnohem 
optimističtější a Maryša, jejíž manžel-
ství bylo docela šťastné, může pokojně 
odpočívat hned u brány starého hřbi-
tova.

Sobota 5. 9. měla nabitý program na 
více místech a každý si mohl vybrat, 
čeho z něj se zúčastní. Už od deváté 
hodiny ranní probíhal  před kovárnou 
lidový jarmark s prodejem burčáku, 
vína, sýrů, hořčice a jiných pochutin, 

návštěvníci mohli být svědky ukázek 
řemesel, výroby košíků, látek, hrnčíř-
ství, vyřezávání ze dřeva. Do některých 
se mohli lidé zapojit, čehož využily 
hlavně děti. A sledovat při práci kováře 
a  podkováře s opravdovými koňmi, kde 
se to dnes může vidět? A což se svézt 
v bryčce tažené koňmi po Těšanech, to 
je přece zážitek pro každého. Mezi tím 
vším prochází harmonikářka s housli-
stou a podbarvují každé dění známými 
lidovými písněmi. A mít k dispozici 
skákací hrady, lanové překážky a po-
dobné atrakce, které nás děti zdravě 
rozpohybují a to vše zdarma, to je přece 
paráda. Ale my děti nevidíme jen to, kde 
se můžeme zabavit a pohrát si. Mnoho 
z nás se zúčastnilo soutěže hasičských 

Po-hodové vzpomínání
Národopisné slavnosti v krásném kulatém roce 2020 byly zvláštní hlavně tím, že 
spojily v sobě všechny akce roku, který nás, ale i celý svět, zaskočil něčím, co jsme 
dříve neznali. Očím neviditelná malá chlupatá kulička, coronavirus, covid 19, si 
zařádil a řádí stále po celé zeměkouli. Přece však má i slabší období svého působení 
a toho Těšanští využili.
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sborů o pohár starosty obce. Mohli jste 
vidět, co se nás hemžilo na hřišti a rádi 
jsme rodičům a všem zájemcům  
ukazovali, jak už jsme se naučili 
pracovat s hasičskou technikou, a tím 
i ukazovat, že budoucnost naší nové 
hasičky a pokračování v záslužné práci 
při ochraně občanů a jejich majetku má 
zajištění.

Těšanští chlapi s cimbálovou muzi-
kou Donava obohatili celodenní pro-
gram zapoledne zpěvy, které mají svůj 
kolorit a nezastupitelnost.

Z vystoupení folklorních souborů 
po 15. hodině, nám pochopitelně byla 
nejbližší Moravská beseda v podání 
těšanských stárků a naše folklorní 
naděje, soubor dětí Lušňáček. Ti, kdo se 
dětem věnují, nejsou nikdy nikde dost 
oceněni, ale budoucnost přinese ovoce 
jejich mravenčí práce. 

Pořadatelé jedinečným způsobem 
spojili Národopisné slavnosti, Babské  
hody a hody Stárkovské-barnabášké, 
které se letos v červnu nemohly usku-
tečnit.  A přišla i novinka z Podluží. Tam 
o hodech odpoledne přijíždí chasa 
z okolních dědin – na vozech, na 
koních, na bicyklech. Jsou přivítáni, ale 

musejí zaverbovat, dostanou vyšívané 
šátečky od místních stárek a tancem 
jsou zapojeni do hodového dění. A to 
trvá třeba celé odpoledne. V Těšanech 
z časových důvodů byli uvítáni společ-
ně. Mohli jsme napočítat 13 obcí, které 
vyslaly své zástupce. 

A to všechno bylo spojeno a podbar-
veno jednou z nejlepších dechovek Jižní 
Moravy, Lácarankou z Kobylí. Její 
současný kapelník, Pavel Svoboda, je 
autorem více než stovky písní, které se 
nehrají jen v našem kraji.

I když déšť asi o hodinu zkrátil 
taneční zábavu, můžeme s jistotou říci, 
že se letošní hody, konané na poslední 
chvíli, vydařily. 

Byly završeny v neděli v 9 hodin 
v kostele sv. Barnabáše tradiční 
děkovnou bohoslužbou za úrodu 
s pravidelnou vtipnou a bohatou 
výzdobou z plodů země a plodů lidské 
práce. S účastí pana starosty a letos také 
senátního kandidáta pana Jaroslava 
Klašky ze Šlapanic.

Všem, kdo čímkoliv a jakýmkoliv 
způsobem přispěli k uskutečnění 
a průběhu hodových slavností, patří 
veliký D Í K.

f.
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Babské hody

Nad těmi letošními viselo několik otazníků. Budou – nebudou, s rouškami 
nebo bez, co když  počasí nevyjde... nejistot bylo hodně, ale dobré vůle ještě 
více.

S přípravami jsme začaly už o prázdninách a program ladily na každé 
stárkovské domluvě. Plán byl ale jasný. Chceme předvést krásné těšanské 
kroje, zazpívat si a zatančit. Vymyslet nějakou novinku v podobě soutěží pro 
děti a tatínky, pobavit hosty, nabídnout jim dobré víno, pohoštění a koláčky.

Jestli se nám to letos povedlo, musí posoudit jiní. My baby jsme ale nadmí-
ru spokojené. Letošní spojení s mladými stárky hodovou zábavu posunulo 
o stupeň výš a plný parket přespolních stárků, to už byl skoro sen.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se na zábavě podíleli, výborné 
kapele Lácarance, mladým stárķům, také našim dětem a vnoučatům, že 
s námi šli v kroji, našim chlapům za podporu a pomoc s chystáním, ale hlavně 
všem, kteří na zábavu přišli a pobavili se s námi.

Lenka Fialová
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Kosit trávu ve slamáku a lněné košili...
Tato netradiční příležitost se naskytla z kraje prázdnin všem nadšencům 

pohybu v přírodě, poctivým hospodářům, milovníkům dobrého vínka.

Navzdory nepříznivým trendům 
z posledních let, bezsněžné zimy 
a suchého začátku roku nás požehnal 
déšť přes celé jaro a ani léto ve srážkách 
nezaostává. Ten kontrast: loňský 
červen nejteplejší, nejsušší za poslední 
dekády, ten letošní - snad švagr boha 
Poseidóna. A tak máme na dvorech 
nezvykle zelenou trávu a na polích 
kukuřici jakou nepamatujeme. Také 
tráva na mezích by ukryla i menší laňku. 
Tak se zrodil nápad, vzít to za správný 
konec, oprášit nářadí dědů a protáh-
nout svaly s kosou v ruce. O spolupráci 
jsme požádali stárky i mužáky a už se 

jen modlili za dobré počasí. To přišlo, 
stejně tak jako i zdatní sekáči, a tak se 
při dobré náladě podařilo během 
hodinky a půl pokosit trávu u všech 
mladých stromků na celé podstrážkové 
trase.

Děkujeme všem bezejmenným 
hrdinům kteří dorazili se zbraní v ruce a 
zvítězili nad bujnou zelení, ale přede-
vším nad pohodlností a lhostejností.

První ročník se opravdu vydařil. Už 
se těšíme na příští...

Za komisi Sucho a ŽP 
Vojtěch Vymazal

Sucho a životní prostředí



Základní škola a mateřská škola Těšany

ZŠ A MŠ
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DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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Vážení rodiče,
stojíme na začátku nového školního roku a doufáme, že bude alespoň trochu 

„normální“. Zahájili jsme slavnostním setkáním 1. září, které proběhlo na schodišti 
uvnitř školy, protože začalo pršet. Potvrdilo se nám, že plánovat můžeme, ale 
skutečnost je nakonec naprosto jiná. Bude potřeba i v nadcházejících měsících 
pružně reagovat na vzniklé situace a nacházet vhodná řešení. V první školní den se 
všem přítomným představili žáci první třídy, kterých je v letošním roce 16. Ať se jim 
pod taktovkou Mgr. Marty Skočovské daří. Na ostatních bylo vidět, že se rádi vidí. 

Začátek roku se pochopitelně nesl 
v duchu hygienických omezení. Máme 
ve všech třídách dezinfekci, opakujeme 
potřebu mytí rukou a osvětlujeme, jak 
je potřebná prevence a péče o zdraví. 
Přidaly se roušky a uvidíme, jak se bude 
situace vyvíjet. Následně můžeme 
přistoupit i k dalším epidemiologickým 
opatřením.

V průběhu prázdnin se dokončila 
rekonstrukce stupaček vody a odpadů, 
podlah, dveří a krytů topení. Myslím, že 
se vydařila a děti přivítaly útulné třídy. 

Drobnými úpravami prošla i jídelna 
a společné šatny.  Dokončujeme 
orientační systém v celé budově školy. 
Při jeho plánování jsme si pohrávali 
s „kostičkami“. Je vyhotoven ve třech 
barvách – modrá, žlutá a zelená, pro 
každé patro jiná. Je to hravý prvek, 
který sjednotil vnitřní prostředí a záro-
veň novému návštěvníkovi může 
pomoci v orientaci po budově.

 Rekonstrukci si budova plně 
zasloužila, vždyť v letošním roce oslaví 
70. výročí. Plánovali jsme oslavy se



17

Dnem otevřených dveří včetně otevření 
nové tělocvičny. Ovšem vzhledem 
k vývoji situace zřejmě vše přehodnotí-
me a školu otevřeme veřejnosti v klid-
nější době.

Závěrem bych popřála všem žákům 
úspěšný start do nového roku, rodičům 
přeji hodně trpělivosti, svým kolegyním 
a kolegům mnoho elánu do další práce 
a nám všem, abychom mohli učit co 
nejdéle běžným způsobem.

Mgr. Lada Hrabcová,
ředitelka školy

Pohádky z barevného království 
aneb tajemství barevných klíčů

I v letošním školním roce se budou 
děti pohybovat ve světě pohádek. 
Budeme ve světě princů a princezen, 
statečných, odvážných rytířů a tajem-
ných kouzel. Prostřednictvím této 
motivace se během cesty pohádkami 

děti seznámí s různými dramatickými, 
hudebními, literárními a výtvarnými 
činnostmi.

 Tento projekt bude propojený 
s realizací oslavy 70. výročí MATEŘSKÉ 
ŠKOLY. Povede děti k propojení vnitřní-
ho světa tříd v mateřské škole a světa 
rodin a také partnerů, s kterými škola 
spolupracuje. Zahrnuje téma pohádek 
za účelem bližšího poznání, získání 
nových vědomostí, dovedností, postojů, 
názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou 
motivačně sjednoceny pohádkovým 
námětem. V průběhu projektu vzniknou 
materiály našich činností v podobě 
fotodokumentace, imaginární knihovny 
ve spolupráci s rodiči, grafomotorických 
listů, prožitků z četby hostů v projektu 
„Celé Česko čte dětem”. Projekt zachy-
cuje řízené, spontánní, skupinové 
a kolektivní činnosti, propojuje původní 
zkušenosti dětí s novým poznáním, 
využívá informací, reality, fantazie, 
prožitků, myšlení a projevů citů dětí.

V rozvoji dovednosti čtení nepůjde 
pouze o reprodukci textu, cílem je 
dosáhnout umění číst s porozuměním. 
Porozumět čtenému, umět nad tím 
přemýšlet, polemizovat, diskutovat 
a abstraktně myslet. Práce s textem 
může být inspirativní i pro rodiče a stát 
se prvními krůčky na cestě objevování 
světa literatury, která dělá dítěti 
mnohdy ten reálný svět čitelnější 
a odpovídá mu na mnohé otázky.

A proč barevné klíče? Každý měsíc 
odemkneme s pavoučkem Vinckem 
jeden pokoj zakletého zámku, ve kterém 
se bude nacházet TAJEMSTVÍ.

Inspirací a průvodcem nám bude 
kniha „Pohrátky aneb cesta pavoučka 
Vincka“ od Pavly Soletky Krátké.

Přejeme všem krásný, barevný 
a klidný podzimní čas a hlavně pevné 
zdraví.

Iveta Neugebauerová, ved. uč. MŠ

Zpravodaj obce Těšany · září 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany
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Závěr sportovní sezóny 2019/2020 
byl velice netradiční. Kvůli pandemii 
koronaviru jsme museli zrušit od 11. 3. 
veškerou činnost Orla. 

Sportovky a florbalové tréninky 
pro děti i pro muže se už do prázdnin 
nerozběhly. Výjimkou byly tréninky 
žen, protože jejich kategorii chyběl 
odehrát poslední turnaj a ten se po 
uvolnění opatření odehrál v polovině 
června. 

Pro děvčata to bylo náročné. 
Po více jak třech měsících bez florbalu 
měla pouze pár tréninků, aby se do-
stala zpět do formy. Tyto tréninky pro-
běhly na Orlovně. Naší jednotě se totiž 
povedl sehnat starší umělý povrch, 
který si těšanští florbalisté na konci 
května poskládali na zadní betonové 
hřiště. Tím nám vznikla možnost mít 
tréninky v létě na čerstvém vzduchu. 

Poslední  turnaj  žen proběhl 
ve Znojmě, kde se nám i přes velkou 
snahu nepovedlo získat žádné body. 

V celkové tabulce jsme obsadili 
pátou příčku. Musíme ale naše holky 
pochválit, protože pro většinu z nich 
to byla první florbalová sezóna, ve kte-
ré udělaly velký pokrok a nasbíraly 
cenné zkušenosti do dalších let. 

Tímto turnajem skončil minulý 
ročník Orelské florbalové ligy. Pro nás 
to však nebyl konec, ale začátek. Od té 
doby probíhají každou středu tréninky 
mužů a žen, kde se poctivě připravuje-
me na začátek dalšího ročníku, který 
odstartuje říjnovými turnaji.  

Informace ke sportovkám a flor-
balu pro děti upřesníme v druhé po-
lovině září. Florbal pro malé školáky 
s největší pravděpodobností začne 
v listopadu po otevření rekonstruova-
né tělocvičny.

Za Orel jednotu Těšany 
Ing. Aleš Přibyl

Těšany
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Sotva skončila karanténa a děti na-
stoupily do školy, my jako jeden z mála 
kroužků jsme museli začít fungovat. 
Věděli jsme totiž, že pokud nebyly Bar-
nabášské hody, jistě budou ty Babské 
na slavnosti v září. Nic nebylo jisté, ale 
my jsme přesto v červnu museli začít. 

Nové pásmo bychom již nezvládli, 
a tak jsme oprášili to, které jsme Vám 
kvůli Covidu nemohli předvést na ví-
tání jara u kovárny. Nakonec se toto 
pásmo Rozpočítávadel hodilo i v září, 
co myslíte? 

Zkoušky byly krušné, jelikož vystu-
povat první týden v září, před kterým 
jsou prázdniny, kdy jsou děti většinou 
rozjeté po světě, to je oříšek. Korunu 
jsme tomu nasadili ještě tím, že jsme 
se předvedli také svojí vlastní cimbál-
kou, kterou si pomalu skládáme z na-
šich nejstarších dětí. Věříme, že příště 
už to bude cimbálka na slovo vzatá 
i s cimbálem. My jsme ale hrdí, že už 
si nemusíme půjčovat. Od konce září 
ale zase začínáme pozvolna cvičit. 

Zveme další nové děti k tanci 
v Lušňáčku. V plakátu jsou časy jed-
notlivých skupin. Letos se chceme 
více zaměřit na rozdělení mladších 
a starších dětí. A kdy nás uvidíte příště? 
Doufejme, že bude příležitost v zimě 
a pokud ne, tak si to snad vynahradíme 
při ostatkách v únoru. Po loňské pauze 
už se na ně moc těšíme!

Děkujeme za podporu a Vaši přízeň. 
Vaše pozornost při vystoupeních nás 
vždy těší.

Petra Vymazalová  
a Marie Horáková
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Tábor Robinson – Mayové 2020
Je 25. července a opět je v Šinkvic-

kém dvoře to nezvyklé ticho.
Stany  jsou  sbalené,  totemy 

a Tee-pee uložené, čekající na další 
indiánský kmen, který je bude potřebo-
vat. Kolem jen obrysy v trávě na mís-
tech, kde deset dnů stály stany a kolem 
je takové to zvláštní potáborové ticho 
a trochu smutno. 

I když byla letos mimořádná situace 
a nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda 
vůbec tábory budou povoleny, nakonec 
vše dobře dopadlo a my jsme se opět 
ve zdraví všichni sešli v Šinkvicích. Le-
tos již po osmé. Tématem tábora byly 
Mayové, celotáborová hra, která v sobě 
má asi ze všech našich her největší 
dávku mystična, tajů, ale také velkou 
dávku ponaučení. 

Poté, co se děti ubytovaly a sezná-
mily s chodem tábora, povyprávěl 
Šaman hlavní příběh. Vyprávěl dětem 
o zlém Montezumovi, který svou kru-
tostí chtěl ovládnout celou Mayskou 
říši. Jediný, kdo mu dokázal vzdorovat 
byla jeho sestra ChiKeke a yucatanští 

bojovníci. Hlavním posláním celého tá-
bora bylo nalézt cestu k Chrámu moci, 
ať už je Chrám moci nějaké místo nebo 
pro nás spíše nějaké poznání, že pokud 
všichni stojí při sobě, chovají se čestně 
a jsou jeden pro druhého ochotni obě-
tovat i věc nejcennější, potom mohou 
do Chrámu moci vstoupit. Poté co Ša-
man odvyprávěl příběh, všichni bojov-
níci zvolali táborový pokřik „Ať vzkvétá 
město Yucatán“, za kopcem se rozsví-
tily ohně a ke kruhu přišla ChiKeke 
se svými Strážci rodů. Každý Strážce 
rodů předal své družině náhrdelníky, 
které po celý tábor znázorňovaly je-
jich udatnost. Poté už všichni ulehli 
do stanů. Další dny, i když ze začátku 
nám počasí příliš nepřálo, probíhaly 
v duchu soutěží a her. Sedmého dne 
se však stalo něco nečekaného, nej-
starší z družin se najednou vytratili 
a byli zajati zvědy zlého Montezumy. 
Zvědové je dovlekli do tábora a snažili 
se z bojovníku dostat tajemství o Chrá-
mu moci, které střežili. Nikdo nic ne-
prozradil, Strážci rodů zvědy přemohli 
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a poslali je z tábora se vzkazem, že se 
jich yucatanští nezaleknou. O to in-
tenzivněji se všichni začali připravovat 
na cestu (poklad). Večer před pokla-
dem se všichni sešli u táborového ohně 
a ChiKeke jim sdělila, že musí obětovat 
věc pro ně nejcennější, a to jejich náhr-
delníky, které po celý tábor nosili a na 
které si navlékali odměny za jednotlivé 
soutěže. Někteří se zdráhali, ale nako-
nec všichni svůj náhrdelník obětovali. 
Třetího dne se každá družina vydala 
na náročnou cestu, všichni ji zvládli 
a přinesli část svého „pokladu“ do tá-
bora. Večer po vyhodnocení celkových 
výsledků se opět všichni sešli u slav-
nostního ohně. Tři nejstarší bojovníci 
měli to nejvzácnější právo, a to zapálit 
s ChiKeke slavnostní a poslední táboro-
vý oheň. Poté co všichni prokázali svoji 
odvahu mohli z Chrámu moci vynést 
poklad, ve kterém byly náhrdelníky, 
které všem už zůstaly, jako připomínka 
jejich odvahy, moudrosti a čestnosti. 
Za zvuků bubnů všichni několikrát 
zvolali „Ať vzkvétá město Yucatán“ 
a k ohni přišli náčelníci dalších tří 
království, kteří přišli na pomoc proti 
zlému Montezumovi. Šaman všem sdě-
lil, že Montezuma je přemožen a prchá 
daleko od Mayské říše. 

To je hlavní děj celého našeho tá-
bora, aby se každý mohl vžít do toho 
co se na táboře odehrálo, i když je ta 
atmosféra těžko popsatelná. 

Letos byl tábor v něčem mimořád-
ný, tři z dětí – Honza Krakovič, Kuba 
Jestřebecký a Rozka Petláková s námi 
po osmi letech jeli naposledy jako děti. 
Na každém táboře hledáme náš „Os-
trov snů“ a já doufám, že svůj Ostrov 
snů nalezli všichni tři s námi u táboro-
vého ohně. Všichni věříme, že si ty roky 
na táboře s námi užili a doufáme, 
že příští rok tam už budou s námi jako 
instruktoři.
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Jako každý rok moc děkuji Mi-
roslavě Husákové za skvělá jídla, 
hlavně za to, že je ochotná vzít si tuto 
nejdůležitější část tábora na starosti. 

Janu Husákovi děkuji za pomoc 
během tábora, roli Šamana a přípravu 
pokladu. 

Moc děkuji Monice Kružíkové
za pomoc s chystáním a chodem tábo-
ra, pomoc s vařením, opět za krásné 
placky, a hlavně za nachystání celého 
pokladu.

Bráchovi Honzovi Husákovi
děkuji za přípravu, organizaci a cel-
kově za přepad tábora. Především 
za podrobný scénář, který mě donutil 
se naučit. Zároveň tímto děkuji Domi-
nikovi Telekymu, Petrovi Husá-
kovi a Ondrovi Špačkovi za role 
zvědů a náčelníků, které nám krásně 
dokreslili táborový příběh.

Děkuji paní Janě Trundové
a Pavlu Trundovi za veškeré zázemí, 
které nám poskytují.

Obci Těšany děkuji za příspěvek 
na ceny.

Martinovi Petulovi děkuji za ná-
stěnky.

Manželům Motykovým děkuji 
za neuvěřitelnou zásobu zeleniny 
a ovoce.

Rodičům mnohokrát děkuji za to, 
že pomáhají se stavěním i bouráním 
tábora. Děkuji za všechny ty dobroty, 
kterými nás zásobujete. Děkuji vám 
také za kladné ohlasy, které od vás 
máme, protože to je největší odměna.

Děkuji všem dětem za tu atmosfé-
ru, kterou nám vytváří a díky které nás 
to všechny baví.
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Turistický oddíl 
Robinson

V letošním roce se s dětmi budeme scházet 
každou středu od 16:15 na Orlovně v Těšanech 

První schůzka se bude konat 9. 9. 2020

Schůzky jsou vhodné pro děti od 1. třídy 
Půlroční příspěvek na dítě je 200 Kč

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

Na závěr jako vždy děkuji vedou-
cím Honzíkovi Fialovi, Vojtovi 
Komárkovi a Michalovi Špačkovi. 
Možná si to ne všichni umí představit, 
ale kromě toho, že jsou vedoucími de-
set dnů na táboře, jsou to především 
dva týdny intenzivní přípravy před 
táborem. Ať už přípravy samotné hry, 
ale hlavně příprava celého prostoru 
tábořiště, opravy a převoz věcí.

Takže kluci ještě jednou děkuji, 
že se na vás můžu spolehnout, za to 
že věnujete svůj volný čas táboru a za 
to, že nám to společně tak dobře fungu-
je. Vám třem posílám to největší „Umí 
nejvíc“ a děkuji 😊

Ing. Lenka Husáková
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Historie
Knihovna má v Těšanech 
dlouholetou tradici. V roce 

1927 byla přesunuta z obecní kanceláře 
do hasičské sborovny. A měla vždy 
v neděli v zimě, od 1–2 hod. odpoledne 
hojně návštěvníků vypůjčovatelů knih, 
zvláště z kruhu mladého čtenářstva. 
Velký počet čtenářů byl zaznamenán 
v roce 1928. Do knihovny chodilo 109 
čtenářů. Obec pořídila 393 knih a Ná-
rodní jednota v Těšanech zapůjčila 183 
knih. Přečteno bylo 2 224 knih. Četlo 
se hodně, protože byla velmi tuhá zima 
a lidé zůstávali většinou doma. Místní 
osvětová komise spolu s knihovní 
radou a s podporou obce založila ve-
řejnou čítárnu 5. prosince 1937. Byla 
umístěna v učebně staré školy. Ote-
vřeno měla v neděli od 10 do 12 hodin. 
Časopisy půjčovali ochotní jednotlivci. 
Četly se politické, ilustrované, odborné 
(Myslivost, Včelařský obzor, Země-
dělský zpravodaj), dětské, učitelské, 

vědecké (Věda a život) a sokolské ča-
sopisy. Knihovna v minulých dobách 
byla umístěna na více místech (obecní 
kancelář, hasičská sborovna, školní tří-
da, keramická místnost,… a ve vedení 
se vystřídalo několik lidí (učitel obecné 
školy, učitelka základní školy, profesio-
nální knihovnice, knihovník…).
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Obecní knihovna Těšany 
 

Historie 
Knihovna má v Těšanech dlouholetou tradici. V roce 1927 byla přesunuta z obecní 
kanceláře do hasičské sborovny. A měla vždy v neděli v zimě, od 1-2 hod. odpoledne 
hojně návštěvníků vypůjčovatelů knih, zvláště z kruhu mladého čtenářstva. Velký 
počet čtenářů byl zaznamenán v roce 1928. Do knihovny chodilo 109 čtenářů. Obec 

pořídila 393 knih a Národní jednota v Těšanech zapůjčila 183 knih. Přečteno bylo 2 224 knih. Četlo se 
hodně, protože byla velmi tuhá zima a lidé zůstávali většinou doma. Místní osvětová komise spolu 
s knihovní radou a podporou obce založily veřejnou čítárnu 5. prosince 1937. Byla umístěna v učebně 
staré školy. Otevřeno měla v neděli od 10 do 12 hodin. Časopisy půjčovali ochotní jednotlivci. Četly se 
politické, ilustrované, odborné (Myslivost, Včelařský obzor, Zemědělský zpravodaj), dětské, učitelské, 
vědecké (Věda a život) a sokolské časopisy. Knihovna v minulých dobách byla umístěna na více místech 
(obecní kancelář, hasičská sborovna, školní třída, keramická místnost,….  a ve vedení se vystřídalo 
několik lidí (učitel obecné školy, učitelka základní školy, profesionální knihovnice, knihovník…..).  

 

Současnost  
V současné době je knihovna umístěna v budově základní školy (prostor bývalých 
dílen) ve velice příjemném prostředí, v centru obce. Od roku 2010 i plně 
automatizována a používá program Clavius REKS. Je zde bezbariérový vchod, který 
využijí zejména maminky s kočárky a senioři. Čtenáři mají k dispozici webovou 

stránku s nabídkou vybraných knihovnických služeb a katalog knihovního fondu, a tak si mohou doma 
v klidu hledat knižní tituly. Imobilním a zdravotně znevýhodněným seniorům roznášíme knihy domů. 
Pomocí meziknihovní výpůjční služby půjčujeme čtenářům i knihy, které nemáme ve svém vlastním 
fondu. Byl zaznamenán nárust nových čtenářů, zejména v produktivním věku. Což je ovlivněno 
kroužky, které se konají, když je knihovna otevřená. Několikrát v knihovně proběhla autorská čtení 
s významnými českými spisovatelkami Blankou Hoškovou, Danou Emingerovou Pravdovou a Alicí 
Kopřivovou. Čtenáře, nečtenáře a příznivce knihovny velmi zaujalo několik lekcí trénování paměti. Pro 
velký úspěch se k tomuto chceme v blízké době znovu vrátit. V prosinci již podruhé proběhlo tvoření 
z knih – Bookart. I tato akce se velmi vydařila a měla hojně návštěvníků. 

Akce pořádané knihovnou přispívají významně ke kulturnímu dění v obci. 

 

 

Martin Fiury 

Vedoucí obecní knihovny Těšany  
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Současnost
V současné době je knihov-
na umístěna v budově 
základní školy (prostor 

bývalých dílen) ve velice příjemném 
prostředí, v centru obce. Od roku 
2010 i plně automatizována a používá 
program Clavius REKS. Je zde bezba-
riérový vchod, který využijí zejména 
maminky s kočárky a senioři. Čtenáři 
mají k dispozici webovou stránku 
s nabídkou vybraných knihovnických 
služeb a katalog knihovního fondu, 
a tak si mohou doma v klidu hledat 
knižní tituly. Imobilním a zdravotně 
znevýhodněným seniorům roznášíme 
knihy domů.

Pomocí meziknihovní výpůjční 
služby půjčujeme čtenářům i knihy, 
které nemáme ve svém vlastním fondu. 

Byl zaznamenán nárust nových čtená-
řů, zejména v produktivním věku. Což 
je ovlivněno kroužky, které se konají, 
když je knihovna otevřená. Několikrát 
v knihovně proběhla autorská čtení 
s významnými českými spisovatelkami 
Blankou Hoškovou, Danou Emingero-
vou Pravdovou a Alicí Kopřivovou. Čte-
náře, nečtenáře a příznivce knihovny 
velmi zaujalo několik lekcí trénování 
paměti. Pro velký úspěch se k tomuto 
chceme v blízké době znovu vrátit. 

V prosinci již podruhé proběhlo 
tvoření z knih – Bookart. I tato akce 
se velmi vydařila a měla hojně návštěv-
níků.

Akce pořádané knihovnou přispíva-
jí významně ke kulturnímu dění v obci.

Martin Fiury
Vedoucí obecní knihovny Těšany

Vážení čtenáři,

postrádáte titul, který nemáme v našem knihovním fondu?  
Máte pocit, že by mohl zaujmout i ostatní čtenáře? 

Vyplňte formulář Návrh na doplnění knihovního fondu  
na webových stránkách  http://tesany.knihovna.cz/

a my posoudíme jeho nákup s ohledem na naše finanční možnosti  
i zaměření fondu. Uveďte co nejvíce identifikačních údajů (autor, název, vydavatelství, rok vydání).

Publikace, které nemáme ve fondu a které nemůžeme zakoupit, Vám můžeme 
zajistit z ostatních knihoven ČR pomocí meziknihovní výpůjční služby.

I nadále poskytujeme službu – donášku objednaných knih přímo do domu.  
Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro hendikepované a imobilní 

občany. Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou  
schopností pohybu či dlouhodobě nemocní.

OD ZÁŘÍ ZNOVU ZABĚHNUTÝ REŽIM

KNIHOVNA KAŽDÉ ÚTERÝ 16–19 HOD.

Vaše KNIHOVNA

Obecní knihovna Těšany 
 

Historie 
Knihovna má v Těšanech dlouholetou tradici. V roce 1927 byla přesunuta z obecní 
kanceláře do hasičské sborovny. A měla vždy v neděli v zimě, od 1-2 hod. odpoledne 
hojně návštěvníků vypůjčovatelů knih, zvláště z kruhu mladého čtenářstva. Velký 
počet čtenářů byl zaznamenán v roce 1928. Do knihovny chodilo 109 čtenářů. Obec 

pořídila 393 knih a Národní jednota v Těšanech zapůjčila 183 knih. Přečteno bylo 2 224 knih. Četlo se 
hodně, protože byla velmi tuhá zima a lidé zůstávali většinou doma. Místní osvětová komise spolu 
s knihovní radou a podporou obce založily veřejnou čítárnu 5. prosince 1937. Byla umístěna v učebně 
staré školy. Otevřeno měla v neděli od 10 do 12 hodin. Časopisy půjčovali ochotní jednotlivci. Četly se 
politické, ilustrované, odborné (Myslivost, Včelařský obzor, Zemědělský zpravodaj), dětské, učitelské, 
vědecké (Věda a život) a sokolské časopisy. Knihovna v minulých dobách byla umístěna na více místech 
(obecní kancelář, hasičská sborovna, školní třída, keramická místnost,….  a ve vedení se vystřídalo 
několik lidí (učitel obecné školy, učitelka základní školy, profesionální knihovnice, knihovník…..).  

 

Současnost  
V současné době je knihovna umístěna v budově základní školy (prostor bývalých 
dílen) ve velice příjemném prostředí, v centru obce. Od roku 2010 i plně 
automatizována a používá program Clavius REKS. Je zde bezbariérový vchod, který 
využijí zejména maminky s kočárky a senioři. Čtenáři mají k dispozici webovou 

stránku s nabídkou vybraných knihovnických služeb a katalog knihovního fondu, a tak si mohou doma 
v klidu hledat knižní tituly. Imobilním a zdravotně znevýhodněným seniorům roznášíme knihy domů. 
Pomocí meziknihovní výpůjční služby půjčujeme čtenářům i knihy, které nemáme ve svém vlastním 
fondu. Byl zaznamenán nárust nových čtenářů, zejména v produktivním věku. Což je ovlivněno 
kroužky, které se konají, když je knihovna otevřená. Několikrát v knihovně proběhla autorská čtení 
s významnými českými spisovatelkami Blankou Hoškovou, Danou Emingerovou Pravdovou a Alicí 
Kopřivovou. Čtenáře, nečtenáře a příznivce knihovny velmi zaujalo několik lekcí trénování paměti. Pro 
velký úspěch se k tomuto chceme v blízké době znovu vrátit. V prosinci již podruhé proběhlo tvoření 
z knih – Bookart. I tato akce se velmi vydařila a měla hojně návštěvníků. 

Akce pořádané knihovnou přispívají významně ke kulturnímu dění v obci. 

 

 

Martin Fiury 

Vedoucí obecní knihovny Těšany  

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 
postrádáte titul, který nemáme v našem knihovním fondu? Máte pocit, že 
by mohl zaujmout i ostatní čtenáře? Vyplňte formulář Návrh na doplnění 

knihovního fondu na webových stránkách http://tesany.knihovna.cz/  a 
my posoudíme jeho nákup s ohledem na naše finanční možnosti i 

zaměření fondu. Uveďte co nejvíce identifikačních údajů (autor, název, 
vydavatelství, rok vydání). 

 
 

Publikace, které nemáme ve fondu a které nemůžeme zakoupit, Vám můžeme  
zajistit z ostatních knihoven ČR pomocí meziknihovní výpůjční služby. 

 

 

I nadále poskytujeme službu – donášku objednaných knih přímo do 
domu.  Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro hendikepované 

a imobilní občany. 

Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností 
pohybu či dlouhodobě nemocní. 

 

 

OD ZÁŘÍ ZNOVU ZABĚHNUTÝ REŽIM –
KNIHOVNA KAŽDÉ ÚTERÝ 16-19 HOD.  
 

 

 

  

Vaše  KNIHOVNA 
 

 

 

 

Vážení čtenáři, 
postrádáte titul, který nemáme v našem knihovním fondu? Máte pocit, že 
by mohl zaujmout i ostatní čtenáře? Vyplňte formulář Návrh na doplnění 

knihovního fondu na webových stránkách http://tesany.knihovna.cz/  a 
my posoudíme jeho nákup s ohledem na naše finanční možnosti i 

zaměření fondu. Uveďte co nejvíce identifikačních údajů (autor, název, 
vydavatelství, rok vydání). 

 
 

Publikace, které nemáme ve fondu a které nemůžeme zakoupit, Vám můžeme  
zajistit z ostatních knihoven ČR pomocí meziknihovní výpůjční služby. 

 

 

I nadále poskytujeme službu – donášku objednaných knih přímo do 
domu.  Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro hendikepované 

a imobilní občany. 

Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností 
pohybu či dlouhodobě nemocní. 

 

 

OD ZÁŘÍ ZNOVU ZABĚHNUTÝ REŽIM –
KNIHOVNA KAŽDÉ ÚTERÝ 16-19 HOD.  
 

 

 

  

Vaše  KNIHOVNA 
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• 17. a 18. 10. Myšák Cup 
pingpongový turnaj

• 14. 11. Lampionová cesta

Mimo to letos za podpory MAS 
Slavkovské bojiště uspořádáme něko-
lik workshopů – přátelských setkání 
na zajímavá témata. Workshopy pove-
dou zkušení lidé ze svého oboru - la-
tinských tanců, montessori pedagogiky 
ale také herectví. A to jen pro začátek. 
Workshopy budou trvat celé odpoledne 
a jsou zcela zdarma díky grantu NNO 
Slavkovské bojiště v přírodě, který 
jsme ve spolupráci s MAS Slavkovské 
bojiště a dalšími neziskovkami v okolí 
získali z MŠMT. Protože tenhle projekt 
potrvá tři roky, workshopy na zajímavá 
témata nám vydrží i do budoucna a bu-
dou stále zdarma. Kapacity jsou však 
omezené, tak se zavčas hlaste. Kromě 
toho v rámci stejného projektu otevře-
me i pár nových kroužků, též zdarma.

Z již zaběhlých kroužků by měly 
pokračovat Radovánky, Hýbánky 
a Keramika. Od září otevřeme kroužek 
Zpívánky, který už možná znáte z dří-
vějška. Bude určen dětem od 3 do 6 let, 
které baví zpívat, hrát na nástroje nebo 
také tančit. Od října přidáme i úplnou 
novinku - kroužek robotiky na My-
šáku. Konečně taky přijdou na řadu 
starší děti, jelikož je tento kroužek 
určen dětem z 2. stupně ZŠ. Mohou zde 
smontovávat a naprogramovávat své 
roboty nejen z lega. Věříme, že to bude 
hodně zajímavé. 

Které dny co bude pravidelně 
probíhat?

• PO – Zpívánky (Myšák)  
16:30 – již máme plnou kapacitu

• ST – Radovánky (Myšák) 
9:00–11:00 – Rádi uvidíme  
nové tváře

• ČT – Hýbánky (Výstavka) 9:30

• ČT – Keramika pro děti  
(plná kapacita) 15:30

• ČT – Robotika (Myšák) 16:00

Věříme, že naše plány nezůstanou 
pouze na papíře a budeme je moci pro 
Vás uskutečnit a potkat se na některé 
z těchto akcí. 

Těšíme se. 
Tým RC na Myšáku

Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · Rodinné centrum Na Myšáku

I když za posledního půl roku nemáme zrovna moc společenských zážitků, 
rádi Vás aspoň nalákáme na akce, které plánujeme od nového školního roku.  
V září již proběhl oblíbený bazárek a z dalších celoročních akcí Vás zveme na:
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Rodinné centrum Na Myšáku
� �  www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku

Základní škola a mateřská škola Těšany

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Těšany

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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(registrační číslo projektu je 
CZ.02.03.68/0.0/0.0/18_071/0016580,  

ať už vás to zajímá, nebo ne).
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Farnost Těšany
�  � www.farnosttesany.cz Farnost Těšany

Podzimní
Zemi, která denně
nosí tvoje kroky
 ty stejně
 dnem i nocí
 nosíš ve svém srdci.
 ***
Nepopsatelně nádherná je
podzimní scenerie barev,
 svojí pestrostí
 vrací do dětství,
nazpátky
do časů pohádky,
 kupuje si nás
 na třpytky listů
 sluncem laskané,

na denně novou proměnu,
než plískanice odklidí
 vše do chladu a do šedi
 pro nové jarní vzkříšení.
 ***
Šperky z jantaru
podzimní třešně na svahu
 a do tisíců
 českých granátů šípků.
Co chtít více
od krajiny parádnice!

 František Trtílek
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Úterý 28. července 2020
Od nočních hodin dobrovolní a pro-

fesionální hasiči v odstraňovali následky 
silného větru, který se v podvečer pro-
hnal obcí Vlasatice na Brněnsku.

Silný vítr poškodil desítky střech, 
odřízl obec od elektřiny a vyvrátil a po-
lámal řadu stromů. Větru neodolala ani 
solární elektrárna. Vše se obešlo bez 
zranění. Krátce před patnáctou hodinou 
ve středu 29. 7. byl zásah dokončen.

Pátek 28. února 2020 
Požár budov v areálu JZD  

Krátce po 20. hodině operační stře-
disko přijalo informaci o požáru haly 
v Pouzdřanech na Břeclavsku. 

Na místě byl zřízen štáb velitele 
zásahu, spojení zajišťovalo mobilní 
operační pracoviště a týl pro zasahující 
připravily 4 jednotky SDH vycvičené 
a vybavené pro tyto činnosti.

Téměř sedmnáctihodinový zásah 
ukončili 29. 2. odpoledne. Škody jdou 
do miliónů korun. Na zásahu se podíle-
lo téměř 130 hasičů z 21 jednotek.

Pátek, 17. ledna 2020
Desítky hasičských jednotek zasaho-

valy po celý den u požáru průmyslové 
haly v Holasicích na Brněnsku. 

Třináct minut po šesté hodině ranní 
byl na operační středisko oznámen po-
žár haly na okraji Holasic. Požár se šířil 
meziprostory haly a ohrožoval admini-
strativní část budovy. Hasiči se zaměst-
nanci firmy vynesli z nezasažené části 
objektu dokumenty a cenný majetek. 
Po osmé hodině požádal velitel zásahu 
o další jednotky. Operační středisko 
vyhlásilo třetí stupeň požárního popla-
chu. U požáru dřevovýroby s lakovnou 
zasahovala dopoledne necelá stovka 
hasičů z dvaceti dvou jednotek. V od-
poledních hodinách zůstalo na místě 
13 jednotek se čtyřiceti hasiči. 
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V roce 2015 byla naše výjezdová 
jednotka vyhodnocena z hasebního 
obvodu Židlochovice, co se týče akce-
schopnosti, techniky a výzbroje zařa-
zena do zvláštního stupně pohotovosti 
a je předurčena k plnění úkolů na úseku 
ochrany obyvatelstva OOB. 

Význam jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí (jednotek SDH obcí) 
a jejich nepostradatelnost se význam-
nou měrou ukazuje v posledních letech, 
zejména při odstraňování následků 
mimořádných událostí nebo krizových 
situací, vzniklých v důsledku živelních 
pohrom velkého rozsahu. Tyto jednotky 
požární ochrany (jednotky PO) jsou 
často jedinými subjekty v obci, které 
poskytují pomoc při odstraňování ná-
sledků mimořádné události a jsou dal-
ším pojítkem obcí pro oblast ochrany 
obyvatelstva.

Dalším způsobem, jak předurčené 
jednotky SDH obcí využít, je zajišťování 
týlu pro zasahující hasiče při déletr-
vajících zásazích. V praxi se ukázalo, 
že povolání jednotek předurčených 
pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

velmi usnadní veliteli 
zásahu zabezpečení 
minimálních podmí-
nek péče zasahujícím 
hasičům, a to zejména 
v prvotních hodinách 
zásahu. Každá z před-
určených jednotek 
SDH obcí je totiž již 
při výjezdu vybavena 
ochrannými nápoji 
a stravou (ideálně pro 
50 osob) a prostředky 
pro zajištění týlu (nůž-
kové stany, párty sety, 
osvětlovací prostředky, 
prostředky pro ohřev 
a výdej stravy, atp.).

Jana Štelclová

Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 
obce Těšany 
Výjezdy rok 2020

• 17. 1. Požár průmyslové haly 
Holasice – 9 hodin zásahu

• 10. 2. Odstranění následků 
po silném větru Těšany –  
3 hodiny zásahu

• 17. 2. Požár do keramické pece 
Těšany – 2 hodiny zásahu

• 28. 2.  Požár budov v areálu  
JZD Pouzdřany – 5 hodin zásahu

• 28.7. Odstranění následků 
po silném větru Vlasatice – 
5 hodin zásahu

• 4. 8.  Úklid po havárii 
vodovodního řádu Těšany –  
1 hodina zásahu  
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Zlobice 2020
Tentokráte v netradičním termínu 

24. – 30. 8. 2020 vydali jsme se na 
soustředění MH na Zlobici. 

Počasí nám i letos přálo a navzdory 
všem možným hygienickým opatřením 
jsme všichni přežili! Přírodní památ-
ka Zlobice je bývalý vojenský prostor 
u obce Malhostovice, je součástí evrop-
sky významné lokality NATURA2000. 
Lesy jsou tak akorát hluboké, aby 
se dalo ztratit, ale tak akorát rozsáhlé, 
abychom se zase našli. Jako vždy nás 
doprovázeli kamarádi z SDH Nosislav. 

Za fi nanční podporu děkujeme obci 
Těšany a za dotaci při ubytování dě-
kujeme ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky – MŠMT.

Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · SDH Těšany

NÁBOR
3-6 let

přípravka
středa 17h

6-11 let
mladší žáci
pátek 17h

11-15 let
starší žáci
pátek 18h

15-18 let
dorost

čtvrtek 17h

Scházíme se na hřišti za školou, v zimě a při nepřízni počasí ve výstavní místnosti ZŠ

Mladých hasičů

Základní škola a mateřská škola Těšany

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Přespání na kapličce
31. 7. 2020 uspořádali mladí hasiči 

nocování na kapličce nad Těšany. Tato 
neobvyklá akce umožnila mnohým dě-
tem i dospělým prožít neopakovatelný 
zážitek na místě, které mají spojené 
s naprosto odlišným posláním. 

A tak se stalo, že nás spalo ve stanech 
i pod širákem docela hodně a protože 
nám počasí přálo, krom večerního ohně 
s opékáním špekáčků čekaly na nás 
i jiskřivé stopy počínajících Perseid.

Děkujeme všem, kteří umožnili ten-
to báječný zážitek.
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Náš první společný rok utekl jako 
voda a my se pomalu začínáme chystat 
na druhý. I přes překážky, které na nás 
čekaly na začátku tohoto roku, jsme 
vydržely a vždy našly možnost, jak dál 
fungovat. Nejdříve jsme musely opustit 
tělocvičnu, která je pro nás velmi dů-
ležitá a vymyslet, kde jinde by se dalo 
trénovat. Najít takové velké prostory 
nebylo vůbec jednoduché, proto už se 
nemůžeme dočkat až budeme moci 
znovu trénovat v nové tělocvičně. 

Nadšení pro pohyb a tanec nás neo-
pustilo ani v době, kdy do tance nikomu 
moc nebylo. Hned, jak to bylo možné, 
jsme začaly znovu trénovat a učit se dal-
ší nové sestavy. Uznaly jsme, že naučit 
se nějakou sestavu je přeci jenom 
mnohem lepší a lehčí, když vedle sebe 
máme ještě někoho dalšího. I přes delší 
dobu bez opakování a procvičování 
se holkám podařilo nezapomenout úpl-
ně všechny sestavy, které se do té doby 
naučily. Někdy i přes nepřízeň počasí 
se nám dařilo se sejít, někdy naopak ne. 
Trénovat jsme začaly na parketě před 
školou, kde se na nás aspoň můžete 
podívat bez toho, aniž byste museli na-
příklad změnit směr cesty domů. 

S novým školním rokem na nás 
čekají nové choreografie, cviky a mož-
nosti. Doufáme, že budeme mít mož-
nost více vystupovat a předvést vám, 
co umíme. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se nebáli a ten první rok to s námi, 
tedy spíše se mnou, zvládli. Věřím, 
že se všechny holky naučily něco no-
vého a chodily na tréninky rády. Je pro 
mě velmi příjemné a povzbudivé vidět 
jejich pokroky a zápal pro to, co dělají.

I v tomto roce jsme se pustily do po-
řádání akce Pohádková cesta. Počasí 
nám přálo a vše dopadlo tak, jak mělo. 
Děti si mohly užít odpoledne plné úko-
lů, odměn a pohádkových postaviček. 
Obrovské díky patří všem, kteří mi po-
mohli celou cestu připravit a nebáli 
se být stanovištěm, ale také samozřej-
mě všem sponzorům :). Doufám, že jste 
si akci užili stejně tak jako my. 

Ráda bych vás pozvala na naše 
zkušební tréninky, které budou 
probíhat celé září vždy v pondělí 
a pátek od 16:00 do 17:00. 

Můžete si s námi zkusit rozcvičku, 
zatancovat pár sestav i zahrát naši oblí-
benou hru. Najdete nás na parketě před 
tělocvičnou. V případě špatného počasí 
se trénink koná ve výstavní místnosti. 

Pro více informací nás sledujte na  
Facebooku TS Wolfpack z.s. Těšany.

Kateřina Ferinová
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TS Wolfpack Těšany
�  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany ts.wolfpacktesany@gmail.com
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Co jsme stihli  v roce 2020

Bourání starých kabin

I díky zrušené jarní části sezóny se 
nám podařilo během jednoho víkendu 
odstranit stavbu starých kabin. Na 
demolici se podílelo 2 dny přes 40 
členů, hráčů nebo rodičů. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli.

Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · TJ Sokol Těšany36

TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní  fanoušci,
do nové sezóny TJ Sokol Těšany přihlásil 9 týmů (mladší přípravku I a II, starší 
přípravku I a II, mladší žáky I a II , sdružené mužstvo dorostu a muže A a B). Našim 
cílem pro další sezóny je založit všechna mládežnická mužstva samostatně.  Cílem 
pro A mužstvo mužů je udržet soutěž. V neděli oslavilo první soutěžní výhru 10:2 
a vykročilo tak k lepším výsledkům. Nastoupilo 8 hráčů do 23 let, což je velký příslib 
do budoucna. Další mladí hráči nastupují v B mužstvu a v dorostu.

BisonCUP 2020 – červen + srpen

12. ročníku turnaje se celkově 
zúčastnilo přes 80 týmů. BisonCUP  
v roce 2009 začal jako turnaj dospělých, 
ale během posledních let jde hlavně 
o turnaj mládeže. 

Vytrvalý déšť nám letos nedovolil 
dohrát turnaj v původním termínu 
(neděli jsme museli z důvodu podmáče-
ného hřiště zrušit), ale podařilo se ho 
dokončit v náhradním termínu v srpnu.

Děkujeme fanouškům za přízeň 
a organizátorům za pečlivou přípravu 
celého turnaje.

Hody 2020 – červen, září

I přes nepříznivou situaci jsme se 
pokusili uspořádat hody v tradičním 
termínu. Stárci se připravili na náhrad-

 Sokol Těšany



ní termín v září a na zábavu dokázali 
přivést mnoho krojovaných, za což jim 
patří velký dík.

Kempy 2020 – červenec

V červenci proběhly 2 turnusy 
příměstských fotbalových kempů, 
kterých se zúčastnilo 89 kluků a jedna 
dívka z širokého okolí (Borkovany, 
Šitbořice, Křepice, Diváky, Bošovice, 
Bořetice, Krumvíř, Otmarov, Měnín, 
Blučina, Prace, Vojkovice, Rajhrad, 
Sokolnice, Holubice, Nesvačilka, 
Žatčany,Chrlice,  Brno).

 Na úvod prvního kempu jsme 
popřáli k životnímu jubileu naší 
dlouholeté člence paní Jiřině Hankeo-
vé. Přejeme hlavně pevné zdraví.

Zájem dětí a rodičů je pro nás velkou 
motivací do dalších let. Poděkování 
patří  šéftrenérovi mládeže Pavlu 
Lízalovi, který kempy organizuje, dále 
jeho trenérskému týmu a firmě Bison, 
která je hlavním partnerem.

Výstavba petangového hřiště – 
srpen

Přijďte si zahrát s kamarády nebo 
rodinou. Na hřišti je možné hrát i další 
oblíbené hry jako mölkky, kubb.

Ondrášovka Cup 2020 – září

Již druhým rokem jsme přihlásili 
naše mužstva do celostátního turnaje 
Onrášovka Cup, a také jsme požádali 
o pořadatelství regionálního kola. Díky 
novému zázemí se u nás pořádaly 
turnaje mladší a starší přípravky. 
Postup do krajských kol nám unikl 
v obou kategoriích o vlásek. Děti si 
zaslouží pochvalu, protože turnaje se 
většinou účastní kluby z měst, s kterými 
jsme odehráli vyrovnaná utkání.

Na závěr přejeme dětem klidný 
vstup do nového školního roku a zveme 
všechny na tréninky, které se konají 
v pondělí a ve středu od 17.00 na fot-
balovém hřišti.

Za TJ Sokol Těšany, Jaroslav Nádeníček

Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · TJ Sokol Těšany 37



Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · Dětské stránky38



Zpravodaj obce Těšany · září 2020 · Dětské stránky 39






