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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, 
není jednoduché přát vám v této době krásné 
Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Přesto 
to udělám s vědomím toho, že nevíme, co vše nás 
v následujícím roce čeká. Já doufám a věřím, že jestliže budeme 
k věcem přistupovat pozitivně, tak vše zvládneme bez větších 
problémů. Dovolte tedy, abych vám popřál krásné svátky 
vánoční a vše nejlepší do nového roku. 

Z dalšího dění v obci

Přestože nás provází skoro celý tento 
rok Covid, tak si troufám tvrdit, že jako 
obec to zvládáme velice dobře. Jsem 
hrdý na to, že se podařily udělat některé 
kulturní či sportovní akce, především 
během léta, kdy už ostatní obce rezigno-
valy. Také jsme hledali vhodný model 
u akcí, kdy nám vládní opatření 
nedovolovala setkání ve větším množ-
ství lidí. Tímto myslím především 
„Rozsvěcování vánočního stromu“, kdy 
jsme strom rozsvítili společně, ale 
přesto každý zvlášť. Myslím, že i tento 
nápad dopadl na úrodnou půdu.  Rozsvěcování vánočního stromu 

 Národopisné Slavnosti, hody 

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 22. 12. 2020

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 13. 3. 2021.
Příspěvky v elektronické podobě můžete posílat na adresu: nadenickova@outesany.cz.

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky přiměřeně krátit.
Grafická úprava a sazba: Radim Marada

 Národopisné Slavnosti, hody 



4

Současná situace má vliv také na 
daňové příjmy obce. Nicméně vzhle-
dem k tomu, že finance obce jsou 
„zdravé“ a veškeré investice jsou dělané 
s jasným a podloženým financováním, 
tak se Těšany mohou nyní i v budoucnu 
těšit na další projekty. Stav na našem 
účtu je i přes veškeré realizované 
projekty velmi uspokojivý a nic nám 
nebrání i nadále obec zvelebovat. 
V grafu níže zveřejňuji stav na bankov-
ních účtech obce v jednotlivých letech. 
Z tohoto je evidentní, že i přes velké 
investice (výstavba hasičky a kabin, 
rekonstrukce tělocvičny, školy...) se 
obci daří udržovat dostatečně vysokou 

rezervu. V letošním roce bude na BÚ 
na konci roku přibližně 15 mil. Kč. 
Zde je nutné zmínit, že ale právě v tomto 
roce jsme si vzali za velmi výhodných 
podmínek úvěr na financování re-
konstrukce tělocvičny 5 mil. Kč.
To z toho důvodu, že po jarním lock-
downu nebylo jasné jak velkou výši 
financí ze státního rozpočtu do konce 
roku obdržíme a v případě velkého 
propadu v příjmech obce by mohla být 
celá akce ohrožena a hrozila by také 
ztráta 5 mil. Kč dotací na rekonstrukci. 
Naštěstí se katastrofální scénáře ne-
naplnily a propad v příjmech byl nižší 
než hrozilo. Z pohledu na graf je ale 
jasné, že kdybychom úvěr hned splatili, 
což nám smlouva umožňuje, tak stále 
na účtech obce zůstává přibližně 
10 mil. Kč. Jsem přesvědčený o tom, že 
úvěr v příštím roce splatíme a navrhnu 
to také zastupitelstvu obce.

Projekty můžeme dělat také díky obdrženým dotacím. Níže připojuji tabulku 
s vyčíslením toho, kolik jsme v tomto roce získali financí z dotačních titulů.

Komunikace v ulice Za Konírnou

ZŠ Těšany vybudování 
počítačové učebny

Podpora boje pro� suchu –
výsadba stromů

Příspěvek pro hasiče za zásahy 
mimo katastr

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce ZŠ Těšany

Národopisné slavnos�

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Slovo starosty obce
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ZŠ a MŠ Těšany

Velký kus práce se během tohoto 
roku podařil také v budově základní 
školy v Těšanech. Výměna stupaček, 
dveří, zárubní, podlah, krytů na ra-
diátorech, celková výmalba a další. Vše 
za podpory všech zaměstnanců školy 
a především paní ředitelky Mgr. Lady 
Hrabcové. I zde přikládáme fotografie  
rekonstrukce. 

Již nyní žijeme dalšími projekty.

Žijeme nejen tím, co se děje nyní, ale 
také připravujeme další projekty pro 
příští roky. Již nyní máme podepsanou 
smlouvu se společností SWIETELSKY 
stavební s.r.o., která bude v roce 2021 
rekonstruovat dopravní hřiště, které 
rozšíříme o pumptrackovou dráhu. 
Vysoutěžená cena včetně DPH je 
2.303.509,38 Kč, z toho 70 % obdržíme 
od MMR z programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova. 

Rád bych na tomto místě také 
poděkoval opakovaně všem učitelům, 
rodičům i dětem za to,  jak zvládají 
on-line vyučování. Nikdo z nás, kteří 
jsme nezažili ve školních lavicích „dobu 
Koronavirovou“, si nedokáže předsta-
vit v jak složitých podmínkách vyučo-
vání probíhá. 

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Slovo starosty obce



V měsíci listopadu jsme dokončili rekonstrukci tělocvičny. Jedná se o největší 
investiční akci za období, kdy jsem starostou obce. Celková cena za celý projekt je 
přibližně 23,8 mil Kč. Na akci jsme od MMR obdrželi dotaci 5 mil Kč a také jsme si 
vzali úvěr 5 mil. Kč za velmi výhodných podmínek. Zbytek byl financovaný 
z rozpočtu obce. Úvěr byl braný především z důvodů nejistoty daňových příjmů 
do rozpočtu obce, ale toto vysvětluji již v odstavci výše. O projektu rekonstrukce 
tělocvičny jsem psal již mnohokrát, proto dovolte, abychom vám tělocvičnu 
představil především na fotografiích. Pro připomenutí přikládáme také fotografie 
tělocvičny před rekonstrukcí. 

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Těšany 

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Slovo starosty obce6
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Sportoviště za školou

Připravujeme k podání žádost 
o dotace na rekonstrukci sportoviště 
za školou, kde by mohl vzniknout nový 
atletický ovál, doskočiště, hřiště s umě-
lou trávou a také prostor pro naše 
hasiče, pro které budeme žádat dotaci 
na pořízení hasičské tréninkové věže 
pro nácvik požárního sportu. 

Ilustrační foto

Vizualizace rozšíření 
nového hřbitova

Pracujeme také na rozšíření nového 
hřbitova. První vizualizace a návrhy 
vytvořila Ing. arch. Regína Kubrická. 
Tento projekt plánujeme na rok 2022.

Rada obce schválila:

 Individuální dotaci ve výši 50.000 Kč 
pro farnost Těšany určenou na běžný 
chod a potřeby farnosti v roce 2020.

 Individuální dotaci ve výši 10.000 Kč 
pro Myslivecké sdružení. Dotace bude 
využita na zakoupení krmiva pro zvěř.

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Slovo starosty obce
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Malá statistika z evidence obyvatel

K 30. 11. 2020 má obec Těšany 1270 
obyvatel. Během roku 2020 se přistěho-
valo 35 osob a 19 osob se odstěhovalo.

Narodilo se 14 dětí, z toho 6 holčiček 
a 8 chlapců. Zemřelo celkem 10 občanů, 
nejstaršímu bylo 92 let, nejmladšímu 
64 let. Sňatek uzavřelo 5 těšanských 
občanů.

Zastupitelstvo obce schválilo:

 Individuální dotaci ve výši 77.440 Kč 
pro Jednotu orel Těšany určenou 
na úhradu sportovního povrchu 
na orelském hřišti

 Individuální dotaci ve výši 60.000 Kč 
pro TJ Sokol Těšany na běžný chod 
klubu

 Individuální dotaci ve výši 9.000 Kč 
pro Jednotu orel Těšany na běžný 
chod klubu

 Individuální dotaci ve výši 5.800 Kč 
pro SDH Těšany na běžný chod klubu

 Individuální dotaci ve výši 2.800 Kč 
pro TS Wolfpack na běžný chod klubu

 Zvýšení základního poplatku za svoz 
odpadů 600,- Kč za osobu. Toto 
zdražení bylo zapříčiněno především 
větší frekvencí svozů z důvodů Covi-
du, ale také zvýšením cen od svozové 
společnosti. I nadále však budou 
domácnosti, které třídí, dostávat 
odpovídající slevu na poplatku.

I nadále mají média o Těšany zájem. 
Koncem září zaujal především bulvár 
rozcestník, který vyrobil neznámý autor 
poblíž Těšan, a na kterém je uvedeno, že 
v Těšanech je zpívání povoleno. Vše bylo 
prezentováno především v souvislosti 
s vládními opatřeními. Můžu však s čistým 
svědomím konstatovat, že k žádnému 
porušení vládních opatření nedošlo.

Chtěl bych poděkovat těm, kteří se 
rozhodli přispět obci finančně či 
hmotným darem. Paní Marie Jelínko-
vá se rozhodla věnovat obci finanční 
dar ve výši 30.000,- Kč,  který je určen 
na opravu hrobů na starém hřbitově 
v Těšanech.  Společností Textiloma-
nie s.r.o, daruje naší mateřské škole 
povlečení v hodnotě 10.000,- Kč, 
Honební společnosti Těšany darovala 
základní škole v Těšanech 20.000,- Kč, 
které budou využity na nákup mikro-
skopů, paní Mgr. Alvera Zárubová 
darovala 35.000,- Kč na nákup 
sportovního vybavení do tělocvičny. 

Rozsvěcování vánočního stromu se pro změnu účast-
nila také reportérka Českého rozhlasu Mgr. Vlasta 
Gajdošíková a udělala velmi pěknou reportáž a pár 
zajímavých rozhovorů s občany Těšan. 

Miroslav Zborovský

Možná jste si všimli...

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Slovo starosty obce

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce
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Květinový den – 
výtěžek

Místní organizace KDU-ČSL 
děkuje všem, kteří letos přispěli 
na sbírku v boji proti rakovině 
během Květinového dne. Celkem 
bylo prodáno 200 kytiček a vybraná 
částka dělá krásných 7480 Kč.

Rekonstrukce starého hřbitova,
rozšíření nového

Práce na obou projektech pokračují. 
Hrobová zařízení na starém hřbitově 
byla přihlášenými  vlastníky ve většině 
případů převedena na obec. Ti, kteří 
hrobová zařízení nepřevedli, podepsali 
prohlášení, že se v souladu se zákonem 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  budou 
o hrobová zařízení starat tak, aby 
náhrobky neohrožovali návštěvníky 
hřbitova.

Obec požádala restaurátora MgA. Do-
minika Fialu ze Žatčan o cenovou na-
bídku na restaurování tří náhrobků a to: 
rodiny Karažiové, Maryšin a Francka. 
Cena za restaurátorské práce činí: 
„Náhrobek rodiny Kražiové 232.000 Kč, 
Náhrobek Maryšin 63.000 Kč, Náhrobek 
Franckův 64.000 Kč .” Jelikož se nejedná 
o malé částky, obec se rozhodla, že 
restaurátorské práce provede v případě, 
že se ji na tyto práce podaří obdržet 
dotaci. V současné době prověřuje 
možnosti získání. 

Obec obdržela na renovaci pomníků 
dar 30.000 Kč, za který dárci děkuje 
a váží si jeho vstřícného kroku ve pros-
pěch dobré věci. 

Architektonické studie na obnovu 
starého hřbitova i rozšíření nového 
hřbitova jsou již hotové a předané obci 
Ing. arch. Regínou Kubrickou. Tímto 
však práce na projektech nekončí. Byla 
požádána firma Modrý projekt Břeclav 
o spolupráci na realizaci projektů.

Danuše Horáková
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Rok 2020 v Těšanech ve fotkách

  Rekonstrukce školy  Rekonstrukce tělocvičny 

 Posezení s Donavou 

 Hodová zábava 

 Maškarní ples 

 Kosení  Lení kino 

 Národopisné slavnosti 



 Rozsvěcování a zdobení stromku 

 Bourání starých kabin 

 Divadelní drama Maryša 

 Lampionová cesta  Cesta za Mikulášem 

 Roušky  Fotbalový kemp 

 Zlobice 

 Zájezd se seniory 

 Tábor Robinson 



Kulturní komise
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…Postavím vodu na čaj, ulice venku 
zní tak tiše, je pět a večer už začal, jen 
práskaní ohně je slyšet… Tak nějak 
velmi podobně jsme společně a přitom 
každý sám přivítali Advent v Těšanech. 
Tradiční slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu u kovárny proběhlo v pátek 
27. listopadu v 17.00 hodin. Při zvuku 
prvních tónů této písně se nejen u ko-
várny rozsvítily stromy a sněhulák, ale 
také připravené dekorace domů, vá-
noční osvětlení v obci a také pro větší 
efekt i venkovní osvětlení. 

Během prvního adventního víkendu 
mohly děti přijít ozdobit menší strom 
a vyfotografovat se se sněhulákem.

Také byla připravena „bedna“ na 
přání k Ježíškovi pro památeční razítko 
z Božího daru, kterou nám pořídila obec 
i pro další léta a děti ze školy ji krásně 
vánočně vyzdobily. 

Ráda bych moc poděkovala všem, 
kdo se k nám s myšlenkou světla při-
pojil. Poděkování patří také těm, kteří 
zavítali do podloubí kovárny, aby 
ozdobili stromek. Jsme rádi, že se 
dokážeme spojit i v této „obrácené“ 
době.

Rozsvícení vánočního stromu a dekorací v obci



Stejně jako každý rok se i le-
tos připravuje Oblastní charita 
Rajhrad na tradiční Tříkrálovou 
sbírku.

„Zásadní informací je, že i v si-
tuaci, která pro nikoho z nás není 
jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 
2021 bude konat. Prozatím se 
snažíme soustředit pozornost na 
to, aby mohla sbírka proběhnout 
tradičním způsobem, byť za ur-
čitých bezpečnostních opatření. 
Ve hře je však i varianta její 
on-line podoby, vzhledem k pro-
zatímnímu vývoji situace ohledně 
nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR 
pracovnice Oblastní charity Raj-
hrad, Jana Janoutová. Koordiná-
torka sbírky, paní Mária Dur-
káčová, má již k dispozici letáky 
a materiály, které budeme rozdá-
vat našim asistentům a kolední-
kům.

Chtěla bych jménem Oblastní 
charity Rajhrad veřejnost po-
prosit o podporu, která je pro 
nás zvláště v této době tolik dů-
ležitá. I díky Vám můžeme dál 
pomáhat potřebným, a naplňovat 
tak charitní poslání.

Výtěžek z chystané koledy 
plánujeme využít například na 
rekonstrukci pokojů v lůžkovém 
hospici, na pořízení dvou automo-
bilů pro terénní pečovatelskou 
službu a na koupi zdravotních 
pomůcek do Chráněného bydlení 
sv. Luisy.

V tuto chvíli můžeme naše 
podporovatele odkázat na webové 
stránky rajhrad.charita.cz, kde 
najdou aktuální  in formace 
ohledně konečné podoby sbírky 
a možnostech poskytnutí finanč-
ního daru,“ dodává Janoutová.
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Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka proběhne 
v Těšanech v sobotu 9. 1. 2021
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Podpora pro ZZS JMK Brno
V sobotu 28. listopadu, hned po pátečním rozsvíce-
ní stromu, jsme se spojily, abychom podpořili naše 
záchranáře a vyjádřili jim tak dík za vše, co pro naši 
společnost vykonávají. Na hasičce v Těšanech 
proběhla sbírka potravin právě pro tuto část 
integrovaného záchranného systému. Naši spolu-
občané přispěli deseti velkými bednami potravin 
všeho druhu – cukrovinky, zdravé tyčinky, müsli, 
slané věci, kaše, polévky, vody, ovoce, sušené ovoce, 
oříšky, kávy, čaje, džusy. 

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Kulturní komise

Ke sbírce se přidala i místní základní 
škola. Děti spolu s paní učitelkami 
vytvořily vánoční strom – dekoraci 
ke dveřím, namalovaly obrázky práce 
záchranářů a poslali přání za Obec.

V pondělí 30. 11. 2020 byla sbírka 
předána na „Záchrance“ v Brně Bohu-
nicích.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
místním hasičům a členům kulturní 
komise, kteří mi se sbírkou pomáhali. 

Hasiči poskytli zázemí a přidali se 
ke službám při sobotní sbírce. Velkým 
dílem také podpořili samotnou sbírku. 
Rovněž tak členové komise přidali ruku 
k dílu.

Díky také Vám, kteří jste se k nám 
přidali a podpořili celou záležitost. Moc 
si toho vážím a jsem na Vás neskutečně 
hrdá.

Mgr. Radka Kučerková
vedoucí kulturní komise
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Z článku citujeme: „Dám ti tyčinku 
za žehličku“ řekl kdysi jako kluk svému 
kamarádovi Witold Lugowski, neboť 
uvažoval takto: tyčinku sním, ale krás-
ná stará žehlička mi zůstane. A tak to 
začalo. Postupně vznikala sbírka nejen 
žehliček ale nejrůznějších předmětů, 
které kdysi naše babičky a dědové běžně 
v domácnosti a selském hospodářství 
používali. Na policích v domě jsou tedy 
žehličky, váhy a mnoho jiných staro-
dávných exponátů. Například nejstarší 
žehlička má přes sto let, jiná pochází až 
z Tibetu. K tomu přistupuje ve stodole 
sbírka desítek jízdních kol, kde snad 
nejvzácnější je francouzské kolo z roku 
1912 s benzínovým motorkem a dřevě-
nými blatníky. Další, dnes tajemně 
vyhlížející nástroje se tísní kolem. 
Witold Lugowski by rád všechno 
uspořádal, tématicky roztřídil, jenže 
místa je málo. Vzdát se však nechce, 
neboť cítí potřebu zachránit minulost 
před zapomenutím.

Redaktorka „Głosu“ při návštěvě 
v Těšanech nemohla nechat bez 
povšimnutí dům Marie Horákové 
„Maryši“, hrdinky dramatu bratří 
Mrštíků. V jejím rodném domě ji přijal 
pan Karel Liška. Během rozhovoru 
připomněl skutečný život Marie 
Horákové, která svého muže neotrávila, 
nýbrž prožila s ním klidný život a měli 
spolu osm dětí. Na závěr snad jen... Pane Lugowski, 

díky za propagaci Těšan – obce, ve 
které s námi žijete...

Tyto předměty mohly skončit na šrotišti
Pod tímto nadpisem psaly polské noviny „Głos“ vycházející v Českém Těšíně  

dne 18. září letošního roku o  našem spoluobčanovi Witoldu Lugowském a také 
o Těšanech. Redaktorka listu Beata Schönwald  před napsáním reportáže navštívi-
la Těšany, její první kroky vedly na Obecní úřad, kde se setkala se starostou. Měla 
možnost se seznámit s bohatým kulturním životem Těšan, kterého je právě pan 
Witol Lugowski aktivním účastníkem. Známe ho rovněž jako sběratele, který svůj 
dům i stodolu proměnil na muzeum starožitností.



Základní škola a mateřská škola Těšany

ZŠ A MŠ

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

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

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM
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Vážení rodiče,
stojíme na sklonku velmi zvláštního roku. Otestoval naši stabilitu, rychlost 
rozhodování, pevnost a schopnost vyrovnat se se změnou. Každý reagujeme jinak, 
někdo vidí svět pozitivně, jiný maluje „čerta na zeď“ a podléhá černým myšlenkám. 
Ovšem jediné, co máme jisté, je, že na tomto světě jsme tu spolu – společně v jednom 
kulturním prostředí. Optimisté nám mohou spravit náladu, pesimisté svými 
názory upozornit na možná úskalí. Důležité je věřit svému selskému rozumu, jen 
tak nepodlehneme panice a strachu. Jaká bude budoucnost je na nás a na našich 
dětech. Nechť je v krásných barvách.

Za sebou máme necelé čtyři měsíce 
školního roku a už jsme si vyzkoušeli 
učení bez roušek, distanční výuku 
i vyučování v rouškách. Vše má plusy 
a mínusy. V rouškách se nám špatně 
dýchá, jsme rychleji unavení, ale 
můžeme učit „normálně“, používat 
běžné pomůcky. V době nouzového 
stavu jsme byli rádi za možnost 
distanční výuky, i když je to pro všechny 
nepohodlné - nové prostředí a chvíli 
trvá, než si vše osaháme. Pro žáky i pro 
vás rodiče náročná práce, dohled nad 
splněnými úkoly, u mladších dětí hlídat 
čas, kdy se připojit na Meet atd. Pro 
pedagogy zcela nová situace. Jako 
bychom začínali  znovu. Některé 
pomůcky nemůžeme vůbec použít, 

proto tištěný text musíme převést 
do elektronické podoby, přepisujeme, 
scanujeme, vkládáme na Classroom, 
kontrolujeme, vracíme, tiskneme 
a znovu scanujeme, „sjíždíme“ videa na 
youtube, sdílíme, stahujeme obrázky, 
a když už jsme nachystáni na Meet 
a začneme vysílat, tak přijdou situace 
typu: „Nevidím vás. Nejde mi mikrofon. 
Kde jsme? Nasdílím vám obrazovku. 
Kde je chat? Seká se to!“ Je to těžké 
hodnotit. Problémy se vždy vyskytnou. 
Cením si každého, kdo nehodí flintu do 
žita, ale snaží se je řešit. Všem takovým 
děkuji.

Zdraví přeje Mgr. Lada Hrabcová 
ředitelka školy

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšany všem přejí poklidný adventní čas, 

příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí a mnoho 

radosti do nového roku 2021.
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Školní informační systém 
EduPage v těšanské škole

Naše škola spustila od října 2020 
nový školní informační systém Edu-
Page. Slouží vyučujícím k zápisu 
docházky a probraného učiva do 
elektronické třídní knihy. Do elektro-
nické žákovské knížky se zapisují 
známky, pochvaly a poznámky. Dále IS 
EduPage slouží k zápisu domácích 
úkolů a ke zjednodušení komunikace 
mezi vyučujícími a rodiči prostřednic-
tvím zpráv. Rychleji informuje rodiče 
o prospěchu jejich dětí. 

Tomuto oficiálnímu spuštění před-
cházela pilná práce všech vyučujících, 
kteří se školili a učili, jak s programem 
pracovat a používat ho. Toto byla pro 
všechny z nás nová zkušenost, které 
jsme se museli přizpůsobit. Navzájem 
jsme si radili a testovali efektivnost 
celého systému. Celý pedagogický sbor 
se s novým systémem velmi rychle sžil 
a koncem září jsme se rozloučili 
s tištěnými třídními knihami i žákov-
skými knížkami. Proto bych chtěla 
touto cestou poděkovat za pilnost 
a ochotu učení se novým věcem všem 
pedagogům i rodičům. 

Program nám nabídl také možnost 
pomoci vytvořit rozvrh hodin, který se 
v jiných letech zdlouhavě a složitě 
skládal pomocí kartiček s předměty 
a jednotlivými ročníky. Tvorba rozvrhu 
se díky IS EduPage stala jednodušší 
a přehlednější. Měli jsme a máme z této 
pomoci radost. Díky změnám, které nás 
potkaly od října (změna úvazků 
z  důvodu příchodu nové paní učitelky, 
stále se měnící situace ohledně pande-
mie koronaviru a režimu škol), nás totiž 
dovedla k nutnosti vytvoření již čtvrté 
verze rozvrhu. 

Myslím si, že školní informační 
systém se stal pomocníkem nejen pro 
pedagogy, ale především pro rodiče 
a žáky. A věřím, že tomu takto bude 
i v dalších letech.

Mgr. Petra Musilová

Školní družina

V září jsme s dětmi v rámci projekto-
vého dne mimo ŠD uspořádali výlet 
do Archeoskanzenu Modrá a expozice 
Živá voda, kde jsme se seznámili 
s typem bydlení v dřívějších dobách 
a prohlédli si sladkovodní ryby v pros-
kleném tunelu pod rybníkem.

V rámci dalších projektových dnů 
v ŠD jsme se seznámili také s bubnování 
na africké bubny, technikou, rytmem 
a vyráběli si obrázky z barevných písků 
v Pískohraní.

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany
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Barevný podzim v mateřské škole

Podzim u Myšek, Kocourků a Ži-
rafek probíhal pravda se spoustou změn 
a omezení, ale jsme všichni stateční 
a nic nás neporazí. Snažili jsme se o to, 
aby byl podzim v tomto zatěžkáva-
cím čase nejen barevný, ale i pestrý. 
V měsíci září se nám ještě podařilo 
zvládnout všechny aktivity, které jsme 
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Poslední listopadový týden děti 
vyráběly vánoční ozdoby z porcelánu 
za studena na těšanský stromeček 
a ubrouskovou technikou zdobily 
bednu pro Ježíškovy dopisy. 

Celým adventem nás bude provázet 
kalendář vánočních pohádek, který je 
společným dílem vychovatelek z celé 
ČR. Naše ŠD se do tohoto projektu 
zapojila i s 1. oddělením ŠD. 

 Jana Ostřížková 

si naplánovali. Dýňohrátky s rodiči, 
které nám zpříjemnily podzimní hraní, 
vycházky do polí a zahrad, kde jsme 
pozorovali podzimní práce, které jsme 
si přenesli i do aktivit ve třídě.

V měsíci říjnu a listopadu jsme si 
hráli již pouze v budově mateřské školy 
a ven jsme mohli jen na školní zahradu 
a dopravní hřiště. Využili jsme tohoto 
času k aktivitám, které byly pro děti 
náhradou za ty, které se nemohly 
uskutečnit. Drakiáda se nekonala, ale 
místo draků jsme na školní zahradě 
chytali vítr do větrníků. Děti se dopra-
covaly k poznatku, že větrník se točí, jen 
když jej správně natočí po větru, a není 
třeba s ním mávat nebo rukou roztáčet. 
Další ze zajímavých aktivit bylo obdaro-
vání potřebných. Vyřazené ložní prádlo 
jsme darovali dětem do Klokánku 
a poškozené lůžkoviny jsme darovali 
pejskům a kočičkám do útulku Tibet 
a Kočičího azylu Znojemsko. Děti 
jednotlivé krabice pomalovaly hlavič-
kami pejsků a kočiček a poštou balíky 
putovaly ke zvířátkům. Majitelé útulků 
nám za tuto pomoc byli velmi vděční. 
Děti se setkaly s prožitkem, který jim 
ukázal, jak je pěkné pomáhat a dělat 
radost v různých situacích.
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Kocourci nacvičili pohádku „O veliké 
řepě“ a pozvali Myšky na představení, 
které jim zahráli. Součástí divadla byly 
samozřejmě i vyrobené vstupenky, 
které děti rozdávaly při vstupu „do 
divadla“. 

Dětem, které zůstaly doma, jsme se 
snažili také věnovat a na webových 
stránkách jsme nabízeli stejné aktivity, 
které měly v nabídce děti ve školce. 
Předškolní děti, které mají povinné 
předškolní vzdělávání, měly zadané 
úkoly v individuálních složkách, které si 
vyzvedávaly v boxu u základní školy.

Iveta Neugebauerová, ved. učitelka
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Provoz mateřské školy byl ome-
zen a probíhal pouze v budově MŠ. 
Využili jsme této situace a zútulnili 
jsme prostředí ve škole u Žirafek. 
Dětem jsme připravili některé změny – 
nainstalované žebřiny pro pohybovou 
výchovu, natřené barevné zárubně, 
v odpočívárně nalepené tapety a zavě-
šené záclony, aby se dětem příjemně 
odpočívalo.

Další aktivitou, o kterou jsme přišli, 
byla návštěva divadla. Sice jsme nejeli 
do divadla, které jsme měli naplánova-
né v Brně, ale divadlo přesto bylo. 
Udělali jsme si divadlo ve školce. 

Ráda bych poděkovala Honebnímu společenství Těšany 
za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, za které jsme pořídili 
pomůcky pro enviromentální výchovu a mikroskopy.

Za učitele a žáky ZŠ a MŠ Těšany Mgr. Lada Hrabcová
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Zdravíme všechny v předvánočním 
čase. Přestože tento rok nepřál žádným 
plánovaným akcím, i tak se nám 
podařilo vytrhnout děti z monotónního 
pobytu doma a uskutečnit pro ně malou 
Lampionovou cestu za pokladem. 

 Vzhledem k nařízením nebylo 
možné se potkávat, proto byla cesta 
sestavena zcela “bezkontaktně” a děti se 
svými rodiči prošly tradiční trasou 
Svatomartinského těšanského putová-
ní od hasičky až k rodinnému centru. 

Na každém stanovišti našly cedulku 
nejen s úkolem, který musely splnit, 
ale současně měly najít písmenko 
z tajenky, která na konci cesty odhalila 
místo, kde byl ukryt poklad pro každé 
dítko.

 K našemu překvapení bylo nalezeno 
54 ks pokladů :-D, což nás velmi 
potěšilo, a proto jsme vyhlásili na 
našich FCB stránkách soutěž o nejlepší 
výtvor z nalezeného pokladu, kterým 
byla tvořivá hmota. Vítězkami ve dvou 
kategoriích (starších a mladších dětí) 
byly dvě šikovné “víly” Amálky. Za svoji 
kreativitu obdržely všechny zúčastněné 
děti malou odměnu. 

Rodinné centrum Na Myšáku
   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku
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Jelikož nás tento zájem dětí i rodičů 
velmi nadchl, a tak víme, že naše snaha 
má smysl, rozhodli jsme se také 
uspořádat cestu za Mikulášem. Protože 
Mikuláš vždy nosí hodným dětem, 
kterých jsou plné Těšany nějakou 
sladkůstku, bylo nutné svoji účast 
potvrdit. Stezka za Mikulášem byla 
obohacena o dobrodružná a kouzelná 
zastavení, tak, aby u Mikuláše samotné-
ho nevznikal velký hlouček dětí. 

Mikuláš dorazil i se svými pomocní-
ky, Andělem a Čertem a ukryli se u nás 
u rodinného centra, kde všem 65-ti 
příchozím předali balíček s překvape-
ním! Tímto chceme našim šikovným 
pomocníkům moc poděkovat. Jelikož 
slyšíme ze všech stran chválu za toto 
pěkné odpoledne. Někteří už ani 
nedoufali, že se v Těšanech nějaký 
Mikuláš objeví. 

Poděkování za tyto akce patří i všem 
majitelům nemovitostí, u kterých jsme 
mohli ukrýt úkoly a indicie.

A co se týká pravidelných akcí: Jak 
jsme v září pěkně začali, tak jsme 
i skončili. U většiny kroužků se nám 
povedlo setkat se možná dvakrát. 
Rozběhly se pravidelné radovánky, 
hýbánky a keramika. Také jsme přivítali 
děti na staronovém kroužku Zpívánky 
a zbrusu novém badatelském kroužku 
Robotiky.

Zde jsme velice rádi, že jsme zaplnili 
i díru v nabídce kroužků právě pro starší 
děti. Ze slibovaných workshopů se nám 
povedlo uspořádat za 5 minut dvanáct 
Taneční workshop. Zde si děvčata 
venku na čerstvém těšanském vzduchu 
mohla vyzkoušet a seznámit se se zá-
kladními kroky tří latinsko-amerických 
tanců, které je učila pravá tanečnice 
z Brna. Celé odpoledne se všem moc 
líbilo. Hned jak to půjde, naplánujeme 
další slíbené workshopy (divadelní 
a montessori) na jiné datum a máme 
v plánu udělat i na jaře i bubenický 
a ekologický.

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Rodinné centrum Na Myšáku
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Těsně před karanténou se nám 
povedlo ještě v září udělat Podzimní 
bazárek, který letos proběhl v jiných 
prostorách na Koroku. Bohužel už 
nějaká omezení byla, ale i tak jsme to 
zvládli i s rouškami a omezeným 
počtem osob v budově.

Jen proto se nám venku tvořily 
fronty, proto děkujeme za trpělivost 
a přízeň. Věřím, že se za námi zase 
přijdete podívat snad 13. 3., kdy už 
budete moci nakoupit v nové tělocvičně 
ZŠ. Letošní výdělek 
byl kvůli pronájmu 
sice nižší, ale i tak 
jsme mohli pomoci 
malému Honzíkovi, 
kterému jsme přis-
pěli na rehabilitace 
a léčbu.

Bohužel neumíme zatím říct, kdy se 
vše zase vrátí k normálu a kdy budeme 
moci zorganizovat pro naše děti další 
podobné akce, ale nezahálíme a stále 
vymýšlíme dle aktuálních omezení, jak 
naše děti zabavit a zpříjemnit tuto 
dobu. Sledujte naše nové facebooko-
vé stránky: RC NA Myšáku nebo 
www.rcnamysaku.cz.

Přejeme všem našim příznivcům 
a jejich rodinám hlavně pevné zdraví, 
štěstí, lásku a vzájemnou toleranci. 
Těšíme se na všechny v novém, přízni-
vějším roce 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Tým rodinného centra NA MYŠÁKU.

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Rodinné centrum Na Myšáku

V neděli 6. prosince ve večerních 

hodinách navštívil naše děti 

v obci Mikuláš, v doprovodu 

Anděla a čerta. VELKÉ 

poděkování patří všem 

maminkám z RC Na Myšáku 

i ostatním dobrovolníkům, kteří 

jakýmkoliv způsobem pomohli 

s naplněním představ dětí 

o setkání se sv. Mikulášem. 

Je až neuvěřitelné s jakou 

energií, nadšením a kreativitou, 

se dětem věnujete. Jste skvělí, 

děkujeme!!!

Si           kka

Napsali nám rodiče...
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SDH Těšany
    www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany

Děkujeme paní Mgr. Zárubové z tě-

šanské lékárny za sponzorský dar. 

Díky němu jsme pořídili 4 zásahové 

přilby na technické zásahy od firmy 

DRAGER. Moc si toho vážíme a cení-

me. Jsme rádi, že i v téhle době, 

se najdou lidé co nás 

podporují!
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Zásady bezpečného používání svíček

 svíčky umisťujte na stabilní nehořla-
vé podložky, které brání přímému 
kontaktu svíčky s podkladem (např. 
chvojím v adventním věnci, ubru-
sem apod.)

 svíčky umísťujte v dostatečné vzdá-
lenosti od hořlavých materiálů, 
v žádném případě je nedávejte 
k oknům do průvanu, blízko záclon, 
v těsné blízkosti textilií, nenechávej-
te je na poličce ani na skříni

 zapálené svíčky nenechávejte bě-
hem jejich hoření bez dozoru

 nedovolte dětem jakkoli manipulo-
vat se zapálenou svíčkou,

 svíčky zhasněte vždy, když opouštíte 
domov nebo jdete spát

Jak předcházet požárům od svíček a zábavní pyrotechniky

www.krizport.cz
Hasičský záchranný sbor

Jihomoravského kraje www.chytre-blondynky.cz 

Zásady bezpečného používání 
zábavní pyrotechniky

 pyrotechniku nakupujte výhradně 
ve specializovaných prodejnách, kde 
vám také odborně poradí s jejím 
použitím

 pyrotechnika musí být opatřena 
certifikační značkou a návodem 
k použití v českém jazyce

 nekupujte pyrotechniku s otevře-
ným nebo poničeným obalem,

 pyrotechniku skladujte na suchém 
místě, mimo dosah dětí, a v dosta-
tečné vzdálenosti od zdroje otevře-
ného ohně (krby, krbová kamna, 
sporák, svíčky apod.)

 s pyrotechnikou manipulujte zá-
sadně na volném prostranství, 
daleko od obydlí, zaparkovaných 
aut, keřů, kontejnerů

 s pyrotechnikou nemiřte do oken, 
na lidi nebo na zvířata.

Se zábavní pyrotechnikou nesmí mani-
pulovat nezletilé osoby bez dozoru dos-
pělých a osoby pod vlivem alkoholu 
a jiných omamných látek.

Nezapomeňte, že zvukové a světelné 
efekty způsobené zábavní pyrotechni-
kou jsou velmi nepříjemné a stresující 
pro domácí i volně žijící zvířata. Např. 
po oslavách nového roku se plní útulky 
ztracenými zvířaty, která vyděsila právě 
zábavní pyrotechnika.

Vánoční svátky a oslavy konce roku bývají často spojeny s nárůstem požárů 
nezřídka způsobených neopatrností a nedbalostí člověka. Vzniku požáru se dá 
snadno předejít. Stačí jen znát základní pravidla.
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TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní  fanoušci,

blížíme se stovce hráčů do 18 let, máme z toho velkou radost.

Škoda, že nejsou na fotce všichni, ale to příště napravíme. 

Nábory probíhají celoročně, pro více informací nás kontaktujte emailem: 

sokoltesany@seznam.cz

Za TJ Sokol Těšany Jaroslav Nádeníček

 Sokol Těšany
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Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

Vážení spoluobčané,
celá společnost je zasažena současnou pandemií koronaviru. Většina lidí 
nedobrovolně mění své zvyklosti a oblíbené činnosti -  společná setkání, restaurace, 
kultura, brouzdání po obchodních centrech...  Celá řada z nás se tak snaží trávit 
více času procházkami v přírodě, ať už sami, s rodinou či se svým čtyřnohým 
miláčkem (psem). Vzhledem k situaci, která už trvá téměř rok, se do naší  i  okolních 
obcí naučili jezdit  „VENČIT” psy lidé z širokého okolí a měst.  

Každá lovná zvěř má svou dobu lovu 
a samozřejmě i povolený způsob.   

Jenom v letošním roce jsme v naší 
honitbě nalezli zadávené zajíčky, 
koroptve (ohrožený druh) i bažanty. 
Strženo nebo poraněno psy bylo několik 
kusů srnčí zvěře, která mnohdy trýznivě 
umírá i několik dní .     

Dalším projevem zvýšeného počtu 
lidí v krajině je, že rádi jíme a mlsáme.

Jen nevím, proč si domů nenosíme 
obaly od těchto dobrot, které venku 
sníme a vypijeme. Ty se potom povalují 
téměř všude... a věřte, že to opravdu 
není hezký pohled. 

Možná je to z toho důvodu, abychom 
v dubnu při akci UKLIĎME ČESKO  
měli co sbírat.

Čím dál častěji řešíme problémy
s volně pobíhajícími psy, kteří jsou 
občas i agresivní – nemyslím tím jen 
psy, ale většinou štvou volně žijící zvěř. 
Každoročně upozorňujeme na tuto 
problematiku, ale je to zbytečné...

Nejen v Těšanech máme venčení 
psů ošetřeno obecní vyhláškou, která 
je přístupná na stránkách obce.  Dále si 
prosím uvědomte, že veškerá volně 
žijící zvěř je chráněna zákonem „Zákon 
na ochranu volně žijící zvěře”.

Každý takový přestupek proti vy-
hlášce, zákonu je postižitelný. Navíc 
pytlačení (za psa je odpovědný jeho 
majitel) je trestným činem.
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Dále bychom vás chtěli požádat, aby 
jste při toulkách přírodou koukali okolo 
sebe a nebyli lhostejní k tomu, co se 
mnohdy děje. Spousta lidí má potřebu 
svůj odpad vyřešit odvozem kamkoliv, 
jen ne tam, kam patří. Proto se čím dál 
častěji objevují pytle s odpadem všude 
v okolí. Vrcholem ale je vyhozených 51 ks 
různých pneumatik do koryta potoka 
za družstvem... (odklizeno členy MS 
Těšany) Za každou informaci děkujeme.

S politováním oznamujeme,

Akce pro děti, kterou jsme opět pláno-
vali koncem roku ve srubu je ZRUŠE-
NA.

ZRUŠEN je i Myslivecký ples, který se 
měl konat  21. ledna 2021.

Děkujeme všem příznivcům za 
spolupráci a budeme se těšit na snad 
brzké, společně strávené chvíle.

Myslivecké sdružení 

Těšany přeje všem 

občanům klidné 

a pohodové prožití 

Vánoc a nejen do nového 

roku 2021 hlavně pevné 

zdraví!!!

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2020 · Myslivecké sdružení Těšany, z.s.
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Milí spoluobčané,
dovolte mi za naši jednotu popřát všem 
pevné zdraví a poklidný konec letošní-
ho roku, který se ukázal být v mnoha 
ohledech výjimečný, zvláštní, pohnutý. 
Díky opatřením, které souvisí s koro-
navirovou krizí, jsme se nemohli 
věnovat celé řadě aktivit tak, jak jsme 
byli zvyklí v minulých letech. Sportová-
n í ,  fl o r b a l o v é  s o u t ě ž e ,  t u r n a j e 
a všechno, co k tomu patří, se převáž-
nou většinu roku musely omezit na 
formu individální přípravy. Ne jinak 
tomu bylo s kulturou, která je pro naši 
jednotu rovněž zcela zásadní. Proto se 
už teď těšíme na příští rok a věříme, že 
se již budou moci uskutečnit tradiční 
akce, na kterých se podílíme nebo je 
pořádáme. Ať už se jedná o výstavy 
na kovárně či vystoupení dětí z Lušňáč-
ku. Na druhou stranu si o to více vážíme 
těch akcí a událostí, které se naopak 
podařit uskutečnilo, a to díky přechod-
nému zlepšení epidemiologické situace. 
Jednalo se především o letní tábor 
oddílu Robinson, kdy nedaleký Šinkvic-
ký les osídlili udatní bojovníci Yucatá-
n u .  P o d a ř i l o  s e  t a k é  p ř i p r a v i t 
a na konci září realizovat čtyřdenní 
výpravu na Vysočinu, kde se na Ranči 
u Bizona členové oddílu dověděli další 
důležité informace o příštím táboře. 
V neposlední řadě můžeme zmínit 
i další ročník Festivalu ve vinici, který se 
letos ovšem uskutečnil přímo v Tě-
šanech ve Familiích pod vzrostlými 
ořešáky a nechyběla hudba (v podání 
Husak Quartet), děti, kůzlátka a dobré 
víno…

Navzdory všem okolnostem, které 
letos společně prožíváme, si z celého 
roku snad lze vzít minimálně jedno 
velmi cenné zjištění o tom, jak velkou 
a nenahraditelnou hodnotou pro nás 
je možnost vzájemného mezilidského 
setkávání. Věřím, že si toto poznání, 
tuto cennou zkušenost přeneseme 
do následujícího roku a že se společně 
zase budeme setkávat a plnými doušky 
čerpat z bohatství vzájemného obdaro-
vávání a setkávání.

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Krásné prožití 

vánočních svátků 

a požehnaný rok 2021 

přeje za Jednotu Orla 

Těšany Petr Husák
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TS Wolfpack Těšany
  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany

ts.wolfpacktesany@gmail.com

Od poloviny prázdnin jsme nastoupily 
znovu a doufaly jsme, že budeme moci 
normálně fungovat až do konce roku. 
Díky náboru se k nám přidaly nové tváře 
a my se o pár členů mohly rozrůst. 
Rozrostla se i naše Pohádková cesta a to 
jak počtem stanovišť, tak i návštěvností. 
Za všechny, kteří mi pomáhali s její 
organizací, mohu říct, že jsme si ji 
nakonec pořádně užili a doufáme, že 
vy také. Pomalu hned jak jsme začaly 
s klasickými tréninky, tak jsme musely 
přestat. A to věřte nevěře, měla jsem pro 
svoje holky nachystané velké plány. Nové 
tréninkové sestavy, nové velké sestavy, 
vystoupení i první soutěž. Jelikož už jsme 
nechtěly jen sedět a nic nedělat, tak jako 
při prvním zákazu, tak jsme hledaly 
možnosti, jak tréninky i přes všechna 
opatření realizovat. Aspoň trošičku. Proto 
jsem dala možnost online tréninků. 

I když jsme tento rok neměly moc možností se sejít, tak jsme 
se nepřestaly učit něco nového. Na začátku tohoto roku jsme se 
nejdříve ocitly bez tělocvičny, což ale nejdříve moc nevadilo, 
díky první karanténě. Když se nemůžete scházet, tak nevadí, že 
nemáte kde. Horší doba nastala po rozvolnění. Trénovat se 
mohlo, ale nebylo kde. Naštěstí už nám počasí celkem přálo, 
takže jste nás mohli vídat na parketu před tělocvičnou. Tam se 
nám i docela líbilo. Bylo fajn být na čerstvém vzduchu 
a sluníčku, horší bylo, když byla zima a pršelo.

Pro moje vlastní překvapení se tato forma 
ujala a snad i malinko fungovala. I přes 
přeskakující internet, nefunkční mikrofo-
ny nebo slabší obraz webkamer, jsme se 
zvládly naučit skoro polovinu nové 
sestavy a sem tam nějaký ten nový cvik 
jako domácí úkol. Všichni, kdo se online 
tréninků účastní nebo to občas zkusili, 
mají můj obrovský dík. Ukazuje mi to, že 
má cenu se snažit a v tom co dělám, tak 
pokračovat. Opravdu děkuji. Občas je 
totiž i pro mě obtížné si za tu kameru 
sednout. I když je to fajn a některé holky 
jsou moje stálice i přes online trénink, tak 
se už nemůžu dočkat, až se zase všichni 
budeme moci potkat a to nejlépe v nové 
tělocvičně. Myslím si totiž, že vidět se 
všichni naživo a moci si popovídat tak 
jako předtím, je o dost lákavější, než si 
tancovat sama doma před webkou. I přes 
celou tuto situaci jsme se rozhodly udělat 
našim vlčatům hezkého aspoň Mikuláše. 
Po novém roce začneme znova, snad 
naživo a v novém. 

Za celý Wolfpack bych Vám chtěla 
popřát klidné a radostné prožití svátků, 
radost a zdraví do Nového roku. Ještě 
jednou bych také chtěla poděkovat všem 
našim členům za přízeň i v této ne zrovna 
příznivé době. Moc si toho vážím a těším 
se, až se budeme zase scházet normálně. 

Kateřina Ferinová
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Obecní knihovna Těšany

Knihovna bude naposledy otevřena 22. 12. 2020 (úterý) 16–19 hod. 

Od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 bude uzavřena. 

Od 5. 1. 2021 pravidelně otevřeno 
každé úterý 16–19 hod. 

Martin Fiury 

Otevírací doba knihovny
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„Vydejte, nebesa, krůpěje shůry 
a z oblaků ať plyne spravedlnost. 
Ať se otevře země a nese ovoce spásy 
a zároveň dá vyrůst spravedlnosti. 
Já, Hospodin, jsem to stvořil.”
 (Izaiáš 45, 8)

Prorok Izaiáš, jenž ve svých textech 
na stránkách Starého zákona několikrát 
předpovědel příchod Mesiáše, vyřkl 
tuto modlitbu 7 století před Kristem. 
V roce 0 se jeho modlitba vyplnila, 
nebesa se otevřela a Spravedlnost sama 
začala růst v lůně dívenky z Nazareta. 

Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany

Jan Křtitel, poslední a největší z pro-
roků, o 6 měsíců starší než Kristus 
ukázál při křtu v Jordáně na Ježíše 
a definitivně tím potvrdil, že toto je ten 
okamžik, kdy Bůh sestoupil na zem. 
A Zemi zachvátil nový věk, kdy už není 
třeba proroků, protože prorokem se 
stává každý člověk, který naslouchá 
svému srdci.

Radostná zpráva: nemusíme se 
snažit přijít do Nebe. Nebe, Boží 
království již přišlo k nám! Zakouší jej 
každý, kdo uvěřil poselství Vánoc 
a v Lásce přicházi sloužit druhým.

Lásku, radost a pokoj 
všem těšaňákům 
ze srdce přejí farníci.



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

jako by byla plná!
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Třídění odpadu v Těšanech

Na co je dobré se zaměřit?

1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře 
stanoviště, zda máte uvedeny všechny 
osoby a zda všechny údaje jsou správné.

2) U domácností, které mají málo 
odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit 
Odpadový dotazník a uvést v něm 
způsoby, jakými v dané domácnosti 
dochází ke snižování produkce odpadů. 
Díky tomu systém začne sledovat 
poměr mezi obslouženým objemem 
nádob a pytlů u tříděného a u směsného 
odpadu.

3) Na nástěnce nebo v Hodnocení sta-
noviště je vhodné si zkontrolovat, zda 
máte načtené všechny svezené pytle či 
popelnice. V případě potřeby doplnění 
záznamu je možné se obrátit na e-mail 
kolektivkolektiv@mojeodpadky.cz.

Jak se přihlásit do odpadového 
účtu?

Do odpadového úču se můžete 
přihlási t  prostřednictvím webu 
www.mojeodpadky.cz  a  pomocí 
přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO 
– tyto údaje naleznete na archu 
s čárovými kódy, příp. získáte na 
obecním/městském úřadě).

Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané, k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku 
pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů 
a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě 
poplatku za odpady. 

Upozorňujeme, že možnost u-
platnit jakoukoliv reklamaci končí 
30. 11. 2020. V případě nejasností se na 
nás neváhejte obrátit na e-mail 
kolektiv@mojeodpadky.cz.

S pozdravem 
kolektiv MOJE ODPADKY

www.mojeodpadky.cz

 Moje odpadky
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Na jaře letošního roku spustila MAS 
provoz nového webu 

„www.slavkovsketrziste.cz” 

a facebook. profilu – Slavkovsketrziste, 
kde shromažďuje aktuální nabídku 
produktů a služeb na území MAS 
Slavkovské bojiště. V nabídce jsou 
kromě místních potravin a nápojů 
(např. z farem, pivovarů, vinařů) i zas-
toupení restaurací, řemeslníků, masé-
rů, služeb fotografů. V současné době 
rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště 
o objednávkový formulář, který urychlí 
spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím. 

Další připravovanou aktivitou je 
založení regionální značky, kterou 
chceme podpořit to nejlepší a originální 
z naší oblasti a samozřejmě tím i místní 
ekonomiku v současné nelehké situaci. 
Regionální značka zviditelní náš region, 
může být udělena řemeslným výrob-
kům a uměleckým dílům (např. výrobky 
ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, 
šperky, keramika, sklo, papírové obaly, 
upomínkové předměty, nábytek), 
potravinám a zemědělským produktům 
(např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, 
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, 
med), přírodním produktům (např. 
lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty 
z rostlin pro kosmetické účely, rákos). 

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ REGIONÁLNÍ ZNAČKU 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží dlouhodobě podporovat 
místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova nebo 
vlastními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné 
výroby“. 

Značka může zahrnovat také služby 
v cestovním ruchu (ubytovací a stravo-
vací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky 
zaměřené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve 
spolupráci s Asociací regionálních 
značek, která aktuálně zaštituje 27 
regionálních značek na celém území 
ČR. Pro zájemce bude hned po novém 
roce uspořádáno setkání, kde budou 
diskutovány podmínky získání certifi-
kátu. Dále pro zemědělské i nezeměděl-
ské podnikatele chystáme školení 
v oblasti legislativy, účetnictví, public 
relations včetně exkurzí za příklady 
dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít 
podnikat a neví čím začít, chystáme 
cyklus základních školení, který jim 
může pomoci, jakým směrem se vydat, 
co řešit a krok po kroku je provést 
systémem založení a administrace 
jejich budoucího projektu. Aktuální 
informace k plánovaným aktivitám 
najdete na www.slavkovskebojiste.cz.

Děkujeme všem členům a přízniv-
cům za podporu a přejeme klidné 
vánoční svátky a úspěšný vstup do 
Nového roku 2021.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Místní akční skupina Slavkovské bojiště (MAS) 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.  Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova 
IČ: 27030491   Manažerka: Mgr. Hana Tomanová 604 318 732     
  tomanova@slavkovskebojiste.cz  www.slavkovskebojiste.cz  



Okénko do historie

Těšanské zvony
První zvony v našem kostele byly 

pořízeny r. 1900. Největší "sv. Barna-
báš" byl darován panem Felixem 
Turkem, č. p. 39, druhý "sv. Jan" 
darován paní Chalupovou Barbarou, 
č.p. 38, třetí pocházel ze staré zvonice, 
darovala jej obec těšanská. Tyto zvony 
byly regirovány za první světové války, 
v květnu roku 1917. Za regirované zvony 
byla zaplacena cena 1.632 korun 
rakouských.

Za sedm roků po první světové válce, 
t. j. v roce 1924 byly pořízeny tři zvony 
nové. Byly ulity firmou Rich.Herold 
v Chomutově (Počátky kovolijecké 
tradice v rodě Heroldů lze vystopovat už 
v polovině  16. století. V r. 1790  zakládá  
Julius Herold dílnu, orientující se na 

výrobu  zvonů. V 2. polovině 19. století 
dílna působila v Litoměřicích pod 
vedením Františka Herolda a v Cho-
mutově pod vedením Julia Herolda ml. 
Zatímco litoměřická dílna zanikla, 
v Chomutově v r. 1906 převzal po 
otci výrobu zvonů jeho syn Richard 
(1877–1945). Vyráběl zvony vysoké 
kvality. Za II. světové války se ovšem 
přeorientoval na válečnou výrobu. Na 
konci války, 8. května 1945, spáchal 
i se svými dvěma syny sebevraždu.) 

Dovezeny byly ze sokolnického 
nádraží 28. 8. 1924 panem Felixem 
Turkem z Těšan a posvěceny v neděli 
XII. po sv. Duchu.

Jména těchto zvonů: „sv. Barnabáš” 
– 522 kg, pořízen Raif. těšanskou, 
druhý "sv. Rodina" – 331 kg, třetí 
„sv. Jan Křtitel” – 223 kg. Celková cena 
24 491 Kč. Zavěšeny byly v pátek 5. září 
1924. Ve středu 25. 3. 1942 zvony byly 
regirovány za druhé světové války, kdy 
Čechy a Morava patřily pod tzv. říšsko-
německý protektorát. Před sejmutím 
v úterý 24. 3. 1942 byl zachycen zvuk 
zvonů na gram.desku firmou Jurák 
z Brna. Zvony byly sundány za vedení 
stavitele Pavelky z Klobouk u Brna. 
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Na věži zůstal jen umíráček z roku 1860, 
kterým se zvonilo ke všem příležitostem 
až do roku 1955, kdy byl pořízen zvon 
nový.

Nový zvon byl připraven k odsunu 
do kostela, kde byl prozatímně umístěn 
před oltářem, než byl vysvěcen. Tak byl 
ukončen dovoz prvního zvonu v sobotu 
odpoledne 9. 7. 1955. Při slavnostním 
svěcení v neděli 31. 7. trochu pršelo, 
přesto však účast lidí byla velká. Byla by 
však bývala jistě ohromná, kdyby bylo 
možné pozvat a uvědomit okolí neboť již 
dávno taková slavnost zde nebyla. Před 
slavností uvítala kněze Jana Čermáková 
a Božena Mandelíková, básně ke 
svěcené zvonů přednesla Světluše 
Králová a Josefa Turková. 

Na přání farníků bylo rozhodnuto 
pořídit další zvon. Jenže tentokrát to 
nebylo snadné. Žádost továrně "Kovo-
lit" v Brně – Česká byla podána 
27. 6. 1955. Zvon byl továrnou v září ulit 
a farní úřad byl uvědoměn, že zvon je 
hotov a zkolaudován. Avšak kolaudátor 
pan Jaroslav Dobrodinský z Pelhřimo-
va oznámil, že zvon má nějakou vadu 
v ladění, proto  jej doporučil jen na 
polovic. Bylo ponecháno na vůli obce, 
zda si zvon chce vzít či nikoliv. Rozhod-
nuto bylo zvon převzít, poněvadž 
kolaudátor se nevyjádřil, že by se vzít 
nemohl. Na konsistoř však napsal 
posudek úplně negativní, takže se 
musel již zavěšený zvon vrátit. Továrna 
zvon vyměnila ochotně, bylo to však 
zbytečné zatížení zaviněné kolaudáto-
rem. 

Vyměněný zvon byl zkolaudován 
4.6.1956, dovezen pak byl panem 
Josefem Králen, posvěcen jednoduše 
místním farářem P. Floriánem. Zavě-
šen byl silnými těšanskými muži: 
p. Vladimírem Janouškem, Františkem 

Dosoudilem, Janem Horákem, Vincen-
cem Strakou, Janem Bavlnkou, Janem 
Vahalou, Františkem Malým, Františ-
kem Kostrhonem (tehdejším kostelní-
kem). Do věže byl dopraven po scho-
dech.

Zvon má nápis: sv. Václave, oroduj za 
nás!" Zvon byl pořízen těšanskými 
katolíky v roce 1956. Váha zvonu 200 kg, 
cena 2.694 61 Kčs. 

(Materiál pro napsání tohoto článku 
poskytl pan Antonín Suchánek)

Těšanské
pověsti
V roce 1937 zapsal pověsti o Těšanech 
tehdejší kronikář pan František Kučera, 
který učil od roku 1928 v Těšanech na 
obecné škole a později na měšťanské 
škole. V letech 1928 a 1929 je sebral 
podle vypravování nejstarších občanů.

Doslovný opis:

Zlatý kříž a zakopaný 
poklad

Těšany patřily už ve 14 stol. bohaté-
mu dominikánskému klášteru v Brně 
a ten zde v zámku ukládal své nejdraho-
cennější poklady. Klášter měl mnoho 
polí, lesů a robotníků. Bohatství jeho 
musilo býti veliké. Lidé si vypravovali 
o zlatém pokladu a hlavně o nádherném 
zlatém kříži. 

Jeden správce prý zakopal poklad do 
zahrady zámku před vojskem, které 
několikrát klášter vydrancovalo. Dosud 
jsou pod zámkem zachovány schody 
vedoucí k hostincům u Rotnáglů 
a u Sedláčků . Když před několika lety 
bývalý majitel Weiss stavěl vilu 
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v zámecké zahradě kopali dělníci na 
několika místech, kde chtěli nalézt 
poklad, ale nic nenašli.

Studánka u sv. Petra
Studánka u sv. Petra pramení 

opodál potoka na poli pana Langáška. 
Má velmi dobrou vodu. Je vyhledávána 
nejvíce o žních, neboť její voda je 
chladivá . 

Vypravuje se o ní toto: Jednou se 
vracel slepý vojín z vojny domů. Přátelé, 
kteří ho vedli na jeho přání ho opustili 
blízko rodných Těšan. Avšak vojín se 
neodvážil jíti domů v takovém bědném 
stavu a naříkal nad svým osudem. Bál 
se, že ho nikdo nepřijme. Pojednou 
ucítil vedle sebe stařečka. "Proč stále 
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Prosíme Vás,

neházejte petardy,

máme citlivé uši

naříkáš příteli", pravil k němu. "Nikdy 
nesmíme zoufati, zase bude dobře." Tak 
těšil stařeček slepce, než ten jen dále 
naříkal. Stařeček vzal slepého vojína za 
ruku a zavedl ho k nedaleké studánce. 
"Naříkáním nic nespravíš, znám tvůj 
osud a chci ti pomoci. Umyj se ve 
studánce a uvidíš!"

Po těch slovech slepý vojín byl zase 
sám. Umyl si obě oči a skutečně jeho oči 
prohlédly. Zaradoval se. Zase uvidím 
svůj domov a v něm své drahé. Ohlížel 
se po stařečkovi, ale marně. Byl sám se 
svou radostí. Usoudil, že ten stařeček 
byl sv. Petr o od těch dob se říká studán-
ce u sv. Petra.

Voda od sv. Petra napájí několik 
rodinných domů směrem na Borkovany 
dodnes.

Psí inzerce
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Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok 

přeje redakční rada Zpravodaje a Zastupitelstvo obce Těšany
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 LEDEN 

9. 1. Tříkrálová sbírka,  Farnost Těšany

16. 1.  Těšanský uzel,  Závody v uzlování, SDH Těšany  

22. 1. Myslivecký ples
 20.00 hod., hraje skupina MODUL, Těšany, 
 společenské centrum,  pořádá Myslivecké sdružení Těšany    

23. 1. Svoz elektroodpadu, SDH Těšany

24. 1. Dětský maškarní ples
 Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek

30. 1. Zabíjačka
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 ÚNOR 

6. 2.  Hasičský ples
 Těšany, společenské centrum,  Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

13. 2. Ostatkový průvod maškar
 Těšany, společenské centrum,  SDH Těšany

17. 2. Bohoslužba popeleční středy,  17.00 hodin, Farnost Těšany

 BŘEZEN 

13. 3. Jarní bazárek,  RC Na Myšáku, tělocvična

27.–28. 3. (květná neděle)
 Otloukej se píšťaličko „Šikovné ruce“
 Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového 
 proutí, atd.
 Těšany – jarní výstava na kovárně, náves, Orel Těšany, 
 ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

28. 3. Divadlo Navlnce, pořádá RC NA MYŠÁKU, od 16.00 hodin

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2021



 DUBEN 

Velikonoce 2021

1. 4.  Obřady Zeleného čtvrtku v 18.00 , Farnost Těšany

2. 4.  Obřady Velkého pátku v 18.00, Farnost Těšany

3. 4.  Slavná Velikonoční vigilie v 18.00, Farnost Těšany

4. 4.  Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů 
 v 9.00, Farnost Těšany

20. 4. Zápis dětí do 1. ročníku
 ZŠ a MŠ Těšany, info.: zsamstesany.cz

30. 4. Pálení čarodějnic
 ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, 
 SDH Těšany – areál za školou,
 hravé odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před pálením 
 čarodějnic + RC

 KVĚTEN 

 Zápis dětí do MŠ, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

8. 5. Setkání seniorů, OU Těšany

15. 5. Svoz železného šrotu
 SDH Těšany

15. 5. Těšanská stopa
 Společná akce RC a mladých hasičů

 ČERVEN 

 Zahradní slavnost
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

11.–13. 6. Barnabášské hody
 Těšany – společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol  
 Těšany, stárci, farnost Těšany, obec
 info: www.outesany.cz

13. 6.  Hodová mše svatá
 9.00 hodin

19. 6.  Sběr elektroodpadu
 SDH Těšany
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19.–20. 6. Setkání kovářů damascenské oceli. Damask 17
 Technické muzeum, Těšany - kovárna

25.–27. 6. Fotbalový turnaj – BISON Cup
 hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

26. 6.  Otevření dopravního hřiště, dopravní den
 Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 ČERVENEC 

 Bison kemp, Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

5. 7.  Tradiční posezení s Donavou na kovárně od 19.00 hodin
 Donava, Těšany – kovárna

11. 7. Příběh o železe a dřevu – program pro rodiny s dětmi
 Technické muzeum, Těšany – kovárna

31. 7. Letní noc v Těšanech DJ Boris
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 SRPEN 

 Bison kemp Nesvačilka, TJ Sokol Těšany

14. 8.  Kouzla s vařečkou – program pro rodiny s dětmi
 Technické muzeum, Těšany - kovárna

16.–22. 8. Soustředění mladých hasičů ZLOBICE 2020
 SDH Těšany

29. 8. Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, 
 studenty a pedagogy, Farnost Těšany

 ZÁŘÍ 

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

3.–5. 9.  21. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ
 Těšany – dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého 
 Slovácka a Brněnska – Babské hody, přehlídka národopis
 ných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, 
 výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, 
 soutěž Těšanský koláč, atd.
5. 9.  Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany), 9.00 hodin
 Těšany – kovárna, náves, společenské centrum, 
 tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany
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11. 9. Pohádková cesta, Wolfpack Těšany

18. 9.  Jarní bazárek, RC NA MYŠÁKU, tělocvična

 ŘÍJEN 

16. 10. Svoz elektroodpadu, SDH Těšany

16.–17. 10. VII. Pingpongový turnaj Myšák Cup – turnaj ve stolním 
 tenise pro děti i dospělé
 Místo Orlovna Těšany

 LISTOPAD 

6. 11. Svatomartinské lampionové putování
 RC Na Myšáku

26.–28. 11. Čas adventní, čas očekávání – slavnostní 
 rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava 
 betlémů v prostorách kovárny, kulturní program 
 ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany
 Těšany - kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum 
 v Brně, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, 
 Obec Těšany, Těšánek

 PROSINEC 

4. 12.  Mikulášské závody – halová soutěž mladých hasičů
 SDH Těšany

23. 12.  Výlet MH do kina, SDH Těšany

Vánoce 2021

24. 12.  Vánoční mše svatá, 22.00 hodin, Farnost Těšany

25. 12.  Vánoční mše svatá, 9.00 hodin, Farnost Těšany

26. 12. Štěpánský turnaj
 Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

31. 12. Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok,
 Farnost Těšany
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Svozový kalendář leden–duben 2021
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Za výsyp každé nádoby
se pla�, jako by byla plná!

www.outesany.cz
www.suez.cz

www.mojeodpadky.cz

SMĚSNÝ KOMUNÁL. ODPAD

středa 15.30–17.00
sobota 15.00–16.00

Kontejnery na sklo, 
plast i papír rozmístěny 

na vybraných místech v obci

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN

NEPLAŤTE ZA VZDUCH!


