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Slovo starosty obce

po delší době dostáváte do svých rukou opět těšanský zpravodaj. 
Po delší době proto, že společenské, sportovní a jiné vyžití opět 
zastavil Covid-19 a jakékoliv informace dávané v březnu či 
dubnu by mohly být již během pár dnů mylné. Doufejme, že vše 
co si nyní budete moci ve zpravodaji přečíst bude platné opravdu 
déle než pár dnů. 

Vážení spoluobčané,

Pumptrack před dokončením

Společnost SWIETELSKY staveb-
ní s.r.o. dokončuje práce na rekonstruk-
ci dopravního hřiště a výstavby pump-
tracku. Na dalších stránkách se dozvíte, 
že 26. 6. 2021 bude hřiště slavnostně 
otevřeno. Myslím, že naše dopravní 
hřiště s pumptrackovou dráhou bude 
patřit k nejlepším drahám v širokém 
okolí. Chceme, aby hřiště mělo svého 
správce, který se bude o prostor řádně 
starat a vždy na noc areál zamykat. Byla 
také řešena otázka parkovacích ploch, 
konkrétně, zda jich pro případné 
uživatele bude dost. Nemyslíme si, že 
poptávka po parkovacích místech 
v okolí dopravního hřiště prudce 
vzroste, protože uživatelé budou 
především ti, kteří přijedou na kole. 
Pokud však zjistíme, že nároky na 
parkovací plochy v rámci tohoto 
sportoviště vzrostly, budeme na situaci 
reagovat vybudováním nových ploch 
například u lékárny.

TĚŠANSKÝ ZPRAVODAJ

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 18. 8. 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, Petr Kozel

Vydává Obec Těšany, 664 54 Těšany 141, IČ: 00282693, evidenční číslo MK ČR E 23058. 
Těšanský zpravodaj je vydáván v Obci Těšany a nemá žádné regionální mutace. 

Náklad 550 ks, datum vydání 10. 6. 2021
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Rekonstrukce v ulicích

V obci byly v jarních měsících 
zpevněny některé účelové komunikace 
a to ve „Dvorkách“ a také ve „Familiích“. 
Dále byly zpevněny vybrané plochy, 
které jsou využívány k parkování nebo 
kolem kontejnerů na odpad. Také 
v současné době rekonstruujeme 
schody před obecním úřadem. 

Proběhla také akce přeložky vedení 
el. kabelů do země od bytového domu 
směr Hodonín. Tuto akci realizovala 
společnosti E.ON. Obec při tomto 
musela vybudovat nové sloupy pro 
veřejné osvětlení a rozhlas. V těchto 
dnech, když zpravodaj čtete, by již práce 
měly být pomalu dokončeny. 

V rámci výběrového řízení byl 
vybrán dodavatel dopravního automo-
bilu pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů v Těšanech. Jedná se o 9 místnou 
dodávku Ford Transit, kterou dodá za 
cenu 1.330.459,86 Kč s DPH společnost 
Ford CARent.  Na dodávku jsme 
obdrželi dotace 450 tis. Kč od MV ČR 
a dále 300 tis. Kč od JMK. 

Nové auto pro hasiče

V obci bylo vysázeno více než 15 
nových stromků především v lokalitě 
naproti starého hřbitova.

Nové stromy

MZ
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Hody v Těšanech

V momentě kdy jsme o tom rozho-
dovali, platila opatření zakazující tanec 
či zpěv na akcích podobného typu. Nyní 
jsou kulturní akce přísně omezeny 
např. tím, že divácí mohou pouze sedět, 
musí mít respirátory, musí mít test, 
nesmí nic konzumovat… Všichni víme, 
že na uspořádání hodů a organizaci 
s tím související, je nutný nějaký čas 
a také víme, jak nepředvídatelně se 
opatření mění. Proto jsme na posled-
ním jednání rady obce, také po domluvě 
s místními krojovanými rozhodli, že 
v tradičním termínu hody nebudou. 

Vzhledem k tomu, že hody v Těša-
nech probíhají jako jedny z prvních už 
začátkem června, domluvili jsme se 
s těšanskými stárky, s ohledem na 
doznívající pandemii, na posunutí 
tradičních krojovaných hodů do měsíce 
září, tak jako minulý rok. 

Velmi mě mrzí, že se na sociálních 
sít ích objevily  informace,  které 
avizovaly pořádání letní noci v Těša-

nech. Ten kdo tyto informace zveřejnil 
se choval velmi nezodpovědně, neboť se 
zástupci obce vůbec nekomunikoval 
a názor obce ho tím pádem nezajímal. 
Bohužel to přineslo mylné očekávání. 

Osobně si myslím, že na pořádání 
velkých letních nocí je ještě pár dní čas 
především proto, že pandemie na 
několik měsíců paralyzovala celou 
Českou republiku a denně jsme mohli 
číst zprávy o stovkách mrtvých s Covi-
dem. Proto jsem od začátku nepovažo-
val za šťastné o pořádání hodů v tradič-
ním termínu uvažovat, což potvrdila 
i platná opatření, která akce tohoto typu 
(předhodová diskotéka či zábava) ve 
dnech, kdy píši tento článek, nepovolo-
vala.

Zároveň bych chtěl podpořit místní 
stárky, kteří symbolicky uspořádají 
po nedělní mši krojovaný průvod. 
Věřím, že tak jako minulý rok i letos si 
vše vynahradíme na krojované zábavě 
4. 9. v rámci národopisných slavností.

Toulavá kamera 
Jednu z květnových nedělí jste mohli vidět reportáž České televize o Těšanech 
v rámci pořadu Toulavá kamera.

Záznam pořadu 

MZ
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Byl dokončený pravidelný audit 
obce Těšany společností Audit-daně. 
Audit konstatoval, že obec hospodaří 
řádně bez pochybení.  Vzhledem 
k tomu, že se obci daří i při výstavbě 
a dalších investicích spořit peníze na 
svém účtu, rozhodlo zastupitelstvo 
o předčasné splátce úvěru k projektu 
rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Nyní je na 
účtech obce částka 12,5 mil. Kč. Předpo-
kládám, že do konce roku se zůstatky 
i při investicích ještě zvýší. 

Hospodaření

Očkování seniorů, 
respirátory seniorům zdarma

V únoru proběhla akce očkování 
seniorů nad 80 let přímo u obvodního 
lékaře v Těšanech. Byli jsme v JMK 
první obcí, kde se toto povedlo.

Během jarních měsíců obec Těšany 
zakoupila pro každého občana nad 65 
let 10 ks respirátorů, které byly senio-
rům dodané přímo do domácností.

Dotace JMK

Od Jihomoravského kraje jsme 
v rámci vypsaných dotačních titulů 
obdrželi následující dotace: ź Národopisné slavnosti, 75.000 Kč

ź Restaurování významných náhrob-
ků na starém hřbitově, 38.000 Kč

ź Výsadbu stromů a boj se suchem, 
50.000 Kč

Chtěl bych poděkovat komisi životního 
prostředí v čele s Vojtou Vymazalem 
za uspořádání akce „Uklidíme Těša-
ny“. Také se mi velmi líbí tzv. Kamínky 
z Těšan. Děkuji za spolupráci i Kulturní 
komisi, která pomohla vytipovat 
novou vánoční výzdobu. 

Opravy interiéru školky

V jarních měsících probíhaly opra-
vy interiéru a kanalizace v MŠ Těšany. 
V interiéru budeme pokračovat v let-
ních měsících, kdy bude školka z důvo-
dů prázdnin zavřená. Chci poděkovat 
všem, kteří se na pracích podíleli. 

MZ



Možná jste si všimli...

U našeho úřadu se objevil tzv. kamínkovník, tedy 
velký kámen, na který dávají místní maminky, 
tatínci, babičky, dědečci, ale především děti 
krásně pomalované kamínky s různou tématikou. 
Zastavte se a podívejte se

Kamínkovník

Před těšanskou kovárnu byla nově umístěna dřevěná 
socha vyrobená minulý rok v rámci národopisných 
slavností. Řezbář Svatopluk Forman se inspiroval 
dramatem Maryša.

Nová socha v Těšanech

Kovaná plastika 
na kruhovém objezdu
Zcela netypické dílo můžete nově vidět také 
v centru obce na kruhovém objezdu. Jedná se 
o abstraktní dílo z rukou BcA. Petra Soudka. 
Už minulý rok byla v rámci národopisných 
slavností na kruhový objezd tato kovaná plastika 
z KOVÁŘSTVÍ SOUDEK z Měnína umístěna. 
Jedná se o absolventskou práci, která vznikla pod 
odborným vedením akad. soch. Oldřicha Rujbra 
a dílenského učitele Jana Hájka, při škole SPŠ 
a VOŠ Sokolská, Brno, obor Design v uměleckém 
kovářství. Socha je prozatím do Těšan zapůjčena.
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Čárové kódy na nádobách na odpad 

Zkontrolujte si prosím čárové kódy nalepené na vašich 
nádobách na odpad. Pokud máte nálepku strženou, či 
poškozenou, zastavte se na obecním úřadu pro novou. 



Kulturní komise
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Vítání občánků
Kulturní komise plánuje vítání 

občánků v termínu 4. 7. 2021. Bližší 
informace budou na jednotlivých 
pozvánkách. Prosíme všechny, kdo 
splňují podmínky dané úřadem a mají 
zájem o přivítání dítěte na Obecním 
úřadě v Těšanech, aby vyplnili žádost 
a dodali ji co nejdříve na úřad. 

Děkujeme. 

Setkání seniorů
Plánované setkání seniorů a jubi-

lantů se bohužel opět neuskutečnilo. 
Nicméně ani letos nechceme naše 
jubilanty ošidit, a tak se chystáme 
s největší pravděpodobností v září tuto 
skutečnost nahradit. Uvidíme, v jakém 
režimu blahopřání proběhne a co vše 
nám situace okolo covidu 19 dovolí. 

Za kulturní komisi 
Mgr. Radka Kučerková

V Židlochovicích  
je nově otevřen  
Denní stacionář.

Dne 15. 10. 2020 se v Židlocho-
vicích plně spustil provoz Denního 
stacionáře, který je určený především 
pro klienty z ORP Židlochovice. 

Zřizovatelem denního stacionáře je 
Město Židlochovice. Je určený pro ty, 
kterým jejich zdravotní znevýhodnění 
nedovolí docházet do běžného zaměst-
nání a při tom by rádi trávili svůj den 
aktivně v příjemném a podnětném pro-
středí. Denní stacionář nabízí širokou 
škálu aktivit. Individuálně se s Vámi 
domluvíme, co byste se chtěli naučit, 
nebo v čem byste se chtěli zlepšit či 
zdokonalit. Zcela respektujeme přání 
klienta. 

Cílovou skupinou je klient ve věku 
18 až 64 let se zdravotním postižením, 
s mentálním postižením, jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Denní kapacita klientů 
je 10, což nám umožňuje se všem kli-
entům plnohodnotně věnovat tak, jak 
potřebují. 

Provozní doba stacionáře: 
Pondělí až pátek 7:00–17:00  
(čas může být přizpůsoben 
požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města 
Židlochovice Masarykova 115 
Židlochovice 667 01 
www.zidlochovice.cz

Kontakt na službu:
Vedoucí denního stacionáře, 
sociální pracovnice
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
E-mail: stacionar@zidlochovice.cz
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Komise pro životní prostředí
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Díky Bohu se po nekonečném roce 
v sevření viru dostáváme snad za kritic-
ký bod zvratu a postupným rozvolňo-
váním se navracíme do normálnějšího 
života. Proto je na čase se vrátit i k pro-
blematice životního prostředí. 

A vzhledem k tomu, že v dnešní 
době snad již téměř nikdo nepochybuje 
o přímém vlivu oxidu uhličitého uvol-
ňovaného lidskou činnosti na oteplo-
vání planety, rád bych zde načrtl pár 
pozitivních trendů, které lze sledovat:

V první řadě je to obrat USA 
o 180° z takzvaného „America First“ 
neboli „Na prvním místě naše ekono-
mická prosperita a pak vše ostatní“ 
na „Pojďme čelit globálním výzvám 
spolu s celým světem.“ Tento obrat 
nastal po zvolení demokrata Joa Bide-
na prezidentem, jenž hned v den své 
inaugurace znovu ratifikoval účast na 
Pařížské klimatické dohodě, které se 
předchozí prezident zřekl s tím, že není 
pro Američany výhodná. Další příklad 
za všechny – jsou plánované mnoha 
biliónové investice do zásadní přeměny 
průmyslu, energetiky a ekonomiky 
celkově směrem k zelené barvě.

V podobném duchu postupuje 
i Evropská unie, která financování 
Národních plánů obnovy po Covidu 
podmiňuje investicemi do ekologie (fy-
zická infrastruktura a zelená tranzice) 
v rozsahu minimálně 42 %.

Dále můžeme zmínit Jihomoravský 
kraj, který si po obsazení postu hejt-
mana Janem Grolichem vzal přírodu 
za své stěžejní téma a na svém FB pra-
videlně informuje o vyčleňování části 
rozpočtu na tyto účely i o konkrétních 
projektech.

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Komise pro životní prostředí

Oteplování planety spolykala „koronakrize“
Dva faktory téměř dokonale vymazaly problematiku devastace přírody působe-
ním lidské činnosti:

1. Loňská deštivá druhá polovina roku a letošní sněhová nadílka spolu s chlad-
nější a pomalu probouzející se přírodou a záplavovými dešti vracejícími srážkové 
úhrny na hodnoty dřívějších ‚normálních‘ let.

2. Zejména ale všudypřítomná koronakrize a média, která prakticky o ničem 
jiném, než o dopadech pandemie viru SARS-CoV-2 v posledním roce neinformo-
vala. Oba faktory způsobily, že jsme kromě uprchlické krize a dalších evropských 
i světových problémů zapomněli na krizi nejhlubší a do budoucnosti i nejpalčivější 
a to je soustavné oteplování planety tempem, které nemá v historii Země obdoby.
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A konečně se dostáváme k místní 
Komisi životního prostředí, které se 
přes všechna omezení podařilo ně-
kolikrát od začátku roku sejít, byť ve 
skromném počtu, a udělat zase něco pro 
popularizaci přírody, inspiraci a snad 
i pro obecné dobro. Kromě zimního ko-
sení „Hlaváčkové meze“ a následného 
pálení klestí o dva měsíce později, bych 
především rád vyzdvihl organizaci akce 
„úklid obce“ a to z toho důvodu, že jste 
se na ní podíleli vy všichni!

Nejméně 50 občanů, zejména rodin 
s dětmi, se za krásného počasí v sobotu 
10. 4. vydalo všemi směry a v rámci 
katastru obce sesbírali nespočet pytlů 
odpadu. Ze všech účastníků, jak je 
na podobných akcích zvykem, čišelo 
odhodlání, zápal a nadšení. Chci Vám 
na tomto místě ze srdce poděkovat. 
Tak velký zájem jsme nečekali. Svou 
zásluhu na tom zřejmě mají i těšanští 
kamínkáři, kteří nachystali a v před-
večer akce po obci roznesli 40 ručně 
malovaných kamínků s logem Ukliďme 
Česko a významnou měrou se tak podí-
leli na propagaci. Skvělá práce!

Nezbývá než podotknout, že může-
me být na svých cestách po Těšanech 
pozorní i během roku a tu a tam se 
sehnout pro plechovku, či jiný artefakt, 
který tu zanechali méně chápaví čle-
nové rodu Homo sapiens a ušetříme si 
práci zase příští rok na jaře.

A tím jsme dospěli na naší exkurzi 
o ekologických pozitivech od USA přes 
Evropu, kraj až k Tobě, milý občane 
Těšan, který svým přispěním děláš naši 
obec a tím pádem i republiku a celý 
svět lepším místem k žití. 

Díky za to.
Za Komisi ŽP Vojtěch Vymazal
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vážení rodiče, milé děti,

začátkem března jsem přišla s výzvou složit 1000 jeřábů. Vedla mě k tomu snaha 
osvěžit běžné dny, kdy výuka přešla celá do online prostředí. Prostě pracovat na 
něčem společně, i když nemůžeme být pohromadě. Myšlenka ZDRAVÍ, se kterou 
je jeřáb spojován, se k tomu náramně hodila. Zapojili se žáci a jejich rodiče, ale 
i učitelé a provozní zaměstnanci školy. Ze začátku přibývalo do krabice u dveří po 
troškách. Trochu jsem znejistila, jestli se tisícovky dopočítáme. Nakonec to vyšlo, 
a navíc poměrně brzo. Shromáždily se jeřáby různých barev, velikostí i netradičně 
zdobené. Radost pohledět. Zdobí nám schodiště školy. Děkuji všem, kteří přidali 
ruku k dílu a pomohli splnit přání: „ Ať se všichni vrátíme do školy ve zdraví.“

Překvapením byla krabice další 
tisícovky jeřábů, kterou poskládal 
origamista z Moutnic a věnoval ji 
škole, čímž naše přání potvrdil. I za to 
děkuji.

Mgr. Lada Hrabcová 
ředitelka školy
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Krátké ohlédnutí za letošním 
školním rokem

Když jsme v září nastupovali do 
školy, dělali jsme to s nadějí, že to bude 
rok „normálnější“ než ten předchozí. 
Naše očekávání se však nesplnila, byl 
to naopak rok plný nutných reakcí na 
časté změny vládních opatření při boji 
s covidem. Posuďte sami z následující-
ho přehledu:

15. 10. 2020 – všichni žáci přecházejí 
na distanční výuku.
18. 11. 2020 – nastupuje zpět 1. a 2. 
ročník; ostatní zůstávají na distanční 
výuce.
30. 11. 2020 – prezenční výuka byla 
obnovena pro 1. stup. + 9. roč.; 6-8 roč. 
pokračoval formou rotační výuky.
4. 1. 2021–19. 2. 2021 – prezenčně 
se vyučuje opět pouze 1 a 2. roč.; ostat-
ní třídy distančně.
1. 3. 2021–9. 4. 2021 – po jarních 
prázdninách se všichni žáci vrací do 
distanční výuky.
12. 4. 2021 – zahájena rotační výuka 
na I. stupni, kdy jeden týden se učí pre-
zenčně 1. a 2. ročník, 3., 4. a 5. ročník 
distančně. Druhý týden se to obrátí. 

Tento den jsme také zahájili povin-
né testování antigenními testy 2× týd-
ně. Byla to pro nás úplně nová situace. 
Bylo nutné zajistit samotné testovací 
sady (pro ty jezdí každých 14 dní pan 
školník do Židlochovic), stojánky na 
zkumavky, které v testovacích sadách 
byly v nedostatečném počtu, testovací 
místnosti, dezinfekci prostor, proško-
lení pedagogického sboru a další jiné 
záležitosti.

10. 5. 2021 – na I. stupni už se vrací 
do školy prezenčně všechny třídy a II. 
stupeň nastupuje rotačně.

24. 5. 2021 – můžeme přivítat ve ško-
le již všechny ročníky a vrátit se (i když 
stále s určitými omezeními) k běžnému 
provozu. Všichni se testujeme 1× týdně.

Všechny tyto jednotlivé změny pro 
nás znamenaly vytvoření vždy jiné va-
rianty rozvrhu – nejprve rozpis vysíla-
ných on-line hodin, potom kombinace 
prezenčních hodin a těch distančních. 
Navíc bylo třeba zajistit, aby se třídy 
nepotkávaly zbytečně nejen v prosto-
rách školy, ale především v jídelně. 
Proto byl vytvořen i rozpis časů, kdy 
mohou jít žáci jednotlivých tříd na 
oběd. I ranní příchod žáků do školy je 
zajištěn tak, aby se děti potkávaly v šat-
ně minimálně.

Naše škola v uplynulém období také 
poskytla službu pro děti zdravotníků, 
pedagogických pracovníků či členů zá-
chranných složek, ale o tom se dočtete 
více v jednom z dalších článků.

Mgr. Petra Musilová,  
Mgr. Lucie Vévarová

Stmelovací program – Mise: 
Tajemný ostrov

Děti se nám vrátily do školy po velmi 
dlouhé době. Distanční výukou se ne-
mohly příliš rozvíjet vztahy uvnitř tříd-
ních kolektivů, ba naopak mohlo dojít 
i k narušení jejich přirozeného vývoje. 
Proto jsme pro žáky IV., V. a VI. třídy 
připravili stmelovací program – Mise: 
Tajemný ostrov. Tento program pro 
nás připravila organizace Hope4Kids, 
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s kterou dlouhodobě spolupracujeme 
při realizaci Etických dílen. Program je 
zaměřený na posilování zdravých vzta-
hů, kdy formou her se přirozeně budují 
pozitivní vazby mezi dětmi a třídní 
učitelé mají možnost si v průběhu 
programu mapovat vztahy uprostřed 
kolektivů. Věříme, že i tento program 
nám pomůže ke zdárnému návratu dětí 
do školy a dokončení tohoto školního 
roku.

Mgr. Milan Ziaťko,  
školní metodik prevence

Hodnocení programu „Mise: 
Tajemný ostrov“ – 4. roč.

Po dlouhé distanční výuce se žáci 
z 1. stupně konečně vrátili do školy, 
ze začátku sice rotačně, ale konečně 
spolu. A protože jsme byli dlouho bez 
sebe a veškerá komunikace probíhala 
pouze přes monitor počítače, rozhodli 
jsme se pro žáky 4. a 5. ročníku zor-
ganizovat stmelovací program pod 
tajuplným názvem Mise: Tajemný 
ostrov, který se uskutečnil 3. 5. 2021.

Programem nás provázela lektorka 
paní Krmelová z organizace Hope4kids 
a celý program byl zaměřen na (re)
start třídního kolektivu. Jeho cílem 
bylo správné formování kolektivu 
a posílení vztahů mezi dětmi, které 
se tak dlouho neviděly. Celé dopo-
ledne jsme strávili na již zmíněném 
„tajuplném ostrově“ a úkolem dětí 
bylo získat pomocí interaktivních her 
3 vzácné byliny: všímavnici odvážnou, 
všebavila uctivého a laskavníka hod-
ného. Cesta k těmto bylinám nebyla 
vůbec jednoduchá a jen díky dobrému 
kolektivu třídy a vzájemné spolupráci 
tyto tři byliny děti získaly. Různými 
úkoly a hrami musely prokázat, že se 
dokáží domluvit beze slov, že vzájem-
nou spoluprací prokáží svou zručnost 
a důvěru. 

Dopoledne se nám velmi líbilo, 
dětem se podařilo splnit všechny úkoly 
s naprostým nadhledem. Všichni nám 
ukázali, jak umí perfektně spolupra-
covat bez větších potíží, vzájemně se 
podržet a obstát i v nelehkých úkolech.

Mgr. Adéla Petulová,  
třídní učitelka 4. ročníku

Hodnocení programu „Mise: 
Tajemný ostrov“ – 5. roč.

V pondělí 3. 5. 2021 měla celé do-
poledne naše třída speciální program 
zaměřený na vztahy v třídním kolek-
tivu, vzájemnou spolupráci či pomoc 
slabšímu kamarádovi vedený paní 
Eliškou Krmelovou, se kterou naše 
škola spolupracuje delší dobu a vždy 
její programy pro třídní kolektivy byly 
přínosné a pěkně připravené… vydali 
jsme se na Tajemný ostrov a stali se 
jeho zachránci…

Žáci 5. ročníku byly po úvodním 
nastínění příběhu coby záchranná 
výprava vtažení do děje, kdy společně 
hledali léčivé bylinky, které by ostrov 
zachránily před invazí červů. Už názvy 
rostlin vypovídají o jejich léčivém účin-
ku - všebavil uctivý, laskavník hodný, 
všímavnice odvážná. Vznikly krásné 
obrázky ve spolupráci všech dětí, které 
pak také jednotlivé skupiny představily 
a zdůvodnily, proč jsou pro záchranu 
ostrova důležité… podobně jako v ži-
votě určitě lidské vlastnosti. Dále děti 
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musely spolupracovat při přenášení se-
mínek těchto vzácných rostlin, zvolily 
si společně strážce tohoto „pokladu“, 
musely také společně najít cestu zpět 
z ostrova, aby se mohli vrátit všichni.

Program byl pro žáky velkým pří-
nosem, po dlouhé době strávené na 
online výuce pomohl opět nastartovat 
třídní kamarádství, donutil přemýšlet, 
spolupracovat, pomáhat si, domlouvat 
se. Pro třídního učitele i paní asistentku 
odkryl spoustu věcí, na které se můžou 
zaměřit při další práci ve třídě.

Myslíme si, že i páťákům se program 
líbil, přinesl spoustu moudrých rad 
a ponaučení a budeme rádi, když zase 
budeme moci podobné akce navštívit.

Mgr. Drahomír Hochman,  
třídní učitel 5. ročníku,  

a Jana Ostřížková,  
asistentka pedagoga

Školní družina/skupina pro děti 
rodičů IZS

Během distanční výuky fungovala 
třída ŠD pro děti rodičů IZS. Tuto služ-
bu využilo celkem 12 dětí od 3 do 10 
let, a to i děti, které nenavštěvují naši 
školu. Během celého dne jim program 
chystaly a zajišťovaly vychovatelky ŠD 
a asistentky pedagogů. Naše škola také 
poskytla školou povinným dětem z této 
skupiny technickou podporu pro jejich 
on-line vyučování.

ŠD fungovala nejprve pouze v ho-
mogenních třídách 1. a 2. třídy, později 
i ve 3. a 4. třídě. 

S dětmi jsme např. vyráběli dárečky 
do domova důchodců k Velikonocům, 
uspořádali si v rámci svých tříd čaro-
dějnické odpoledne nebo nachystali 
dárečky ke Dni matek.

Jana Ostřížková,  
vedoucí ŠD
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Recitační soutěž
Tradiční recitační soutěž se na naší 

škole odehrála ve velmi netradičním 
stylu. Jednak jsme nemohli pozvat naše 
publikum – rodiče, prarodiče, kamará-
dy, spolužáky…, takže jsme si publikum 
vytvářeli sami, jednak i naše hodnocení 
bylo úplně jiné. Soutěž probíhala pouze 
v první a ve druhé třídě, a to tak, že si ji 
každá třída hodnotila sama. Odbornou 
porotou byly děti s třídní učitelkou. 

Naopak velmi pestrý byl výběr 
básní, tudíž bylo co poslouchat a taky 
se při čem pousmát. Nadhled a trochu 
herectví taky přeci k recitaci patří. 

Umístění v 1. ročníku  
kategorie děvčat:

1. Veronika Straková
2. Tereza Životská
3. Samara Fialová

Umístění v 1. ročníku  
kategorie chlapců:

1. Radek Zejda
2. Jan Pokorný
3. Matyáš Pokorný

Umístění v 2. ročníku  
kategorie děvčat:

1. Sára Vymazalová
2. Táňa Michlíčková
3. Gabriela Janovská

Umístění v 2. ročníku  
kategorie chlapců:

1. Matouš Podešva
2. Marek Čermák
3. Dominik Klein

Mgr. Radka Kučerková

Stavební úpravy v mateřské škole
Naše mateřská školka dostane k 70. 

výročí svých narozenin krásný dárek - 
nové interiérové dveře v celém objektu.

Začátkem měsíce dubna odstartova-
ly opravy - výměna stávajících zárubní 
i dveří za nové. Využili jsme lockdown 
(uzavření MŠ), abychom nadehnali čas 
a během prázdnin stihli tuto akci i s vý-
malbou, opravou kanalizace a výměnou 
popraskané zdi v zahradní místnosti 
dokončit. Během letních prázdnin bu-
dou úpravy hotové a děti se budou těšit 
ze zútulnění všech prostor. Naší školce 
přejeme k významnému výročí všechno 
nejlepší, a až čas a okolnosti dovolí, 
všechny vás pozveme se podívat, jak se 
dílo podařilo.

Krásné jaro a hodně sluníčka.
Iveta Neugebauerová,  

vedoucí učitelka MŠ

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Základní škola a mateřská škola Těšany 15



Jak jsme se vzdělávali v době 
„COVIDOVÉ“ v MŠ 

Povinné vzdělávání pro předškolní 
vzdělávání probíhalo v budově ZŠ ve 
dvou vzdělávacích skupinách - A a B.
Vzdělávací skupina A

Na základě vládního nařízení o pre-
zenční výuce předškoláků začala naše 
vzdělávací skupina pracovat od 12. 4. 
2021. Vzdělávání se zúčastnilo celkem 
12 dětí (10 předškoláků a 2 děti mladší 
od rodičů ze záchranných složek). Obsah 
vzdělávání vycházel z třídních plánů. 
Nejvíce vědomostí děti získaly a uplat-
nily také svoje zkušenosti v týdenním 
tématu o ekologii. Neplánovaným, pří-
jemným vyvrcholením našeho stopování 
péče člověka o přírodu a životní prostře-
dí byla nečekaná návštěva hospodářství 
p. M. Husáka. Velkým překvapením pro 
nás bylo setkání s koněm Samem, s ko-
zou Bělou, co čekala kůzlátka, s králíky, 
s dominantním kohoutem, který si bed-
livě hlídal své hejno slepic a nechyběl ani 
pes s kočkou. K této prohlídce se nám 
dostalo i odborného výkladu od pana 
hospodáře a na památku jsme se mohli 
i se zvířátky vyfotit. Nejvíc legrace, napě-
tí a tvoření jsme si užili v čarodějnickém 
týdnu. Celý týden jsme pilně studovali, 
abychom zvládli zkoušky pro čaroděje 
a kouzelníky. Nechyběly čáry, máry, 
lektvary, výroba amuletů a také kouzel-
né hůlky. Zkušební komise se skládala 
ze zkušených čarodějnic a čaroděje Dob-
roděje, kteří dohlíželi na úspěšné složení 
zkoušky malých čarodějnic a čarodějů. 
Kouzelnou atmosféru umocnily i nápa-
dité kostýmy dětí a dospělých. 

Nevíme, jestli naše kouzla byla 
opravdu tak účinná, ale jedno je jisté….
během dalšího týdne byl ukončen loc-
kdown a mohly se nám do školky vrátit 
i ostatní děti.

Marie Krásová a Helena Petláková, 
učitelky v MŠ

Vzdělávací skupina B
Od 12. 4. 2021 byla povolena povin-

ná výchovně vzdělávací činnost před-
školních dětí a dětí rodičů IZS. Osm-
náct dětí bylo rozděleno do dvou tříd 
v prostorách ZŠ – skupina A (deset dětí) 
byla v Žirafkách, pro osm dětí (skupina 
B) byla upravena třída vedle Žirafek. 
Každá třída měla vypracovaný časový 
rozvrh činností po celý den, aby se 
s druhou třídou nepotkávala na chodbě, 
na toaletách ani v jídelně. Každé pondělí 
a čtvrtek děti i paní učitelky musely pod-
stoupit povinné testování na přítomnost 
koronaviru (formou samotestování ), 
které se provádělo za přítomnosti paní 
učitelky na chodbě před tělocvičnou. Po 
prokázání negativního testu mohly děti 
s rodiči vstoupit hlavním vchodem do 
budovy ZŠ a pokračovat do své třídy. 
Za těchto „mimořádných“ podmínek se 
děti vzdělávaly do 7. 5. 2021. S paními 
učitelkami si povídaly o jaru, ochraně 
přírody, ekologii, malovaly, kreslily. 
Také se naučily nové básničky, písničky, 
hry, užily si společného pobytu venku na 
hřišti za školou a vycházek do přírody. 
V pátek 30. 4. si děti užily také „rej ča-
rodějnic“ v nápaditých kostýmech. Paní 
učitelky pro ně připravily den plný her 
a zábavy. Ke Dni matek děti vyráběly 
pro maminky a babičky krásné dárečky 
a přáníčka. 

Všichni všechny tyto „mimořádné“ 
situace zvládli bez problémů a zaslouží 
velikou pochvalu!

Naděžda Bělíková, učitelka v MŠ

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Základní škola a mateřská škola Těšany16



Svozový kalendář květen–srpen 2021

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC

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!
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10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce.
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10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce.
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10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce.
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Neskutečněmě baví testovat čeho všeho je lidské tělo
schopno a to jak fyzicky, tak psychicky! Tento projekt
je však promě víc než jen dalším výletem ze zóny
komfortu, beru to jako velkou výzvu šířit povědomí
o zdravém srdci. Doufám a pevně věřím, že náš
osvětový projekt bude úspěšný!
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Realizační tým—10/10/10

Jiří Mucha
Řežisér

Libor Fuchs
Dokumentarista

Dan Zacha
Technický support

Michal Dovrtěl
Marketing

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Cílová čára projektu 10/10/10

JAKUB ŽÁK, Těšany
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Kde to všechno začalo? 
V Těšanech!

Kde to všechno skončí? 
V Těšanech!

Kousek od Brna směrem na Jih. Ve 
světě je prostě krásně, ale nic nenahra-
dí náš domovský svatostánek! 

K této příležitosti jsme si pro Vás 
připravili závěrečný den s doprovod-
ným programem pro sportovce, děti 
i dospělé. 

 Společně zakončíme závěrečných 
1,9 km plavání, 90 km na kole a 21 
km během! Přijďte mě podpořit na 
poslední den výzvy a přidejte se ke mně 
na trase. Nebo jen přijďte fandit do 
cíle v Těšanech!

 Začínáme v 9:00 na rybníce 
Šutrák v Rakvicích, kde si společně 
můžeme zaplavat.

Nebo radši pár km na kole? V 10:00 
vyrážíme! Objedeme jezera a vydáme 
se po stezce až do Brna, kde přijedeme 
k Olympii.

Ve 14:00 potom vyrazíme na 
závěrečný půlmaraton až do Těšan. 
V 16:00 doběhneme do cíle a společně 
zakončíme celý projekt 10/10/10.

 
Start trasy:  9:00 Rybník Šutrák  

v Rakvicích

Cíl trasy: Základní škola Těšany

Lokace: Těšany

Převýšení: 438 m

Nadm. výška: 237 m n. m.

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Cílová čára projektu 10/10/10

10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce.
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12. 6. ve 14:00 – Těšany u školy
program pro děti a dospělé

Cílová čára projektu
10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce.
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Poděkování

„Nesmírně si vážímVaší podpory,
jste součástí mého příběhu.“
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HLAVNÍ PROGRAM:
» 14:00 Začátek události v Těšanech 
+ Start závěrečného půlmaratonu od 
Olympie Brno
• živý vstup Jakuba na startu půlma-

ratonu
 

» 14:15–16:00 Rozhovory a živé 
vstupy s moderátorkou Kristýnou Ko-
libovou 
• představení výzvy 10/10/10 
• rozhovor s kamarádem Danem - fot-

ky a zážitky z uplynulých 10 dní na 
cestách

• živý vstup s Jakubovým trenérem 
Petrem Kopřivou, inTrenér

• rozhovor KOLOFUN.cz - vášeň k jíz-
dě na handbiku

• živý vstup s Jakubem z probíhajícího 
půlmaratonu

• rozhovor Červený kříž – prevence 
srdce 

• živý vstup z probíhajícího půlmara-
tonu

• rozhovor Česká kniha rekordů – 
povídání o kuriózních a sportovních 
rekordech

• živý vstup z probíhajícího půlmara-
tonu

» 16:00 Slavnostní zakončení
• rozhovor se starostou obce Těšany 

Miroslavem Zborovským 
• předání AED přístroje do Těšan
• předání českého rekordu Jakubovi

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Mini triatlon pro dospělé – trenažer 

na kolo, běh, plavání – Vybojuj si 
odměnu! 

• Ironkids run pro děti
• Skákací hrad pro děti
• Velké srdce – přispívání na další AED 

přístroje – Nos hrdě placku hrdiny! 
• DJ po celý den akce 

 

NA MÍSTĚ:
• stánek s čerstvými burgery - Burger 

Bar Brothers
• stánek s občerstvením 
• stánek s merchem
• Na akci je DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
věnujeme na charitativní spolek Za-
chraň Srdce, který edukuje v oblasti 
prevence kardiovaskulárních onemoc-
nění a finančně podporuje nákup AED 
přístrojů. 

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Cílová čára projektu 10/10/10

VŠECHNY ATRAKCE  
JSOU ZDARMA

Neskutečněmě baví testovat čeho všeho je lidské tělo
schopno a to jak fyzicky, tak psychicky! Tento projekt
je však promě víc než jen dalším výletem ze zóny
komfortu, beru to jako velkou výzvu šířit povědomí
o zdravém srdci. Doufám a pevně věřím, že náš
osvětový projekt bude úspěšný!
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Realizační tým—10/10/10

Jiří Mucha
Řežisér

Libor Fuchs
Dokumentarista

Dan Zacha
Technický support

Michal Dovrtěl
Marketing

😊

Těšany
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Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Pumptrack Těšany

dopravního hřiště v Těšanech

SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍSLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ

— 26. 6. 2021 od 10:00 hod. —
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Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Pumptrack Těšany

NÁPLŇ:
Pojďme dovádět na 
kolech!
Pumptrack a dopravní hřiště 
nabízejí bezpečný a příjemný 
prostor pro hraní a učení se 
s kolem :)

PROGRAM: 
10:00 – slavnostní otevření  
dopravního hřiště 
Tradiční dopravní den  
pořádaný SDH Těšany

11:30 – otevření pumptracku 
KOLODOVÁDĚNÍ PUMPTRACK TĚŠANY 
Profesionální bikeři předvedou 
možnosti využití pumptracku

• Kontrola a nastavení kol účastníků

• Trénink správného projíždění boulí 
a klopených zatáček na pumptracku

• Systémem her pomůžeme všem 
jezdit bezpečněji na kole 

• Flatland bmx – Filip Votroubek 
Bikehouse shop a servis

• Show na kolech – Unbreakable crew

• Výuku a organizaci zajišťuje 
Jedemlesem

14:00 – posezení při živé hudbě

17:00 – ukončení akce

Občerstvení zajištěno.
* program akce bude v souladu s vládními opatřeními.

MODERÁTOR: 
Guy-g
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SDH Těšany
�  �  www.sdhtesany.cz Hasiči Těšany

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · SDH Těšany

Hasičské soustředění 2021

V pořadí deváté letní soustředění je tu! Pojedeme tentokráte na 7 dnů (6 nocí)  
a to v termínu 23. 8.–29. 8. 2021.

Protože časy se mění, nechceme zakrnět! A tak letos nepojedeme tradičně na 
Zlobici (ačkoli té slavnostně 3× hurá!), ale do maličkaté vísky Hynčice pod Sušinou 
v neuvěřitelném kraji Jeseníků, coby kamenem dohodil od Králického Sněžníku. 

Vedoucí a praktikanti si už stihli udělat výlet za účelem seznámení se s místní 
krajinou a ubytováním a jedním dechem všichni řvali, že letos to bude úplně super! 
Ubytování v nově rekonstruované horské chatě (původně slouživší coby škola) s po-
tokem kousek od ohniště a koupacím rybníkem za humny. A bonus navíc, přírodní 
rezervace všude kolem. Už se těším na ty orienťáky! 

23



Zpravodaj obce Těšany · xxx 2017 · Rodinné centrum Na Myšáku28

Xx

Xxx

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

První „akcí“ 
v novém roce 
byly Masopust-
ní rébusy ro-
zeseté na stro-
mech v celém 
parku u školy. 
Přesto myslíme, 
že všem tento 
menší  okruh 
bohatě stačil, 
paní zima si to-
tiž zrovna v ma-
sopustní víkend v Těšanech užívala. Ale 
i tak Vás to neodradilo, děti i někteří 
dospělí splašili masky a vyrazili. Po 
rozluštění rébusu děti dostaly sladkou 
odměnu od hodných dárců z Večerky 
Jitka a drobnosti od pana sponzora 
z Pramosu. Moc děkujeme. Přehlídka 
masek alespoň na fotkách se neobešla 
bez vyhlášení nejlepšího převleku, kte-
rý vyhrál jednoznačně tatínek s dcerou, 
malou čarodějnicí. 

Další stezka 
pro děti byla 
Jarní. Tam už 
nám počasí přá-
lo a mohli jsme 
rodiny s dětmi 
vyvést i trochu 
za dědinu. Děti 
plnily tématické 
jarní úkoly a do-
plňovaly tajen-
ku. Tato stezka 
byla ukončena 
u Myšáku, kde děti mohly ještě dozdo-
bit smrtku Morenu doma vyrobenými 
výfuky z vajíček. Ta se pod jejich tíhou 
div nerozlomila. A na květnou neděli 
jsme ji pak s vedením Myšáku vynesli 
za dědinu a hodili do potoka. Pár dní na 
to už se jaro trochu ukázalo, ale letos to 
stále není takové jaro, jako známe. 

Sotva jsme uklidili u Myšáku Mo-
renu, postavili jsme tam velikonoční 
výzdobu, kterou hlídal pořádný zajíc. 
Tento zajíček 
Popleta totiž 
schoval po ce-
lých Těšanech 
velikonoční va-
jíčka malovaná 
na kamínkách 
a  z a p o m n ě l 
kam. Poprosil 
proto děti, aby 
mu nalezená 
vajíčka nosily 
n a  M y š á k 
d o  k o š í č k u .           

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Rodinné centrum Na Myšáku

Nový rok 2021 nám zatím nic moc nového nepřinesl, a proto jsme zkusili bavit 
děti v Těšanech alespoň bezkontaktním způsobem jako na podzim. 
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Děti byly moc šikovné a více jak 100 
vajíček do košíčku doručily. Tato 
vajíčka totiž měla poté putovat jako 
dar do domova u Františka babičkám 
a dědečkům. A nejen to. Obdarovat 
tyto seniory mohly samy děti, které pro 
ně nakreslily 100 krásných přáníček 
k Velikonocům! Ještě jednou za ně děti 
moc děkujeme, opravdu byla přáníčka 
krásná a dostali jsme i zprávu, že se 
moc líbila! Radost ale měli i z malo-
vaných kamínků, za které děkujeme 
místním „kamínkářkám“. A za tento 
krásný čin a nápad děkujeme Hedvice 
Urbanové, která Vám o kamínkách níže 
poví více😊. 

Teď v době rozvolňování vě-
říme, že proběhnou i akce, které 
pro Vás chystáme. Nyní už máme 
za sebou nejspíš den dětí, který se 
hlavně dětem snad líbil. 

27. 6. Vás pak zveme na krásné 
divadelní představení.

Mějte se krásně a věříme, že brzy 
vše pojede na Myšáku jako dřív i když 
kroužky o prázdninách budou mít zase 
volno. Snad letošní září začneme lépe. 
Každopádně Podzimní bazárek máme 
naplánovaný na 18. 9. Po jarním vý-
padku už se na něj moc těšíme.

Více o kamínkování:
Už jste si asi všimli, že se po naší obci 

sem tam schovává malovaný kamínek. 
Jedná se o putovní kamínky, které 
z druhé strany mají PSČ města, kde byly 
nakreslené a také název facebookové 
skupiny, kde má být daný kamínek 
zveřejněn, aby si ho jeho majitel mohl 
dohledat a zjistit, kde se právě nachází. 
Pokud vás kamínky zaujaly, můžete se 
přidat do facebookové skupiny Kamínky 
z Těšan, kde zjistíte nejen, jak kamínky 
začít malovat, ale i informace o různých 
akcích nebo soutěžích spojených právě 
s kamínky. Jednou z nich byla i akce 
Srdce z kamínků. Kdy se u RC na Myšá-
ku nakreslilo velké srdce a do něho děti 
nosily malé kamínky z motivy srdíček, 
které jsme potom roznesli hasičům, po-
licistům, vojákům, prodavačkám, řidi-
čům hromadné dopravy a dalším. Další 
akcí bylo hledání velikonočních vajíček, 
které spolu s přáníčky dětí putovaly 
seniorům do Domova u Františka v Úje-
zdě u Brna. Dále jsme podpořili sběrače 
při úklidu obce, kterým jsme nakres-
lili kamínky s logem Ukliďme Česko. 
S kamínky jsme pro děti připravily už 
i jednu soutěž, kdy se sbíraly barevní 
smajlíci a ten kdo jich měl nejvíce vyhrál 
knihu. A další soutěže připravujeme. 
Na stránce se také dozvíte, kdy a jaké 
kamínky jsou právě k nalezení. Pokud 
se vám, ale nedaří malované kamínky 
nikde nalézt, tak nezoufejte a přijďte se 
podívat k Těšanskému kamínkovníku, 
který naleznete u Obecního úřadu. 

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Rodinné centrum Na Myšáku 25



Vzhledem k rostoucímu počtu 
sportujících dětí přihlásíme k ofici-
álním soutěžím více týmů mládeže. 
Zvažujeme i přihlášení jednoho dívčího 
mužstva. Nábory dětí probíhají každý 
den na hřišti (dotazy můžete zasílat na 
email: sokoltesany@seznam.cz

Dospělí už také trénují a hrají pří-
pravná utkání. Věkový průměr A týmu 
je 23 let a my se těšíme na jeho výkony 
v nové sezóně.

Otevřeli jsme pro Vás  
fotbalovou klubovnu  
(otevírací doba květen/červen):

Pátek 17-22
Sobota 15-22
Neděle 10-20

Co plánujeme pro zbytek roku, 
pokud nám to epidemická 
situace dovolí:
• červen - BisonCUP (více info na 

www.bisoncup.cz )
• červen/červenec – letní noc
• červenec – BisonKEMP (2 turnusy, 

více info na www.bisoncup.cz/
bison-kemp )

• srpen – Petangový turnaj dvojic
• září – hody
• listopad – šachový turnaj
• prosinec – štěpánský turnaj

Přejeme hezké léto  
a těšíme se na Vaši přízeň, 

za TJ Sokol Těšany  
Jaroslav Nádeníček

Vážení sportovní fanoušci, 
po dlouhém odpočinku jsme se znovu pustili do práce. Všechna mládežnická mužstva 
naplno trénují a hráči už se těší na novou sezónu, která by měla začít v srpnu. 

Xx
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� Sokol Těšany
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Aktuality můžete sledovat na Facebooku:

• na stránkách BISON CUP fotbalový turnaj  
a Fotbalová klubovna TJ Sokol Těšany

• ve skupinách Přípravka Těšany-Nesvačilka a Mladší žáci Těšany
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TS Wolfpack Těšany
�  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany ts.wolfpacktesany@gmail.com
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Hned jak se začaly všechny zákazy 
rozvodňovat, jsme nečekaly ani minutu 
a začaly znova trénovat. Za tu dobu bylo 
co dohánět a některé holky neměly ani 
možnost se předtím poznat. Jediné co 
nám teď schází je tělocvična, na kterou 
netrpělivě čekáme.

Zatím máme tréninky venku, bohu-
žel moc hezkého počasí jsme si zatím 
moc užít nemohly. I přes to, jsou holky 
bojovnice a zvládají výkyvy počasí ob-
čas lépe než-li já.

I když nám teď vše házelo klacky 
pod nohy, zájem o vstup do naší smeč-
ky je tento rok větší než jsem sama 
očekávala. Za to bych chtěla poděkovat 
všem kteří tento zájem projevují a hlav-
ně všem kteří stále drží s námi. Jsem 
hrozně mile překvapená že i když jsme 
se vídat nemohly tak se holky zlepšují.

A teď otázky ne které se nejvíce ptá-
te. Tréninky jsou každé pondělí a pátek 
od 16-17, zatím jen při dobrém počasí, 
před tělocvičnou Těšany. Přihlásit se 
můžou děti od 4 let. Přihlášky se do-
stávají a podávají až na začátku nového 
školního roku. Pokud máte zájem mů-
žete se dojít podívat na trénink už teď 
a klidně se přidat. Jestli jsem na něja-
kou z informací, která by vás zajímala 
zapomněla, nebojte se nás kontaktovat. 
Rádi odpovíme.

A nakonec bych chtěla zmínit to nej-
důležitější. DĚKUJI všem holčičkám 
a rodičům, kteří i přes složitost situace 
nad námi nezlomili hůl a každý trénink 
mi dokazují, že je to baví a tancují rády. 
Doufejme že tento rok budeme mít více 
možností vám ukázat co jsme se zvlád-
ly, i přes to všechno, nového naučit.
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 „Kterak brněnští Sokolové nejen Těšany navštívili“
Celodenní výlet Sokola brněnského 

do Klobouk podniknutý nebyl výletem 
obyčejným a všedním, nýbrž se stal 
pro celou krajinu, kudy se Sokol ubíral 
krásným svátkem národním, který 
v dějinách Sokola brněnského skvělé 
místo provždy zaujímati bude. 

Výlet zahájen jízdou až do Sokolnic 
po šesté hodině ráno. Na nádraží uvítal 
Sokoly veteránský spolek Újezdský 
v plné uniformě s hudbou, pak ban-
derium ze Sokolnic a valný počet ta-
mějších národovců. Když se byl průvod 
sestavil, šlo se do Újezda a společně do 
Zatčan, kde očekával Sokoly starosta p. 
Kundera s obecním výborem. Po vzá-
jemných pozdravech zabočeno na cestu 
k Rozárovu a k Moutnicím. Dřív než se 
očekávalo, dorazili Sokolové do farnos-
ti Moutnické, kde již obyvatelstvo bez 
rozdílu stáří a pohlaví s netrpělivostí 
očekávalo příchod Sokolů. Po uvítání 
ze strany obecního představenstva 
učiněno zde krátké zastaveníčko, aby 
se posnídalo. V okamžiku byly veškeré 
místnosti hostince lidem přeplněny 
a život nelíčeného přátelství byl ihned 
v plném proudu. Čím se lze lépe po-
baviti než zpěvem a proto zazpívali 
Sokolové několik národních písní, což 
působilo na lid velmi dobře.

Dáno znamení k pochodu na cestu 
do Těšan. Hned za obcí Moutnickou 
očekávalo Sokoly oddělení banderis-
tů Těšanských na bujných a pestře 
nastrojených ořích. Rozumí se samo 
sebou, že se šlo pochodem co možná 
nejrychlejším, by nemuseli Těšanští, 
jenž vše na uvítání Sokolů vynaložili, 
dlouho čekati. A vskutku se i zde do-
stavil k uvítání kdo jen mohl. Obecní 
výbor se starostou panem Václavem 
Langáškem v čele, oslovil Sokoly , víta-
je je co přátele a zároveň co hosty obce 
Těšanské, žádaje o kratičké zastavení 

a o přijmutí uchystaného pohostění. 
Průvodem v skutku nevšedním šlo se za 
ustavičné střelby a při velmi dobře říze-
né hudbě Těšanské do panské zahrady, 
kde byly již stoly k společné hostině 
přichystány. Přijmulo se s vděčností 
daru obcí Těšanskou poskytnutého 
a když přítomný starosta Sokola p. Flo-
rian Zedník se byl jménem jednoty za  
tolikeré důkazy upřímného přátelství 
poděkoval, nastoupen pochod k Borko-
vanům, kde již od rána bylo velmi živo 
a k nejslavnostnějšímu uvítání všechno 
připraveno. Banderisté, hudba, největ-
ší část lidu z Těšan, jakož i starosta p. 
Langášek připojili se k Sokolům a šli 
s nimi do Borkovan. Bylo-li doposud 
ve všech místech účastenství veliké, 
pak se musí o Borkovanech říci, že bylo 
ohromné a že nejen Borkovany ale i celé 
okolí bylo na nohou. Dojem jaký učinilo 
uvítání obcí Borkovanskou na každého 
přítomného, nelze zde ani dosti vylíčit. 
Každému zaplesalo srdce radostí, když 
uzřel ohromné banderium Borkovan-
ské v počtu asi 100 hlav v pestrém kroji 
národním na koních bohatě a nádherně 
vystrojených. Banderisté, z nichž každý 
byl opatřen praporem z hedvábných 
šátečků a skvostných pentlí uprave-
ným a všichni v národním stejnokroji, 
přijeli Sokolům daleko vstříc a když se 
konečně s nimi sešli, sestavili se tak, 
že jelo jedno oddělní po 8 v jedné řadě 
před Sokoly a druhé oddělení uzavřelo 
průvod. Byl to dojemný okamžik, býti 
účasten tolikeré pocty, o níž nesmí ni-
kdo tvrditi, že byla uměle připravena. 
Bylo tu zjevno, že lid má vysoce živý cit 
rodinné souvislosti své a bratrská láska 
že ho v pevný šik pořádá. Jen s nouzí 
bylo možná volným krokem ubírati se 
ku předu, tak velké účastenství bylo 
již nastalo, než se došlo do Borkovan. 
Všechen lid v nejsvátečnějším oděvu 
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očekával příchod Sokolů na pokraji 
obce. V obci musel Sokol se pozdržeti 
a přijmouti malé občerstvení, které 
obec věnovala.

Spojené hudby Těšanská a Bor-
kovanská postavily se v popření prů-
vodu a šlo se k ustanovenému cíli do 
Klobouk. Sotva že Sokolové dorazili 
nad Borkovany, již na ně čekalo nové 
překvapení. Očekávali je zde dvě nové 
banderiea a sice Kloboucké a Šitbořic-
ké, tak že spojená banderia na pochodu 
od Borkovan se páčila skoro na dvě 
stě hlav. O 1. hodině ocitli se Sokolové 
v průvodu již velkolepém, na pokraji 
městyse Klobouk. Zde bylo uvítání 
opravdu imposantní. Celý obecní výbor 
se starostou p. F. Hutákem, všichni 
hodnostáři obce obklopeni tisícemi lid-
stva přišli, by Sokoly uvítali. Ověnčen 
byl prapor sokolský a slečny podělily 
Sokoly kyticemi. Slavnostní průvod, 
který za střelby z vrchů klobouckých do 
obce dorazil, byl velkolepým, poskytu-
jíc divadlo, jakého snad v kraji tomto 
ještě nebylo. Společný oběd se odbýval 
v hostinci p. Wurma a byl velmi bohatě 
upraven. Odpočinek trval do 4. hodiny 
odpoledne, načež následoval společný 
výlet do tak zvaného panského hájku. 

K výletu se dostavilo tolik lidí, že velmi 
prostranný hájek nebyl ani s to všechen 
lid pojmouti. Nastala ihned příjemná 
zábava. Hudba sváděla k tanci, k če-
muž se Sokolíci nikdy dlouho pobízeti 
nenechají a v přestávkách se zpívalo 
a deklamovalo. Zábava v panském 
hájku trvala do 7 hodin večer. Zpáteč-
ní cesta vedla opět do hostince pana 
Wurma, kdež po krátké době se počalo 
opět tančiti. Tanec trval do 11 hodin 
v noci až se konečně muselo pomýšleti 
na návrat do Brna. Obec Kloboucká 
připravila sedm povozů, na nichž se 
jelo do Sokolnic a odtud vlakem o 3 
hodinách do Brna.

A tak bych byl s popisem památného 
výletu do Klobouk u konce, podotýkaje 
jen ještě, že nelze považovati zprávu 
tuto za úplnou. Při tolikeré slávě jako na 
výletu do Klobouk, jest nával citů a ro-
zechvění pochopitelně tak že se snadno 
na něco pozapomene obzvláště, když 
se stane zpravodaji nehoda, a ztratí po 
celý den činěné poznámky o průběhu 
všech událostí. A tato nehoda potkala 
také pisatele této zpráva. Na zdar! 

(Přepsáno, zkráceno z dobového 
článku z roku 1875 – Moravská orlice)
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Pro rok 2021 se expozice těšanské 
kovárny otevřela pod dohledem nové 
správkyně, paní Eriky Lízalové. Paní 
Lízalová se do nové role vpravila 
rychle a svou velkou zásluhu na tom 
měl fakt, že se do dění na kovárně 
zapojovala již v minulosti. Proto velmi 
detailně zná provoz i ovzduší Technic-
kého muzea v Brně. Pro rok 2021 je 
již program dán a v současné chvíli se 
připravuje další ročník setkání kovářů 
damascenské oceli ve dnech 19. a 20. 
června 2021. Tentokrát však proběhne 
bez přítomnosti veřejnosti. Ale sestřih 
toho nejzajímavějšího představíme 
veřejnosti formou krátkého videa, 
které umístíme na stránky muzea či 
youtube kanál. 

Věříme také, že letní nabídka akcí 
pro rodiny s dětmi bude i přes různá 
epidemiologická omezení, která nás 
stále svazují, plně uskutečněna a po-
těší tak nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Jejich přehled je možné získat na 
www.tmbrno.cz. 

Stále se snažíme nabízet něco 
nového, něco neokoukaného. Velkou 
oporou nám dosud byli místní pomoc-
níci, řemeslníci z blízkého i vzdálené-
ho okolí, kterých touto cestou velmi 
děkuji a věřím, že se opět v kovárně 
potkáme. Naším cílem je představit 
tradiční řemesla tak, jak je už málokdo 
může zažít, v tradiční formě. Doufá-
me, že si návštěvníci budou moci opět 
vyzkoušet práci kováře či koláře. Ale 
to je ještě daleko... 

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Těšanská kovárna

Těšanská kovárna
        724 239 656 tesany@tmbrno.cz
  www.tmbrno.cz/pamatky/kovarna-tesanech/
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Zlatým hřebem sezony je tradičně 
Mladý těšanský kovář. I tentokrát se 
zaměříme na mladou generaci, která 
se již v oboru zorientovala a ostří si své 
první profesionální ostruhy. Po zkuše-
nosti z loňského roku, kdy se podařilo 
touto cestou osvěžit exteriér památky 
novými prvky v podobě rekonstrukce 
vývěsního štítu (kola) zavěšeného na 
replice konzole, budeme pokračovat 
v dalších realizacích formou replik či 
uměleckých fantazií. Vytipovány jsou 
závěsné lampy či kliky, které by mohly 
dostat novou podobu. 

Ráda bych všechny občany Těšan 
pozvala do kovárny. Pro aktivnější 
mládež nabízíme možnost spolupráce 
při akcích pro rodiny s dětmi. Pokud 
víte o někom šikovném, koho bychom 
mohli zapojit do dění na kovárně, 
uvítám možnost kontaktu. Ráda bych 
do nabídky kovárny zapojila místní 
řemeslníky, které bychom mohli na-
ším prostřednictvím zviditelnit. A na 
závěr bych ráda poděkovala za vyni-
kající a laskavou spolupráci paní Evě 
Dudkové a jejímu muži, panu Aloisi 
Dudkovi. Paní Dudková po dlouhá de-
setiletí pečovala o kovárnu i návštěv-

níky, stejně jako o všechny řemeslníky 
a pomocníky, kteří na kovárně zajiš-
ťovali program. Jen ona ví, kolik času 
kovárně věnovala nad rámec povinné 
pracovní doby a kolik obav musela 
vytrpět, než se akce podařila. A není 
třeba zdůrazňovat, že manželé Dud-
kovi dávali kovárně rodinného ducha, 
který návštěvníky obejmul a pohladil, 
a pro toto se do kovárny vraceli. 

 Petra Mertová, 
Technické muzeum v Brně

Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Těšanská kovárna 33



Zpravodaj obce Těšany · červen 2021 · Zpráva o bezpečnostní situaci

Zpráva o bezpečnostní situaci  
v obci Těšany za rok 2020
poskytnutá Policií České republiky  
Obvodním oddělením Židlochovice

Přehled trestné činnosti a přestupků v teritoriu  
obce Těšany v období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Celkem bylo šetřeno 7 trestných činů,  
přičemž u 3 trestných činů byl zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:

• Krádeže vloupáním do objektů 
a vozidel – 2 případy

• Porušování domovní  
svobody – 1 případ

• Ohrožení pod vlivem  
návykové látky – 1 případ

• Krádež – 1 případ

• Zatajení nálezu – 1 případ

• Výtržnictví – 1 případ

Přehled spáchaných přestupků:

• Přestupky proti občanskému  
soužití – 16 případů

• Přestupky v dopravě – 5 případů

• Přestupky proti  
majetku – 2 případy

• Podvodné jednání – 1 případ

 
Dále bylo provedeno 24 šetření, kte-
rá se týkala součinnosti o ostatními 
složkami Policie ČR, dalších státních 
organizací a zpráv pro soudy.

Ilustrační foto
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NABÍZÍME

Stavební materiál
Pytlované směsi, betonové zboží, 

zateplovací systémy, odpadní 
systém KG, HT, PPR systém, 
sádrokartony, izolace, zdící 

materiály, OSB desky, tesařské 
kování, spojovací materiál, ruční 

nářadí...

Hutní materiál
Ocel betonářská, kari sítě,  

ocel profilu U, L, I...
Lze zajistit dělení materiálu.

Míchací centrum barev  
a omítek firmy JUB

Vzorníky barev k zapůjčení výběr 
z cca 10 000 odstínů barev interiér 

a exteriér. Nabízíme vodou 
ředitelné barvy na dřevo a kov 

a lazury. Míchání provádíme na 
počkání, nebo na objednávku – 

dle požadovaného množství.

Doprava
Doprava materiálu autem s HR.

STAVEBNINY 
HRUŠOVANY U BRNA

Sídlo: 
ulice Vodní 

(průmyslová zóna)

Mobil: 777 249 012

E-mail: 
kubicek@apvstavds.cz

Provozní doba 
Po – Pá 7.00–16.00 

So 7.00–12.00 od 1. 4. 2021 !!!




