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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, 
dostáváte do rukou nový Zpravodaj, ve kterém nejen 
zrekapitulujeme, co vše jsme společně v minulých měsících 
prožili, ale také se dozvíte, co nás ve dnech následujících čeká. 
Letní kino, slavnosti, koncert skupiny Javory a další si

připomeneme především ve fotkách, o projektech a plánech, které nás 
v Těšanech čekají, si můžete přečíst nejen ve „Slově starosty“, ale také v dalších 
článcích. Doufám, že si v těchto podzimních dnech najdete na náš Zpravo-
daj čas. 

Zrekonstruované dopravní 
hřiště & pumptrack

Těsně před prázdninami jsme 
otevřeli zrekonstruované dopravní 
hřiště rozšířené o pumptrackovou 
dráhu. Od začátku mého starostování 
jsem dopravní hřiště v Těšanech pova-
žoval za sportoviště, které si rekons-
trukci určitě zaslouží, proto jsem rád, 
že se podařilo nejen opravit hřiště 
původní, ale také zatraktivnit areál 
o pumptrackovou dráhu. Na vybu-
dování tohoto sportoviště jsme od 
Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi 
70 % dotaci. 

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 1. 10. 2021

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 6. 12. 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

DOTACE
1,6 mil. Kč



Stavba víceúčelového hřiště 
zahájena 

Během září jsme zahájili stavbu 
víceúčelového sportoviště za základní 
školou v Těšanech. Chceme udělat 
novou atletickou dráhu, doskočiště, 
umělou trávu, ale také vytvořit prostor 
pro cvičení hasičů. Ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o. a to 
7.120.277,31 Kč včetně DPH. Obec 
Těšany na tuto akci obdržela dotaci od 
MMR ve výši 5 mil. korun. Stavbu 
plánujeme dokončit v červnu příštího 
roku. 

o tom ZO Těšany jednat. Chci podě-
kovat místním spolkům a dobro-
volníkům, kteří se do pomoci zapojili. 
Solidarita byla cítit z každého, kdo chtěl 
pomoci a já si toho velmi vážím.

DOTACE
5 mil. Kč

Pomoc obcím postiženým 
tornádem

Zastupitelstvo Těšan rozhodlo 
poskytnout finanční dar z rozpočtu 
obce na pomoc obcím postižených 
tornádem. Každá z pěti obcí (Moravská 
Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, 
Hodonín – Pánov) obdržela 25.000,- 
Kč s tím, že pokud se ukáže nutnost dále 
některé z obcí finančně pomoct, bude 

Těšany přispěly
nejen pomocí 
přímo v místě, 
ale také darem 

100.000 Kč.

Jednota orel Těšany   38.000,- Kč

Těšánek z.s. 20.000,- Kč
ZUŠ Klobouky 5.000,- Kč

Podpora spolkům

Obec Těšany poskytla finanční 
podporu následujícím spolkům 
a farnosti:

Jednota orel Těšany  15.000,- Kč
(Tábor Robinson) 

(běžný chod klubu)
Rc Na Myšáku 20.000,- Kč
Farnost Těšany 50.000,- Kč

3× foto: idnes.cz
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Nový správce sportovišť

Novým správcem sportovišť v Tě-
šanech je pan Martin Čech. Kontakt na 
správce: 724 188 583. Rezervaci do 
tělocvičny můžete provádět v rezervač-
ním systému na hristetesany.cz, 
popř. přímo u správce. Důvodem, proč 
jsme zavedli tuto novou pozici, je to, 
že za posledních 7 let vyrostlo v Tě-
šanech mnoho sportovišť, především 
potom multifunkční hřiště, workoutové 
hřiště, pumptrackové hřiště, byla zre-
konstruovaná tělocvična a také bude 
zbudováno hřiště za školou a tato  
sportoviště potřebují pravidelnou 
údržbu.

V těchto dnech probíhá, troufám si 
napsat, tradiční zájezd pro seniory. 
Letos navštívíme Valtice a také Lanž-
hot. 

Zájezd pro seniory 

Martin Čech
Správce sportovišť v Těšanech

  724 188 583

www.hristetesany.cz

Vandalismus v Těšanech

Je pro mě znepokojující, že se v Tě-
šanech najdou jedinci, kteří jsou 
schopní ničit náš společný majetek. 
V nedávné době se tomu tak stalo 
například rozbitím skla v čekárně. Chci 
vyzvat všechny občany, aby pokud uvidí 
někoho, kdo poškozuje veřejný majetek 
u nás v obci, tak ať neprodleně kon-
taktuje policii ČR nebo mě, jakožto 
starostu obce.  
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Možná jste si všimli...

Miroslav Zborovský

Možná jste si všimli, že před kovárnou 

je opět pařez, který tam dřív stával. 

S myšlenkou navrátit pařez na důs-

tojné místo přišel pan Milan Strouhal, 

a i díky jeho iniciativě a spolupráci 

s panem Strouhalem jsme ho zrenovo-

vali. Myslím, že pařez nyní velmi 

vhodně doplňuje prostor u kovárny. 

Posuďte sami. 
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V letošní roce jsme zkusili posunout 
letní kino do poloviny měsíce srpna 
a musím říct, že to byla rozhodně změna 
k lepšímu. Počasí bylo více než dobré 
a všechny večery byla skvělá návštěva. 
O změně termínu jsme již uvažovali 
dříve, a i proto jsme se rozhodli 
promítat filmy ve své režii namísto 
spolupráce s Kinematografem bratří 
Čadíků, který v uvažovaném termínu 
neměl volno. V rámci letního kina v Tě-
šanech jsme letos mohli vidět filmy 
MATKY, hit letošního roku PRVOK, 
ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL a také film 
pro celou rodinu GUMP - PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT. Každý večer byly 
promítány také krátké filmy z archívu 
obce. Za zpracování a přípravu těchto 
filmů chci poděkovat panu Liboru 
Langáškovi. Rád bych také ještě jed-
nou poděkoval sponzorům, kteří pro-
mítání letního kina podpořili. 

Letní kino

Také areál nových kabin se pro 
promítání osvědčil. 

Jsou to společnosti:
Agro MONET, a. s. 5.000 Kč bez DPH, 
PRAMOS, a. s.– 6.000 Kč bez DPH, 
KRED spol. s.r.o. – 10.000 Kč bez DPH. 



Dne 8. a 9. října proběhnou volby 
do poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky. Budu rád, pokud 
využijete svého práva a voleb se 
zúčastníte. Myslím, že rozhodnout se 
dle vlastního názoru a vyjádřit svůj 
postoj k tomu, kam má Česká republika 
směřovat, je přesně to, co nám dává 
svobodu a demokracii. 

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky
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Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost 
ve vestibulu Obecního úřadu Těšany č.p. 141.

Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky).

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v pátek 8.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 9.10.2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC



Dne 23. 9, jsme natáčeli na Těšanské kovárně „Kroniku vzpomínek“. Jedná se 
o videozáznam, na kterém místní pamětníci vzpomínají na léta válečná, poválečná, 
ale i na běžný život v Těšanech. Chci poděkovat panu Eduardu Langáškovi a panu 
Aloisi Dudkovi za ochotu se natáčení zúčastnit. Dokument točil v prostorách kovárny 
zkušený kameraman pan Kamil Šlapal, který mimo jiné natáčel v Těšanech také 
pro Toulavou kameru. Prozradím, že v zimních měsících bychom chtěli uspořádat 
v některé z obecních budov promítání nejen této Kroniky vzpomínek, ale 
i dalších filmů z archívu obce. Věřím, že se Kronika vzpomínek bude líbit.

Miroslav Zborovský 

Kronika vzpomínek

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří 

přispívají ke kulturnímu dění v obci. Společenský 

a sportovní život je to, co dělá naši obec výji-

mečnou a budu rád, pokud budou i nadále místní 

občané ochotní přispět svojí iniciativou k aktiv-

nímu a společenskému životu. 

Miroslav Zborovský
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Kulturní komise
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Vítání občánků

Na začátku prázdnin jsme měli čest 
přivítat na obecním úřadě v Těšanech 
hned při dvojitém vítání občánků děti 
Jasmínu Miklík, Marka Záhorského, 
Annu Drkalovou, v druhé skupince pak 

Všem dětem i rodičům přejeme do 
života mnoho zdraví, lásky, pohody, 
nádherných společných chvil. 

Kristýnu Zapletalovou, Stellu Hamší-
kovou a Marii Hrdličkovou.

Mgr. Radka Kučerková
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I letos na slavnostech spojili naši mladí krojovaní síly s babama a stejně jako loni 

si troufám tvrdit, že se tato akce mimořádně vyvedla. Nemůžu opomenout, že na 

zahájení národopisných slavností jsme si pro tento ročník přichystali opravdu 

mimořádnou událost, a to koncert skupiny JAVORY, který v pátek 3. 9. otevřel již 

23. ročník. Nicméně i sobotní program byl, i díky přízni počasí, velmi povedený. 

Slavnosti byly jako vždy ve znamení folklóru, řemesel a vyžití pro celou rodinu, ale 

tak jak už u nás je v posledních letech zvykem, rozšířili jsme program i o další 

zajímavosti. Velmi si vážím vystoupení místních chlapů na velkém podiu před 

tělocvičnou, kde pod taktovkou Pavla Horáka a Milana Strouhala zavzpomínali na 

odkaz pana Josefa Chalupy, který je pěvně spjatý s těšanskou kovárnou. Také 

vystoupení našeho Lušňáčku patří k srdečním záležitostem mnoha Těšaňáků. Celý 

den jako vždy skvěle moderoval Adam Turek. Chci poděkovat také sponzorům 

a Jihomoravskému kraji za finanční podporu této akce. JMK přispěl částkou 

75.000,- Kč, společnosti Modrý projekt s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.

a Prostavby a.s. přispěli na vystoupení skupiny JAVORY částkou 10.000,- Kč. 

Mediálním partnerem koncertu bylo Rádio Blaník. 

23. ročník Národopisných slavností v Těšanech

Vystoupení skupiny Javory v rámci Národopisných slavností



V sobotu odpoledne jsme za obec 
předávali dvě ocenění. Poděkování za 
mimořádný sportovní výkon v rámci 
projektu 10/10/10 panu Jakubovi 
Žákovi a také poděkování za podporu 
folkóru a přínos v zachování a obnově 
krojů v obci Těšany paní Marii Horáko-
vé.  

Současně se slavnostmi proběhl den 
otevřených dveří na základní i ma-
teřské škole, kde si návštěvníci mohli 
prohlédnout obě budovy po rozsáhlé 
rekonstrukci. Akce byla spojená se 
70. výročím od založení ZŠ Těšany.

V rámci 23. ROČNÍKU NÁRODO-
PISNÝCH SLAVNOSTÍ jsme přestřihli 
pásku a slavnostně otevřeli naši nově 
zrekonstruovanou tělocvičnu. Celá akce 
stála přibližně 23 mil. Kč a od MMR 
jsme obdrželi dotaci 5 mil. Kč.  
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Miroslav Zborovský

DOTACE
5 mil. Kč



Modrý
projekt



 Národopisné slavnosti - FOTO: Miroslav Lízal, Radim Marada       



Slavnosti pohledem ze stánku 
prodejce

Celá atmosféra slavností byla velmi 
pohodová a pro nás jako prodávající bylo 
příjemné i to, že se zde potkáváme se 
zákazníky z předešlých ročníků, kteří jsou 
s naším zbožím spokojeni a přijdou si tak 
k našemu stánku znovu nakoupit, ale i se 
spoustou nových návštěvníků. Není se čemu 
divit, jelikož samotné místo, kde jarmark 
probíhá, má svoji kouzelnou atmosféru. Co 
může být příjemnějšího než se v prvních 
zářijových dnech sejít před Těšanskou 
kovárnou, popíjet lahodný burčák za 
doprovodu folklórních písniček a u toho 
mlsat naše oříšky.

Na Národopisných slavnostech v Tě-
šanech jsme měli letos už potřetí možnost 
nabídnout náš sortiment Oříškového 
mlsání, sušeného ovoce a jiných dobrot. 
Stejně tak jako předešlé ročníky byl 
i tenhle pro nás rozhodně výjimečný už 
i proto, že šlo o první jarmark po covidové 
pauze a my jsme byli rádi, že se opět 
můžeme potkat se zákazníky naživo, hlavně 
když se jedná o naši domácí půdu.

Máme to tu prostě rádi a dělá nám 
radost, že jsme tu již třetí rok tak srdečně 
přivítáni. 

Kristýna Strouhalová 

Kuj železo dokud je žhavé… tak nás to 
učili ještě v dobách, kdy jsem byl ještě  
kovářským tovaryšem a v době, kdy jsme 
společně se dvěma dalšími spolužáky dostali 
před více než dvaceti léty nabídku měsíční 
praxe v kovárně v Těšanech. Nezapomenu-

Těšanská kovárna malovaná…

telná léta a vzpomínky, které jsou i po tolika 
letech jako živé…

Inu a že už snad i ti dudáci před kovár-
nou patří ke kovárně podobně jako ti 
okovávaní koně! ;) 

Dudáci Tryhuci

A protože sami dobře víme, jak nás vždy 
nesmírně potěší, když nám někdo pochválí 
akci a to nejen slovně se skleničkou vínka na 
místě,  ale třeba i tím, když si dotyčný najde 
čas ještě zatepla a plný dojmů sepsat těch 
pár řádek na zveřejnění. I my tak činíme 
a chtěli bychom tímto psaním nesmírně 
poděkovat Těšanům, celému organizační-
mu týmu a panu starostovi  za to, že přes 
všechny ty nástrahy této pro nás všechny 
složité pandemické doby, mají tu vůli 
a odhodlání udržovat tradice a krásné zvyky 
našich předků a že my toho můžeme být  
součástí .

S díky a srdečnými pozdravy

Pozvání, abychom zde společnými 
silami dotvářeli tuto krásnou historickou 
scenérii barvou našich krojů a zvukem 
našich dud. A funguje to! Každým rokem, co 
sem jezdíváme, zvonění kladiv společně 
s tóny našich nástrojů vytváří onu zcela 
neopakovatelnou atmosféru, kterou lze 
dnes zažít jen a právě v Těšanech.

To, že není Těšanská kovárna jen zamrz-
nutou muzejní vzpomínkou na zašlou slávu 
a historii našich předků je snad každému 
více než jasné. Ba právě naopak, toto 
magické místo, umí chytit za srdce,stále žije 
tou jedinečnou a tvůrčí energií a nás vždy 
moc potěší možnost návratu v podobě 
pozvání na zdejší Národopisné slavnosti. 

Zpravodaj obce Těšany · říjen 2021 · Národopisné slavnosti v Těšanech14
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V průběhu roku 2022 
dojde k rekonstrukci celého 
hřbitova. Obec spolupracu-
je s Ing. arch. Regínou Kub-
rickou a Modrým projek-
tem s.r .o.  na přípravě 
projektu pro realizaci a 
schválení příslušnými  úřa-
dy, tak aby se mohlo na jaře 
2022  začít  s  pracemi.

 Danuše Horáková

Chtěli bychom touto 
cestou požádat občany, 
kteří mají vazbu na starý 
hřbitov, aby nám pomohli 
zjistit některé údaje o na-
rození a úmrtí, které se nám 
nepodařilo dohledat. Naší 
snahou je, aby tyto informa-
ce nezanikly a uchovaly se 
pro další generace. Děkuje-
me všem za pomoc.

Chtěli bychom Vás sez-
námit se zajímavostí, ke 
které došlo při rozebrání 
pomníku rodiny Karadžio-
vých. Na jednom ze spod-
ních dílů se našla znač-
ka zhotovitele pomníku 
"A. Loos". Protože pan 
MgA. Fiala se pohybuje ve 
světě architektury, oznámil 
nám, že pod touto značkou 
tvořil brněnský kameník 
a sochař Adolf Loos starší, 
otec slavného architekta. 
Více se dočtete ve článku 
MgA Fialy. 

Starý hřbitov
Vážení občané, většina z Vás zaregistrovala, že se začalo s pracemi na starém 

hřbitově. Restaurátor MgA. Dominik Fiala začal s opravami tří pomníků a to 
rodiny Karadžiových, Maryše a Francka. Práce by měly být hotové do 30. 11. 2021, 
celkový náklad na restaurování činí 359.000,- Kč.

Datum
narození

Datum
úmr�
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Běžný člověk může mít z takového 
hřbitova dojem, že už dosloužil, a že je 
odsouzený k zániku. Ve skutečnosti 
stačí několik zásahů, které starý hřbitov 
mohou proměnit v neobyčejně krásné 
pietní místo. Může vzniknout něco jako 
tichý a meditativní park, kde člověk 
dostane konečně možnost se zastavit 
a přemýšlet mimo jiné i nad životem 
tady a tabuizovaným životem po smrti. 
Ale také si dovedu představit, že si mla-
dé páry budou psát milostný vzkaz – 
Sejdeme se na hřbitove. Proto jsem 
opravdu rád, že se mohu podílet na 
těchto proměnách.

První restaurátorské práce na sta-
rém hřbitově se týkají třech náhrobku. 
Konkrétně náhrobek rodiny Turkové, 

rodiny Petlákové a rodiny Karažiové. 
Kvůli špatnému podloží a havarijnímu 
stavu bylo nutné všechny náhrobky 
opatrně rozebrat a vytvořit nový 
betonový základ. Následovala náročná 
etapa čištění, kdy se v průběhu času na 
náhrobcích postupně objevily různé 
druhy znečištění. Bylo třeba řešit: staré 
tmely a spárování, biologické napadení, 
mastné fleky, korozivní produkty 
z nevhodných barev či kovových prvků, 
různé krusty atd. Čištění probíhalo 
především chemickou, ale i mechanic-
kou a kombinovanou cestou. Čištění 
trvalo déle jak měsíc, a to především 
kvůli bílým mramorům, které je 
třeba čistit velmi citlivě aby nedošlo 
k nevratnému poškození. Všechny 

Restaurování tří náhrobků 
na starém hřbitově

Jakožto rodák ze Žatčan a milovník umění jsem si starého hřbitova v Těšanech 
všímal téměř vždy, když jsem přes Těšany projížděl. Tyto staré hřbitovy jsou totiž 
vzácnou galerií vysoce kvalitního vkusu a řemesla, které se v 19. ale i 20. století ještě 
výborně umělo. Na těchto hřbitovech se oproti novým hřbitovům těžko hledá kýč, 
a to i navzdory sériové a katalogové výrobě. Nikdy mě však nenapadlo, že na tomto 
hřbitově leží slavné postavy ze hry Maryša, a že se mi dostane radosti i cti tyto 
náhrobky restaurovat. 
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kameny, kromě leštěný žuly, vykazova-
ly značnou povrchovou korozi, a proto 
je bylo třeba hloubkově zpevnit. Tímto 
zásahem se výrazně prodlouží životnost 
kamenů. Po těchto provedených 
krocích proběhne ještě injektáž a lepení 
trhlin, a doplnění chybějící modelace. 
Následně se pomníky opět sestaví na 
nové základy, jednotlivé bloky se 
vyspárují a obnoví se čitelnost písma. 
Lokální barevná retuš proběhne 
v místech, které budou doplněny, nebo 
budou výrazně narušovat celistvý 
pohled na dílo. Závěrem bude povrch 
ošetřen hydrofobizací, která prodlouží 
životnost díla i restaurátorského 
zásahu. Celý proces je tedy hospodárný 
komplexní restaurátorský zásah, jehož 
kvalitu zaručují nejlepší možné materi-
ály a technologické postupy.

V průběhu restaurováni jsem si 
všiml již značně poškozeného nápisu 
A. LOOS. S největší pravděpodobností 
jde o podpis slavné kamenosochařské 
dílny Adolfa Loose, který byl otcem 
ještě slavnějšího světového architekta 
Adolfa Loose mladšího. Adolf Loos 
starší (1829–1879) založil roku 1860 
vlastní kamenickou dílnu, která se 
věnovala ve velké míře funerální 
architektuře. Firma působila i po jeho 
smrti až do 50. let 20. století a stále 
podepisovala svoje výrobky jménem 
zakladatele. Roku 1865 koupil Loos lom 
na mramor v Nedvědicích severně od 
Brna. Tento mramor je pravděpodobně 
použitý i na náhrobku rodiny Karažio-
vých a několika dalších náhrobcích 
na starém hřbitově.

MgA. Dominik Fiala
sochař a restaurátor



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,
zahájili jsme nový školní rok 2021/2022 v co možná nejméně omezujícím režimu 
s přihlédnutím ke všem možným rizikům. Proběhlo tradiční slavnostní přivítání 
prvňáčků a ostatních žáků před školou. Povinné testování v prvních 14 dnech 
máme za sebou a já pevně věřím, že se budeme moci v letošním roce co nejdéle užít 
„naživo“.
 V sobotu 4. září jsme otevřeli prostory mateřské školy i základní školy veřejnosti – 
proběhl Den otevřených dveří, kde jsme opožděně oslavili 70. výročí založení 
MŠ a ZŠ. Ohlasy přítomných návštěvníků, ať rodičů nebo bývalých zaměstnanců 
a ostatních, byly velmi pozitivní. Pročítala jsem také pamětní knihu plnou chvály 
na příjemné, světlé a vzdušné prostředí. Děkujeme za to. Mnohdy bereme už jako 
samozřejmost, že je nám tady dobře. Jako ředitelka mohu občas nahlédnout „pod 
pokličku“ ředitelům jiných škol. Jsou školy nově postavené, moderní, ale vedle nich 
jsou i ty, které nejsou zdaleka tak vybavené a opravené jako naše. Připomněla jsem 
si, kolik práce máme za sebou. Ať už postupná oprava elektroinstalace, nová 
fasáda, počítačová učebna s jazykovkou, celá obnova interiéru v ZŠ (dveře 
a podlahy). V mateřské škole postupná výměna nábytku ve třídách a v letošním 
roce obnova obkladů v umývárnách a nové interiérové dveře. Opomenout 
nemůžeme kompletní rekonstrukci tělocvičny, která si to opravdu zasloužila. 
Máme za sebou velký kus práce, můj dík patří všem, kteří přidali za ta léta ruku 
k dílu. Uvědomuji si, že bychom si toto nemohli dovolit bez podpory vedení obce, 
především v posledních letech pana starosty Ing. Miroslava Zborovského, který 
vyvinul velkou snahu zapojit se do dotačních titulů a být v nich úspěšný. Jsou to 
hodiny přemýšlení, schůzek a setkání, které ve finále „vidět“ nejsou a vědí o nich jen 
zainteresovaní aktéři. V nadcházejícím roce se ještě můžeme těšit na opravený 
atletický ovál na hřišti za školou, po kterém touží vyučující již řadu let. Děkujeme, 
že se můžeme rozvíjet.

 Za zaměstnance ZŠ a MŠ děkuji za přízeň a přeji slunečný podzim.
Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy
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Ovšem letošní školní rok začal 
netradičně testováním, které však děti 
bez problémů zvládly. Poté už mohli 
prvňáčci usednout do školních lavic 
a stali se z nich opravdoví školáci. 

Prvňáčci byli slavnostně představe-
ni a uvítáni před školou, kde se s nimi 
přišli rozloučit kamarádi ze školky 
a obdarovali je velkým kornoutem 
plným sladkostí.

Mgr. Naděžda Komínková

Slavnostní zahájení školního 
roku 2021/2022 pro prvňáčky

Na uvítanou obdrželi drobné dárky 
také od náměstka hejtmana Jihomo-
ravského kraje Ing. Jana Zámečníka, 
který zavítal do naší školy.

Všem prvňáčkům přejeme radostný 
školní rok plný poznávání a objevování 
nových věcí.

Prvního září je významné datum 
hlavně pro naše nové žáky – prvňáčky 
a jejich rodiče.

Nejen hosty, ale všechny pedagogic-
ké pracovníky potěšilo potkat a zastavit 
se také s rodiči, kteří kdysi byli žáky naší 
školy.

Ohlédnutí za Dnem otevřených 
dveří v ZŠ

Alena Chaloupková

V sobotu 4. září 2021 u příležitosti 
Dne otevřených dveří se do školy na 
chvíli vrátil pan ředitel Nevrkla, paní 
ředitelka Svobodová, paní ředitelka 
Koupilová,  paní učitelka Owczaryková, 
Čermáková, Musilová (Moravcová), 
manželé Plchotovi, pan učitel Lazební-
ček a pan učitel Přibyl. 

Pohoštění bylo připraveno pro 
všechny hosty ve sborovně. Setkání 
probíhalo v příjemné atmosféře plné 
vzpomínek. Prohlídka vybavených 
učeben, vyhledávání svých změněných 
kabinetů, chodeb, změna šaten, jídelny, 
prostředí družiny, nová tělocvična 
a celé prostory školy byly velmi kladně 
hodnoceny.
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Den otevřených dveří ZŠ a MŠ ve fotkách
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Začali jsme STROMEM PŘÁNÍ, 
který je umístěn ve vestibulu a na který 
nám návštěvníci i hosté umístili 
barevné lístečky s krásnými texty 
a popřáli nám tím jak k výročí, tak i vše 
dobré do budoucnosti naší školky. 
Symbol stromu – symbol života nás 
bude provázet i celým letošním školním 
rokem. Cílem našeho Ročního plánu 
nazvaného Indiánská cesta je ukázat 
malým indiánům, jak my všichni 
můžeme žít v harmonii s okolním 
prostředím, které zahrnuje Zemi, 
rostliny, zvířata, naše rodiny i naše 
domovy. V minulosti žili indiáni 
v harmonii s Matkou Zemí, Otcem 

Jak nastartovali ve školce...

K 70. výročí dostala naše MŠ krásný 
dárek – opravený interiér (nové dveře, 
nové umývárny, nový koberec, vymalo-
vanou celou školku,…). Výsledek je 
krásný a stálo za ním velké nasazení 
všech zúčastněných. Největší odměnou 
nám byla spokojenost dětí i rodičů. 
S opravami jsme začali již v měsíci 
dubnu, kdy byl provoz kvůli covidové 
situaci uzavřen. Hlavní práce probíhaly 
o prázdninách, kdy byl provoz omezen 
pouze na jednu třídu, a práce se tak 
stihly vykonat.

„ A JE TO!“ Začínáme v novém.

Jak celé opravy dopadly, mohla 
veřejnost posoudit a využít ke zhlédnutí 
v sobotu 4. 9. 2021, kdy byl Den otevře-
ných dveří věnovaný 70. výročí MŠ. 
Nyní si již budou děti školičku zkrášlo-
vat svými pracemi, aby se v ní cítily co 
nejlépe.

A je to, řekli by naši kamarádi Pat a Mat. 
Také my jsme s radostí tuto větu řekli po 
dokončení všech prací a úklidu MŠ, 
které byly zdárně dokončeny.

Nebem a všemi živými bytostmi, tak 
i my malí indiáni se o to pokusíme.

Iveta Neugebauerová

Na závěr bych chtěla ještě jednou 
všem, kdo se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na opravách, úklidu a zkráš-
lování naší mateřské školy, velmi 
poděkovat a s malými indiány přejeme 
krásný podzim.

vedoucí učitelka
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Ale teď pojďme zavzpomínat, co se 
od jara událo. Pro děti jsme v červnu 
konečně mohli udělat kontaktní 
stanoviště na akci Dětský den aneb 
toulky přírodou. Dětičky plnily 
úkoly na stanovištích, které skrývaly 
různé krásy přírody. Od kamenů, na 
které děti malovaly po zvířátka a živly, 
které přírodu ovlivňují. Chvíli před tím, 
než se řeklo, že možná přijde i kouzelník 
si děti mohly zatančit choreografii, 
kterou pro ně nachystala taneční 
skupina Wolfpack, za což jim moc 
děkujeme.

Děkujeme všem za Vaši účast, která 
nás ohromně zaskočila, jelikož na akci 
bylo více jak 120 dětí! My víme, už to 
bylo po té těžké době potřeba.

A pak už přišel…kouzelník. Kouzlil, 
čaroval a klamal naše smysly ze všech 
úhlů, na konec dětem vytvořil zvířátka 
z balonů a všichni spokojeně odešli 
domů. 

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

A máme tu nový školní rok. Kdo ví, co nám přinese. My věříme, že letos uděláme 
více hodin kroužků jako loni, kdy jsme po prvních schůzkách přemýšleli, zda se 
ještě může zpívat nebo ne, zda se mohou sejít děti do 6 let nebo od 6… Věříme, že nás 
tyto omezení minou úplně.

Na konec školního roku jsme pak 
v Těšanech přivítali divadlo na Vlnce 
s představením pro menší děti Tygříko-
vo štěstí. 
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A o letošních prázdninách jsme tedy 
vůbec nelenošili. Letos poprvé Myšák 
pořádal přívesnické tábory. Ty byly 
v PLNÉ VÝŠI podpořeny Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
výzvy Letní kempy 2021. V rámci tohoto 
projektu bylo uspořádáno celkem 6 
táborů, z nichž některé byly uskutečně-
ny v jiných místech se spřízněnými 
organizacemi. Myšák jako takový měl 
pod palcem organizaci celého příves-
nického tábora s názvem Toulky naší 
minulostí. Za celou tu dřinu patří velký 
dík Vlaďce Vaněčkové, která dětem 
vymyslela tak báječný, zajímavý a taky 
poučný program, že o táboře děti 
mluvily ještě hodně dlouho. V tomto 
týdnu se z dětí stali na chvíli dendrolo-
gové, geologové, archeologové, tiskaři 
a archiváři. Snad v nich trochu toho 
moudra i zůstalo, hlavně, že se jim 
líbilo. 

Druhý tábor, který byl organizován 
těšanskými příznivci byl sportovně – 
vzdělávací a těšanská i mimotěšanská 
mládež se vydala na pár dní do Štram-
berka, kde se o jejich zábavu postarali 
mladí těšanští florbalisti, za což jim také 
moc děkujeme. 

A teď už jen si užít budoucnost. Ještě 
přesně nemáme rozhozeny všechny 
kroužky do jednotlivých dnů, ale rádi 
bychom pokračovali v tom, co nám 
covid loni zatrhl. Měly by se znovu 
rozběhnout tyto kroužky: Pro nejmenší 
děti jsou to středeční RADOVÁNKY, 
které již běží a všechny nové maminky 
jsou srdečně zvány. Dále oblíbené 
HÝBÁNKY ve výstavce ZŠ. Pro větší pak 
KERAMIKA a ZPÍVÁNKY, ti největší se 
doufáme vydají do zajímavého světa 
ROBOTIKY. O všech startech kroužků 
a konkrétní informace se brzy dozvíte 
z letáků a z webů.

Z jednorázových akcí snad bude 
možné uspořádat:

9. 10.  Montessori workshop

4. 12.  Cesta za Mikulášem

Mějte se zatím krásně 
a těšíme se na Vás!

18. 9.  Veselý bazárek (ten už 
 snad zdárně proběhl:)

23.–24. 10.  Ping-pongový Myšák cup
6. 11.  Uspávání broučků (místo 
 Svatomartinské cesty)

Sledujte nás www.rcnamysaku.cz
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Myšlenka setkání v otevřené krajině 
je dána potřebou zdůraznit její význam 
v životě člověka a přesvědčením, že je 
třeba v krajině mnohé věci zlepšit 
směrem k větší pestrosti a přirozenosti. 
Základem toho, aby krajina nebyla 
pustá, je předpoklad, že se v ní v citlivé 
míře objeví člověk. Setkání je tedy 
možné chápat v kontextu snahy 
o návrat člověka do krajiny. Ideální by 
bylo, aby se lidé v krajině potkávali při 
polních pracích, pokud to ale nejde ve 
větší míře zajistit hned, tak se můžeme 
potkávat jinak. A liturgie, tedy boho-
služba či společná modlitba, je úžasnou 
příležitostí. Co víc může člověk v krajině 
dělat, než chválit Stvořitele za krásu 
kolem nás.

V sobotu 31. července 2021 se podařilo připravit nevšední akci s cílem pomoci 
potřebným a poděkovat těm, kteří pomáhají. Na louce Hospodářství Springinsfeld, 
které se hlásí k odkazu významné osobnosti Těšan Karla Springinsfelda, se sešli 
účastníci z Těšan i okolí, aby společně sdíleli úmysl pomodlit se za lidi z jižní 
Moravy postižené tornádem a za všechny jakkoli trpící během dalších přírodních 
katastrof v Evropě i ve světě. 

Liturgie v krajině
Ekumenická modlitba pro Moravu s koncertními vstupy a beneficí

Ne všechno je ale v životě vždy jen 
krásné a růžové. Přicházejí těžkosti, 
krize a tragédie. Nelze je zvládnout 
jinak, než společně. Proto také toto 
setkání, během něhož jsme se chtěli 
v modlitbě propojit a myslet na postiže-
né tornádem. Ekumenické liturgii 
v krajině předcházel program pro děti, 
které měly za úkol nakrmit všechna 
hospodářská zvířata. Následně v litur-
gickém průvodu doprovázeném hlasem 
zvonu děti přinesly pokrmy, které se 
nakonec staly součástí občerstvení 
(domácí chleby, korbáčiky, víno atd.). 
Modlitba byla zároveň míněna i jako 
poděkování všem dobrovolníkům 
a členům záchranných sborů, kteří na 
jižní Moravě pomáhají. Konkrétně jsme 

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany



mile rádi vyjádřili svůj dík i dobrovol-
ným hasičům z Těšan, kteří se rovněž 
podíleli na přípravě liturgie. Ekumenic-
ká modlitba sestávala z biblického 
úryvku, krátkého zamyšlení a společ-
ných přímluv, které doprovodilo 
koncertními vstupy Smyčcové duo 
(Martin Husák, Eva Škodová). Nakonec 
jsme se mohli potěšit i závěrečným 
slovem a požehnáním otce Františka 
Trtílka. Po modlitbě jsme si užívali chvil 
vzájemného sdílení, debat a občerstve-
ní. Cílem setkání byla i finanční sbírka. 
Vybralo se krásných 8 100 Kč, které byly 

Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem, kteří pomáhali při přípravě 
Liturgie v krajině: těšanským dobrovol-
ným hasičům, Milanovi a Radce 
Sigmundovým, Vlaďce a Merlinovi 
Vaněčkovým, Hedvice Urbanové 
(kamínky), Jednotě Orla Těšany, 
Vinařství Pavel Husák a všem, kteří 
dorazili, přispěli a jakkoli pomáhají.

zaslány Diecézní charitě Brno na pomoc 
lidem, jež tornádo zasáhlo.

Petr Husák

Za Hospodářství Springinsfeld 
a Orla jednotu Těšany

Děti letos „bojovaly“ proti zlému 
Jacku Ratlerovi, který hned při prvním 
táborovém ohni vpadl do naší osady. 
Poté co byl z osady vyhnán se všichni 
začali připravovat na boj proti němu. 
Letos nám oproti minulým dvěma 
rokům konečně přálo počasí, takže se 
každý den stihlo odehrát více her. 
Kromě těchto her na jednotlivce i na 
družiny, se děti učily různým dovednos-
tem, jako jsou uzly, práce s buzolou, 
mapové značky, různé druhy ohňů atd. 

Také jsme se snažili dohnat naše 
nedostatky ve zpěvu táborových písní, 
takže jsme si letos vyrobili vlastní 
Zpěvník a aspoň některé písničky jsme 
se naučili.

Tábor Robinson – Kovbojové 2021

I když byla letos situace ohledně pořádání letních táborů zase lehce napjatá, 
nakonec vše dobře dopadlo a my jsme se opět mohli utábořit v Šinkvickém dvoře. 
A tak se 11. 7. 2021 tábořiště zaplnilo dětmi, vedoucími a letos poprvé i třemi 
novými instruktory. Tématem celotáborové hry byli Kovbojové, takže téma, 
ke kterému prostředí Šinkvic přímo vybízí. 

Předposlední den musela každá 
družina zvládnout náročnou cestu 
podle zašifrovaných zpráv a splnit 
několik úkolů. Všichni ji úspěšně 
zdolali, a nakonec našli svoji část 

Robinson Těšany
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Děkuji všem rodičům, kteří přišli 
pomoci se stavěním a bouráním tábora. 
Zároveň děkuji za to, jak nás už téměř 
všichni zásobují napečenými buchtami, 

Jako vždy na závěr všem dě-
kuji. 

pokladu. Večer se dozvěděli, že blízko 
naší osady táboří Jack Ratler a vydali 
se ho chytit. Dovlekli jej do naší osady, 
nechali poslat pro soudce a ten Jacka 
Ratlera odsoudil a odvedl do vězení. 
Tím se uzavřela celotáborová hra. 
Příběh hry byl mnohem komplikova-
nější a zamotanější, ale tohle je jen 
krátký souhrn toho, co se na táboře 
odehrálo. 

Poslední den jsme si nechali na to, 
abychom si užili poslední společné 
chvíle na táboře. Zahrálo se pár her, ale 
většinu času jsme prostě jen byli spolu, 
shrnuli zážitky z posledních 14 dnů 
a zároveň už se těšili na podzimní výlet 
a na příští léto v Šinkvicích. 

Děkuji Honzíkovi Fialovi, který 
s námi letos nemohl jet jako vedoucí, 
ale přijel nám i tak pomoci během 
pokladu.

Moc děkuji Miroslavě Husákové 
za skvělá jídla, hlavně za to, že je 
ochotná vzít si tuto nejdůležitější část 
tábora na starosti. 

zeleninou, ovocem, různými dobrotami 
pro děti a dárkovými předměty, 
opravdu si toho nesmírně vážíme.

Honzovi Husákovi a Petrovi 
Husákovi děkuji za jejich role padou-
cha a soudce.

Janu Husákovi děkuji za pomoc 
během tábora.

Moc děkuji Monice Kružíkové za 
pomoc s chystáním a chodem tábora, 
pomoc s vařením, opět za krásně nama-
lované placky. A především děkuji 
za vymyšlení, přípravu a celkové na-
chystání opravdu krásného a zajímavé-
ho pokladu.
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Obrovské díky patří paní Janě 
Trundové a Pavlu Trundovi za 
veškeré zázemí, které nám poskytují.

Upřímně děkuji všem dětem, 
protože nás samozřejmě baví pro ně 
nachystat příběh celotáborové hry, 
všechny hry atd, ale kdyby se ony ne-
nechaly každý rok strhnout hrou, ať už 
na Kovboje nebo něco jiného, nemělo 
by to smysl. Bohužel se ta atmosféra 
a pocit nedá přenést na papír, ale 
sledovat jak spolu děti, které by si k sobě 
během roku možná cestu nenašly, 
najednou spolupracují a kamarádí se, 
to je opravdu asi ten nejlepší zážitek 
z tábora. Navíc k tomu přispívá i fakt, 
že na náš tábor opravdu jezdí tak hodné 
děti, že za celé dva týdny se nemusíte 
na nikoho zlobit a jen si užíváte každý 
den plný srandy a pohody.

Děkuji manželům Štaudovým 
za krásné záběry tábořiště z dronu.

Obci Těšany děkuji za příspěvek 
na ceny.

Na závěr jako vždy děkuji vedoucím 
Vojtovi Komárkovi a Michalovi 
Špačkovi. Děkuji za celou přípravu 
dlouho před tím, než začne samotný 
tábor, poté přípravu samotného tábora, 
her, ale i za přípravu celého prostoru 
tábořiště. Za výzdobu, která nás letos 
opravdu přenesla na Divoký Západ. 
A hlavně za to, že nás to společně tak 
baví a asi je to na tom znát 

Lenka Husáková

Velké díky patří naším třem novým 
instruktorům Rozce Petlákové, 
Kubovi Jestřebeckému a Honzovi 
Krakovičovi. Ti měli letos těžký úkol, 
a to přesunout se z těch pro které je 
vytvářen program mezi ty, kteří vytváří 
program pro ostatní. Není jednoduché 
zastat všechny povinnosti, které má 
oddílový vedoucí, ale všichni tři to 
zvládli, i když to pro ně nemuselo být 
vždy jednoduché. Moc všem třem 
děkuji a doufám, že za rok se opět 
sejdeme v Šinkvicích.

Zpravodaj obce Těšany · říjen 2021 · Robinson Těšany
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Soustředění mladých hasičů v Hynčicích 
pod Sušinou 2021

Letošní soustředění mladých hasičů 
bylo náročné co do vzdálenosti i co do 
počasí. V krásném kraji Králického 
Sněžníku jsme si naplno vyzkoušeli, co 
to na horách znamená déšť. I přesto 
jsem si jist, že letošní soustředění se 
neslo v tradičním duchu přátelství, 

SDH Těšany
     Hasiči Těšanywww.sdhtesany.cz

zábavy a získávání znalostí, které se 
našim mladým hasičům budou hodit 
na podzimních závodech ZPV. Díky 
všem za bezva týden! 

PS: Nahrávku z noční stezky odvahy 
jsem si nastavil jako vyzvánění!
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Folklorní kroužek Lušňáček

Již šestým rokem se při různých 
příležitostech můžete setkávat s dět-
ským souborem Lušńáček (II.). Proč 
píšu Lušńáček (II.)?

 Nejdříve měly děvčata jen bílé 
halenky a červené sukně s potiskem, 
chlapci černé kalhoty, bílé košile 
a stužku pod krkem. Později se nám 
podařilo vypůjčit kroje od souboru, 
který právě nefungoval. V roce 1999 
jsme s dětmi přešly pod Jednotu Orel 
Těšany a vybraly si název Lušňáček. 
Díky vystoupení pro mikroregion jsme 
získaly peníze na vlastní kroje.

 V této době jsme již vystupovaly 
na Orelské přehlídce v Hlinsku, 
přehlídce souborů v Boleradicích, 

 Určitě si spousta z vás vzpomene, 
že již dříve zde soubor působil.

 V roce 1996 jsme začínaly jako 
taneční kroužek pod základní školou. 
Tenkrát chodily do kroužku děti až 
od 1.–5. třídy a byly rozdělené do dvou 
skupin. Postupně děti tancovaly na 
vánočních besídkách, Dnech matek, 
Školních akademiich.

Lušňáček – historie a součastnost

Šitbořicích, Kloboukách u Brna, v Brně 
– Lesné, také na krojovaném plese 
v Brumovicích a Rozařínských hodech 
v Moutnicích. Kromě toho jste také 
mohly děti vidět na pravidelných akcích 
v Těšanech jako byly Otloukej se 
píšťaličko na Květnou neděli, na 
Barnabášských hodech a slavnostech 
Na pomezí regionů. V roce 2003 byl 
soubor Lušňáček pozvaný do Slovinska. 
Za pomocí těšanských chlapů zvládly 
děti hodinové vystoupení. V této době 
zde tancovaly děti i 13. leté, ty, které 
začínaly v 1. třídě. Bohužel v roce 2005 
soubor končí pro malý zájem ze strany 
dětí.

Ještě se vrátím k Lušňáčku (II.)
Tento soubor začal pracovat v roce 

2015. Pracují v něm děti již od 3–10 let, 
jsou rozdělené do dvou skupin. Podle 
potřeby se na vystoupení spojí nebo 
má každá skupina své pásmo. Pokud 
se dalo pracovat celý rok, mohly jste 
je vidět pravidelně na vystoupení na 
Květnou neděli s pásmy: Spi, Janíčku, 
spi…, Vyjdi, vyjdi sluníčko…, Had leze 
z díry…, Přišlo jaro do vsi…, Rozpočítá-
vání… V září na slavnostech „Na pomezí 
dvou regionů“ nám děti zatančily 
pásmo: Na jarmarku..., Na hodech…, 
Na pastvě.., Hádanky.. A dokonce 
uspořádaly spolu s „těšanskými baba-
mi“ 2× Ostatkovou besedu u cimbálu, 
jen pár názvů tanečků: Muzikanti, co 
děláte..., Fašank..., Podšable…  a scénka 
„Pochovávání basy“, se kterou jim 
pomohly i „těšanské baby“. Při poslední 
výstavě betlémů, která bývala na první



adventní víkend, nás děti potěšily 
pásmem „Uspávání Ježíška“. Děti jsou 
velmi šikovné, jen škoda, že některé 
nevydrží a odejdou, zrovna, když už se 
naučí základy a mohly tančit i něco 
složitějšího.

Kroje jsme z větší části musely našít 
nové, protože děti v Lušńáčku jsou 
menší. K tomu jsem využila různých 
finančních i materiálních darů. Díky 
za ně, mockrát jsem použila a přešila 
sukně, jupky, košile i různé zbytky látek, 
krajek i knoflíčků, které jste mi dodaly. 
Také děkuji za chlapecké kordulky, 
které ke mně doputovaly.

 Jistě jste si všimli, že letos, vlastně 
částečně i loni, Lušňáček doprovázala 
cimbálka, která byla složená z těšan-
ských dětí. A hrdě musím říct, že 
z bývalých tanečnic Lušňáčku. Přeji jim, 
aby jim to pěkně hrálo a vydržely u toho.

Informace: 
Marie Horáková

Kdo chce s námi pokračovat nebo 
pokud někdo chce začít i starší, nebojte 
se a dojděte i kluci. Scházíme se každé 
úterý ve výstavní místnosti u tělocvičny 
od 16 hodin (možná se čas ještě upraví 
podle zájmu a množství dětí). Nezapo-
meňte sebou přezůvky, nejlépe cvičky.

tel.: 774 640 419

P.S. Všimli jste si na Babských 
hodech, že bylo dvakrát tolik dětí 
v krojích jako „bab“? No, možná i víc.

Marie Horáková

Ještě jednou musím pochválit děti, 
které letos tančily pásmo „Hádanky“. 
Myslím, že pásmo bylo hodně těžké. 
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TS Wolfpack Těšany
  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany ts.wolfpacktesany@gmail.com

I tento rok jsme pro vás mohli 
uspořádat Pohádkovou cestu. Mohli 
jste na ní vidět spoustu pohádkových 
bytostí a zažít s nimi krásné odpoledne. 
Všechny děti odcházely nejen s odmě-
nami, ale i s věnečky od víly Amálky 
porostlé kytičkami a vlastním zvířát-
kem připnutým na tričku. Počasí nám 
vyšlo na jedničku,  takže naše pirátky 
měly co dělat, aby všichni dostali hezky 
vychlazenou limonádu. Za všechny,  
kdo cestu připravovali,  děkuji těm,  

Se začátkem nového školního roku  začaly i naše zářijové zkušební tréninky. Na ty 
se, jak již každý rok, mohou dostavit všichni,  kdo mají chuť si vyzkoušet, jaké je to 
být součástí naší smečky. Jelikož nám zatím přeje počasí,  tak se snažíme být venku, 
aby si holky užily jak sluníčka, tak čistého vzduchu. Do tělocvičny se však už 
nemůžeme dočkat. Doufáme, že situace ohledně coronaviru zůstane stejná nebo se 
bude jen zlepšovat a my budeme moci konečně ukázat jak vám, tak světu, co v nás je 
a co už umíme. 

Kateřina Ferinová

kteří se za námi v  prosluněnou sobotu 
přišli pobavit. Doufáme, že jste byli 
spokojeni. Za sebe bych chtěla ještě 
jednou poděkovat každému, kdo byl 
ochotný mi pomoci, ať už sponzorským 
darem nebo svojí přítomností a zapoje-
ním se. Pokud jste tento rok naši 
Pohádkovou cestu nestihli, nemusíte si 
dělat hlavu, příští rok s námi můžete 
zase počítat. 

Budeme se na všechny těšit každé 
pondělí a pátek od 16:00. 
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TJ Sokol Těšany

ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2021 

 Sokol Těšany

III. A muži

IV. A muži

Okresní přebor 
st. žáci

OP mladší žáci 
sk. A

29.8.21 14:45 Těšany Šlapanice B

5.9.21 13:45 Těšany Újezd u Brna B

12.9.21 16:00 Ochoz u Brna Těšany

19.9.21 13:15 Těšany Mokrá Horákov

25.9.21 15:30 Židlochovice Těšany

3.10.21 12:45 Těšany Babice nad Svitavou B

10.10.21 15:00 Moutnice Těšany

17.10.21 12:15 Těšany Žabčice

24.10.21 10:30 Viničné Šumice Těšany
31.10.21 12:15 Těšany RAFK B

29.8.21 17:00 Těšany B Měnín B

5.9.21 16:00 Těšany B Rajhradice B

12.9.21 13:30 Moutnice B Těšany B

19.9.21 15:30 Těšany B Pozořice B

26.9.21 10:30 volno Těšany B

3.10.21 15:00 Těšany B volno

10.10.21 15:00 Medlov Těšany B

17.10.21 14:30 Kobylnice Těšany B
24.10.21 14:30 Těšany B Opatovice

29.8.21 10:00 Hrušovany/Vojkovice Těšany

4.9.21 09:00 Podolí Těšany

11.9.21 12:30 Těšany Kuřim B

18.9.21 14:00 RAFK B Těšany

25.9.21 12:30 Těšany Troubsko

3.10.21 09:00 Zbraslav Těšany

9.10.21 12:30 Těšany Lažánky/Deblín

16.10.21 12:30 Těšany Rosice B
24.10.21 13:30 Kahan Těšany

29.8.21 15:00 Pozořice Těšany zelení

4.9.21 14:30 Těšany zelení Mokrá Horákov

11.9.21 14:00 Blažovice/Prace Těšany zelení

18.9.21 09:00 Viničné Šumice Těšany zelení

25.9.21 14:30 Těšany zelení RAFK B

2.10.21 13:30 Babice n/ Svit Těšany zelení

9.10.21 14:30 Těšany zelení Podolí

16.10.21 14:30 Těšany zelení Ochoz u Brna
23.10.21 10:45 Rajhradice Těšany zelení
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OP mladší 
žáci sk. B

Přípravka 
mladší sk. B

Starší přípravka 
sk. A

Přípravka 
mladší sk. A

30.8.21 17:45 Těšany modří Ořechov A

5.9.21 14:00 Buď Fér A Těšany modří

12.9.21 12:15 Těšany modří Ořechov B

19.9.21 11:30 Těšany modří Buď Fér B

25.9.21 10:45 Popůvky Těšany modří

3.10.21 10:45 Těšany modří Hrušovany u Brna

10.10.21 10:00 Pohořelice Těšany modří

16.10.21 11:15 D.Kounice/Kupařovice Těšany modří
24.10.21 12:15 Těšany modří Medlov

29.8.21 10:00 Těšany A Viničné Šumice

3.9.21 17:00 Pozořice Těšany A

12.9.21 10:00 Těšany A Šlapanice

19.9.21 09:45 Těšany A Rajhradice

25.9.21 13:00 Ochoz u Brna Těšany A

2.10.21 14:30 Těšany A Mokrá Horákov

10.10.21 09:30 Měnín Těšany A

17.10.21 10:30 Blažovice Těšany A
23.10.21 13:45 Těšany A Prace

1.9.21 17:00 Hrušovany Těšany B

5.9.21 10:30 Těšany B Vojkovice

12.9.21 09:30 Medlov Těšany B

18.9.21 10:45 RAFK A Těšany B

26.9.21 10:30 Těšany B RAFK B

3.10.21 10:30 D.Kounice Těšany B

10.10.21 12:30 Těšany B Žabčice

17.10.21 10:15 Těšany B Újezd u Brna

24.10.21 10:30 Blučina Těšany B

3.9.21 17:00 Pozořice Těšany červení

10.9.21 17:30 Těšany červení Babice nad Svitavou

11.9.21 16:15 Těšany červení Šlapanice

18.9.21 16:15 Těšany červení Modřice

26.9.21 10:00 Kobylnice Těšany červení

28.9.21 09:00 Volno Těšany červení

2.10.21 16:15 Těšany červení Ochoz u Brna B

9.10.21 11:00 Ochoz u Brna A Těšany červení

16.10.21 16:15 Těšany červení Měnín

24.10.21 09:00 Volno Těšany červení
30.10.21 15:15 Těšany červení Blažovice
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Starší přípravka 
sk. B

29.8.21 15:30 Hrušovany Těšany zelení

4.9.21 16:15 Těšany zelení Židlochovice

12.9.21 09:30 Medlov Těšany zelení

17.9.21 17:00 Želešice Těšany zelení

25.9.21 16:15 Těšany zelení RAFK

28.9.21 16:15 Těšany zelení Volno

3.10.21 09:00 Rajhradice Těšany zelení

9.10.21 16:15 Těšany zelení Ořechov

17.10.21 09:00 Žabčice Těšany zelení

23.10.21 15:15 Těšany zelení Blučina

30.10.21 13:00 Újezd u Brna Těšany zelení
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První certifikáty byly slavnostně 
předány u příležitosti Dnů Slavkova 
na řemeslném jarmarku v sobotu 
29. 5. 2021 v překrásném prostředí 
Rubensova sálu zámku Slavkov u Brna. 
Na tomto jarmarku se tak mohli 
návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými 
produkty. Stánek MAS byl součástí 
Pohádkové cesty, a tak zájemci měli 
možnost seznámit se s myšlenkou 
regionální značky a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO 
zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, 
přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. 
Je součástí Asociace regionálních 
značek, která koordinuje 30 značek po 
celé republice. Regionální značku 
získají výrobky, které jsou výjimečné 
svou vazbou na region, na jeho charak-
ter, tradice, kulturu či historii, a které 
svojí jedinečností mají velký potenciál 
v cestovním ruchu. Zákazník, který si 
koupí produkt označený regionální 
značkou, má jistotu, že tento produkt 
splňuje standardy regionálního zna-
čení.

První certifikované výrobky regio-
nální značkou BRNĚNSKO originální 
výrobek: keramický Podržkvítek Lucie 
Babákové ze Želešic, selské víno Pavla 
Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr 
a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné 

Regionální značka BRNĚNSKO originální 
®produkt  má své první držitele

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště učila další 
krok v podpoře místních podnikatelů, a to založením vlastní 

®regionální značky BRNĚNSKO originální produkt .

Manažerka MAS Slavkovské bojiště

bio výrobky Veroniky Kropáčkové 
z Nelepče, medovina Jindřicha Kříže 
z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů 
z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná 
autorská móda Lenky Miczkové z Ha-
jan, med Jaroslava Martínka z Kuřimi, 
Elegan originální šitá móda s autorský-
mi potisky Nely Šulákové z Velešovic, 
uzené maso Josefa Jůzy z Březiny, 
Vildenberské pivo Aleše Šmerdy z Ho-
lubic, moravské zemské víno z vinařství 
Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děro-
vané kraslice Pavly Tauberové z Křeno-
vic, víno, mošt a želé z rodinného bio 
vinařství Válka z Nosislavi. 

Mgr. Hana Tomanová

Místní akční skupina Slavkovské bojiště (MAS) 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.  Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova 
IČ: 27030491   Předseda: Mgr. Jan Grolich, Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
 511 146 766, 604 318 732   tomanova@slavkovskebojiste.cz

 www.slavkovskebojiste.cz  



Dobrovolný svazek obcí Region 
Cezava byl úspěšný se svou žádostí 
o dotaci na pořízení kompostérů pro 
domácnosti z Operačního programu 
životní prostředí. Ministerstvo životní-
ho prostředí jako poskytovatel uvolní 
téměř sto milionů korun a obcím tím 
proplatí až 85 procent nákladů. Do 
projektu se zapojilo devět obcí DSO 
Region Cezava z celkových jedenácti, 
mezi nimi i Těšany. Žádat se mohlo 
o dotaci především na domácí kom-
postéry, ale také štěpkovače nebo jiné 
kontejnery na odpad (např. textil). 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny 
na 4 608 890 korun, dotace činí necelé 
4 miliony.

Domácí kompostování obnáší 
umístění kompostéru na zahradě nebo 
dvorku rodinného domu. Má svá 
pravidla a postupy, ale je pohodlné svou 
dostupností a přináší i výhodu v podobě 
vlastního kompostu pro další užití. 
Pořízením kompostérů na zahrady 
obyvatel se ušetří místo na sběrném 
dvoře, tím tak projde o několik tun 
biologicky rozložitelného odpadu méně 
a obec ušetří za jeho odvoz nebo další 
zpracovávání. 

Těšany v rámci projektu získají 100 
kusů kompostérů, ty se zdarma nabíd-
nout místním domácnostem, které 
budou mít o domácí kompostování 
zájem, a kvalitní štěpkovač na drcení 
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větví. Obec se na realizaci projektu bude 
podílet 15 procenty z celkově vynalože-
né částky. Vzhledem k tomu, že výdaje 
na odpady a jejich ukládání rok co rok 
vzrůstají a tendence do budoucna 
nebude jiná, se každý krok ke zlepšení 
počítá. 

Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava

Region Cezava

Obec Těšany díky projektu DSO Region Cezava získá 
100 kompostérů pro své občany

 www.region-cezava.cz



s pozdravem Radka Raflová

Během exkurze byli všichni sezná-
meni se způsobem úpravy vody. 
Zaznělo mnoho odborných termínů, 
fyzikálních nebo chemických postupů 
a názvů. Nicméně na závěr zůstala 
jediná informace, totiž že je voda 
v našich životech velmi důležitá 
komodita, o kterou musíme dnes 
pečovat. Navíc zdatní „plochochodci“ 
z jižní Moravy mohli obdivovat krásy 
kopcovité Vysočiny.

Manažerka DSO Cezava

Odkud se bere voda ve vodovodním 
kohoutku asi většina z nás ví. Mnoho 
obcí Regionu Cezava k tomu využívá 
Vírský oblastní vodovod. Co je ale na 
úplném počátku, co se se surovou 
vodou dělá, jak se čistí a promíchává to 
měli možnost poznat někteří až na 
exkurzi do úpravny vody ve Švařci 
nedaleko Vírské přehrady.
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Obce Regionu Cezava navštívily úpravnu vody Švařec



211 km

19 km

900 km

9990 m

Rakousko

Dánsko

Holandsko

Lucembursko

Švýcarsko

Česká Republika

Německo

Francie

Faerské ostrovy

Itálie

já jsem Jakub a sport mě provází celý můj život. Sportem žil i můj dědeček, který 
v roce 2014 zemřel na srdeční selhání. Kdyby se mu dostalo rychlé pomoci, mohl tady 
s námi ještě být.

Rád bych se s vámi podělil o to, jak moje cesta přes 10 zemí vypadala. 

Ahoj,

Rozhodl jsem se tedy bojovat za zdravé srdce a vymyslel jsem projekt 10/10/10. 
V červnu 2021 jsem zdolal 10 polovičních Ironmanů v 10 evropských zemích 
za 10 dnů. Získal jsem tak český rekord, ale i něco mnohem důležitějšího: pozornost 
veřejnosti, díky které můžu šířit osvětu a zachraňovat srdce.
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01 / Faerské ostrovy 
Faerské ostrovy a první den celého projektu! 
Doufám, že nic těžšího než plavání v 7 
stupňové vodě ve 3:30 ráno už mě opravdu 
nepotká! Na kole a při běhu foukal silný 
severský vítr, ale krásy přírody mi celou cestu 
zpříjemňují. S trenérem Petrem dobíháme 
závěrečný půlmaraton přímo na letiště, kde se 
vydáváme na cestu do Dánska. 

02 / Dánsko
Druhý den jsme pojali ve znamení odpočinku 
a tak po absolutním vyčerpání z Faerských 
ostrovů volíme trochu mírnější tempo! Na kolo 
semnou vyráží početná skupina. Užíváme si 
krásy předměstí Kodaně. Běh se zdá být 
celkem příznivý avšak opak je pravdou! Po cca 
10ti kilometrech se mi začíná ozývat oběd, 
který jsem spořádal asi 5 minut před 
vyběhnutím a já tak mám co dělat, abych 
stihnul doběhnout na toaletu! 

Německo ve znamení únavy. Po dvou 
hodinách přerušovaného spánku se vydávám 
do boje! Plavání uprostřed Hamburku a všichni 
lidé se na mě dívají jako na někoho z jiné 
planety. Co se to děje? Aha! V jezeře je zákaz 
koupání! Kolo už začíná být krizovým úsekem 
a já tak skoro usínám při každém šlápnutí. 
Žiju! A tak si obouvám boty a běžím, běžím 
a běžím! Na hodinkách svítí 21,1km a já 
d o b í h á m !  M á m  h o t ovo  a  h u r á  s m ě r 
Holandsko. 

03 / Německo

01

02

03
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04 / Holandsko
Krásná země pro silniční cyklistiku? Odpovědí je 
Holandsko! Nejprve však plavecká část. Trenér Petr 
našel nádherné “brouzdaliště” a tak skáču do vody! 
Ještě předtím však vidím nafukovací pytel 
a nenapadá mě nic lepšího než si jít zaskákat. Ano, 
správně, zranil jsem si koleno! Ve vodě cítím každý 
kop, koleno se ozývá. Ihned po doplavání se na mě 
vrhá náš fyzioterapeut Jindřich a ze všech sil mi 
pomáhá. Vyrážíme na kolo a koleno zatím 
zázračným způsobem drží. Tuhle trať si opravdu 
užívám. Všude milion cyklistů, tulipánů a mlýny! 
Nádhera! Ovšem běh? To je úplně jiný příběh. 
Dloooouhá táhlá alej, která nikde nekončí. Pouze 
rozpálený asfalt a bolavé koleno. Cíl byl však jasný, 
dokončit půlmaraton a jet dál! A tak vyrážíme 
s týmem do další země.

05 / Lucembursko
Koleno bolí a je to čím dál horší! Při plavecké části 
bolest příliš nepociťuji. Při nasednutí na kolo ale 
cítím, že to není dobré. Do kopců ani nemůžu ze 
sedla, na 60 kilometru se svěřuji znovu do rukou 
našemu zkušenému fyzioterapeutovi Jindřichovi. 
Jindřich na mě půl hodiny dře a já jsem tak schopen 
trasu na kole dokončit! Při běhu mám nohu 
stáhnutou kompreskou jak to jen jde a tak jsem 
zdárně v cíli! 

Po šílené noční jízdě se ve Švýcarsku probouzím 
a není to kdo ví co. Šílená únava, která už mě bude 
provázet do konce výletu se však stává mou 
kamarádkou.

06 / Švýcarsko

Opět hurá do vody! Voda je zatraceně čerstvá a já se 
tak dokonale probouzím a skáču z ní rovnou na kolo. 
Zjištění, že koleno povolilo a bolest už je snesitelná 
je fajn. Na kole však tentokrát značně bloudím. Moje 
tepová frekvence znovu stoupá. Při běhu pociťuji 
něco zvláštního, co jsem doposud necítil. Mám 
velký příval energie a letím jako utržený z řetězu! 
Poslední kilometry mě tak trenér Petr musí krotit, 
jelikož si uvědomuje, co nás další den čeká!

04

05

06
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07 / Francie
Dlouho očekávaná etapa francouzských Alp je tady! 
Brzká ranní snídaně s celým týmem. Sluníčko 
naznačuje, že nás čeká nádherný den. Tak se také děje! 
Začátek plavání mě opravdu překvapil.. takovou 
ledovici jsem tedy opravdu nečekal! A tak opět přichází 
na řadu osvědčená plavecká výbava z Faerských 
ostrovů, dva neopreny. Ihned po plavání se vydávám na 
kolo, které je opravdu výživné… nastoupáno přes 
3700m a nohy jako v ohni! Závěrečný půlmaraton už 
jsem doběhl pouze a jen silou vůle. Hlava dokáže 
zázraky. Ale řeknu vám, byla to nádhera! 

Probouzíme se v Miláně a rychle s týmem vyjíždíme 
k jezeru Lago di Garda, kde už na nás čekají další 
kamarádi. Voda měla příjemnou teplotu, přesto si na 
sobě nechávám neopren. Díky nízké hladině tělesného 
tuku je mi permanentní zima. Skáču do vody. Dnes za 
doprovodu trenéra Petra, kamaráda Dana a hrdiny dne, 
druhého kamaráda Robina! Plavání bylo příjemné, 
spěcháme všichni však rychle na kolo! Robin je stále 
s námi a připojuje se i Barča! Kolo bylo i přes naši 
zmrzlinovou zastávku velmi svižné a tak po třech 
hodinách vyrážíme na běh. Ptáte se, jestli Robin stále 
drží? Ano! A tak si s semnou dal i Robin svého prvního 
půlironmana. Jsem moc rád, že jsem mohl být u toho. 
:-) Jsi frajer!

08 / Itálie

Jestli bylo něco strašné, tak probuzení v Rakousku. 
Moc jsme toho nenaspal. Cesta byla přímo šílená. 
Z Itálie nás nejprve zastavili policisté. Následně jsme 
narazili na semafor, který ukazoval průjezd na zelenou 
jen 1x za hodinu. Ale proč jsme tady? Čeká mě další 
etapa! Vyrážím opět na jezero! Dnes v početnější 
skupině. Plavalo se mnou celkově 10 lidí a bylo to 
opravdu velmi příjemné. Všem moc děkuji za podporu! 
:-) Rakouské trasy na kolo umí pozlobit, přichází 14% 
stoupání. Jsem však už velmi blízko České republice 
a tak to není nic, co bych nezvládnul! Počasí bylo jako na 
horské dráze. Chvíli pršelo, chvíli hřálo sluníčko. 
Doprovod mě však na posledních 30 km kola opustil 
a tak jsem to musel dobojovat sám! Běh v Rakousku byl 
něco neskutečného. Bylo to jakoby se mi splašily nohy. 
Svůj devátý půlmaraton jsem zakončil s osobním 
rekordem a hřejivou myšlenkou, že další den jsem 
v rodném Česku! :-)

09 / Rakousko 

07
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Více se dozvíte na storybyjakub.com

10 / Česko
Všude dobře na Moravě nejlíp! Po asi třech hodinách 
spánku jsem rozlepil oči a nemohl se dočkat co se bude 
dít. Nejdříve si mě však vzal do parády náš fyzioterapeut 
Jindřich. V 9.30 hod. jsem startoval čilý jako rybička 
na rybníce Štěrkáč. Semnou dalších 15 šílenců, kteří 
do toho žabičce také. :-D Následovalo kolo, kde jsme 
ve skupině cca 25ti bláznů vyrazili na závěrečných 90 
km. Cesta krásná, ani jsme se nenadáli, jsme 
u brněnské Olympie! Připojují se k nám další lidé 
a vybíháme směr Těšany! Cítím velkou radost. 
Potkávám se při běhu se známými tvářemi. Povídáme 
si a nemám ani pocit, že běžím. Za nedlouho vidím 
cílovou pásku. Ve své hlavě přepínám čudlík. Už nikam 
nemusím běžet, jsem v cíli!! Dokázal jsem to.

Všem moc děkuji za podporu. Za jakoukoliv zprávu 
nebo třeba za společný uběhnutý kilometr. :-) 

10
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Srdeční selhání je extrémně závažná příhoda a své oběti
si nevybírá. Věděli jste, že ročně dojde k náhlé zástavě srdce
u 70 lidí ze sta tisíc?

Průběhmá rychlý spád, pokud nedostane postižený pomoc
do 5minut, šance na jeho přežití se snižuje s každou další
minutou o 7 - 10%.

Charitativní spolek—Zachraň Srdce

Tolik úmrtímá na svědomí
kardiovaskulární onemocnění.
Každý z nás byměl dbát o zdraví

svého srdce.

36 134

Statistiky z roku 2019

32% ze 112 920 úmrtí
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Podpořil



Svozový kalendář říjen–prosinec 2021

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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Jak jistě víte, tak v minulém roce jsme ponechali svoz 
směsného odpadu 1× za 14 dní. Reagovali jsme přede-
vším na to, že děti zůstávaly doma ze školy a také plno 
osob pracovalo v režimu home office. Od října se však 
vracíme k modelu, který tady již roky fungoval. Frek-
vence svozu směsného odpadu je opět 1 krát za měsíc.

SVOZ ODPADŮ SE VRACÍ 
K PŮVODNÍ FREKVENCI

POZOR
ZMĚNA

!!!



Pojďte třídit 

jedlé oleje s námi. 

Jak na to?

Do olejových popelnic můžete třídit 
všechny kuchyňské oleje a tuky – 
z konzerv, z marinád, salátových 
zálivek, smažení, nakládané zeleniny 
či sýrů. A také máslo, sádlo, výpek 
z masa. To vše může ještě dobře pos-
loužit, a přitom vám neucpat odpady.

Mapu kontejnerů najdete  na 
www.tridimolej.cz/mapa, kde si vyhle-
dáte ten, který máte nejblíže.

Vyčištěný a recyklovaný olej se opět 

Použité oleje a tuky stačí doma slít 
do jakékoli PET lahve, kterou jste zvyklí 
třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev 
odneste do nejbližšího označeného 
kontejneru na třídění oleje. 

stává hodnotnou surovinou. Pokud olej 
zrecyklujeme, snižuje se potřeba 
pěstovat olejniny pro průmyslové účely, 
protože jeden olej je použit dvakrát. 
Zabraňujete ucpání potrubí u vás doma 
i ve veřejné kanalizační síti. V neposled-
ní řadě tímto procesem dochází k ús-
porám CO .2

Dáváme odpadu šanci být znovu 
užitečný. Děkujeme, že třídíte spolu 
s námi!

Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti 
lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET 
lahve a odnést do některé z označených olejových popelnic. Je to snadné a navíc 
užitečné. Pomáháte nejen předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň se 
podílíte na snižování emisí CO .2

Nově jsme i ve Vašem okolí rozmístili dostatek popelnic na kuchyňské oleje 
a tuky, abychom vám třídění usnadnili.


