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Slovo starosty obce

Rád bych vás dále informoval o dění 
v obci. Finišujeme s vybudováním no-
vého sportovního areálu za školou. Ter-
mín otevření sportoviště je 24. 6. 2022. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že v areálu 
vybudujeme také osvětlení a hasičskou 
tréninkovou věž pro nácvik požárního 
sportu. Celý areál i s výše zmíněným 
osvětlením a hasičskou věží bude stát 
přibližně 9 mil. Kč, nicméně na projekt 
jsme obdrželi dotace 5 mil. Kč od MMR 
a také žádáme Jihomoravský kraj o do-
taci 200 tis. Kč na hasičskou tréninko-
vou věž. O tom, jestli budeme úspěšní, 
se rozhodne pravděpodobně do září.

Sportovní areál za školou Oprava starého hřbitova

Stále se nám nedaří získat stavební 
povolení na projekt opravy starého 
hřbitova, proti kterému se odvolávají 
majitelé sousedních pozemku a tímto 
se prodlužuje doba vydání stavebního 
povolení. Rádi bychom spustili akci 
oprav co nejdříve, nicméně nejsem 
schopný odhadnout, kdy to bude. 

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka pro příspěvky do dalšího čísla je 19. 8. 2022
Příspěvky v elektronické podobě můžete posílat na adresu: nadenickova@outesany.cz.

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky přiměřeně krátit.

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 9. 6. 2022

Grafická úprava a sazba: Radim Marada

TĚŠANSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení Těšaňáci,

první polovina roku je téměř za námi a já rád uvádím, že se toho 

opět hodně událo. V tomto zpravodaji se dozvíte nejen o projektech 

v režii obce, ale také o všech sportovních, společenských a kultur-

ních akcích, které proběhly, nebo na které se můžeme těšit. Jsem velmi rád, že se 

po dvou letech budou v obci opět konat tradiční Barnabášské hody a dovolte, 

abych vás všechny na tyto hody srdečně pozval.



Úpravy v katastru obce

V katastru obce byly dokončeny 
komplexní pozemkové úpravy. Dne 
28. 4. 2022 vyhlásil katastrální úřad na 
základě podkladů výsledků pozemko-
vých úprav platnost obnoveného ka-
tastrálního operátu. Změny jsou dů-
sledkem pozemkové úpravy, kdy došlo 
skutečně k fyzické výměně parcel. Díky 
digitalizaci můžete nově najít v mapě 
přístupné na internetu také parcely 
ležící v extravilánu obce.

Do parku naproti starého hřbitova 
(za autobusovou zastávkou) jsme na 
žádost občanů v jarních měsících při-
stavili velkoobjemový kontejner na BIO 
odpad (větve, listí). 

Kontejner na bioodpad

Na obci proběhl v měsíci dubnu 
audit, který neshledal žádné pochybení. 

Národopisné slavnosti 
& Hradišťan

Začínáme připravovat letošní ročník 
národopisných slavností a rád prozra-
dím, že v pátek zahraje u nás v Těšanech 
Jiří Pavlica s Hradišťanem. Předprodej 
lístků předpokládáme v polovině prázd-
nin.

Hradišťan, zdroj: www.hradistan.cz

Na ČOV byl instalovaný lis na 
shrabky.

Nákup nového hasičského auta

V roce 2021 měla proběhnout koupě 
hasičského auta v hodnotě 1.330.000 Kč, 
na které bude obec čerpat dotace z Mi-
nisterstva vnitra v hodnotě 450.000 Kč 
a od Jihomoravského kraje v hodnotě 
300.000 Kč. Dodání auta se ale přesunu-
lo až do tohoto roku, důvodem je ne-
dostatek čipů na trhu. Poslední informa-
ce jsou, že auto jako takové je již v Brně 
a byla na něm zahájena fáze přestavby, 
aby vůz vyhovoval hasičským potřebám. 

Nová socha Sv. Barnabáše

Před kostel byla nově instalovaná 
dřevěná socha Sv. Barnabáše, kterou 
vytvořil řezbář Svatopluk Forman 
a vznikla v rámci národopisných slavnos-
tí v minulém roce.
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ź Také jsme na JMK podali žádost 
o dotaci ve výši 200.000,- Kč na  
hasičskou tréninkovou věž Junior 
pro nácvik požárního sportu.

ź Projektová dokumentace Cyklotrasa 
Těšany – Moutnice – obdrželi jsme 
208.408,- Kč.

ź Dotaci ve výši 100.000,- Kč na vý-
měnu oken na farní budově pro 
Římskokatolickou farnost Těšany.

ź Výsadbu zeleně a následnou péči 
v obci Těšany – obdrželi jsme 
50.000,- Kč.

Příspěvky, dary a dotace od 
obce

ź Orlu jednotě Těšany finanční přís-
pěvek ve výši 15.000,- Kč na letní 
tábor.

ź Příspěvek Jednotě Orel Těšany na 
zajištění běžné činnosti pro rok 
2022 ve výši 40.800,- Kč.

ź Finanční podporu ve výši 6.000,- Kč 
pro Orel jednota Těšany, p.s. na 
výlet pro děti na Vysočinu.

ź Individuální dotaci ve výši 5.000,- 
na akci Pálení čarodějnic pořádanou 
Sborem dobrovolných hasičů Tě-
šany.

ź TJ Sokol Těšany finanční příspěvek 
ve výši 64.800,- Kč na běžný chod 
klubu a 20.000,- Kč na akci Bison-
Cup.

Dotace JMK

ź Finanční podporu pro rok 2022 ve 
výši 20.000,- Kč pro RC NA MYŠÁ-
KU, z.s.

Těší mě, že jsme byli úspěšní 
v žádostech o dotace, které jsme podali 
v rámci dotačních titulů vypsaných 
Jihomoravským krajem. Jedná se o: 

ź Finanční dar ve výši 18.000,- Kč 
TJ Sokol Těšany, bude použit na 
stavební práce

Rada obce a zastupitelstvo obce 
schválilo:

ź Dotace ve výši 5.000,- Kč ZUŠ 
Klobouky u Brna

ź 24. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH 
SLAVNOSTÍ V TĚŠANECH – 
obdrželi jsme 67.000,- Kč. 

V současné době probíhají opravy na 
kabinách i hasičce. Chci velmi pochválit 
členy těchto spolků, kteří se na úpra-
vách a opravách podílejí.

Chci poděkovat všem, kteří se zapojují 
do kulturního, sportovního a společen-
ského dění v obci. Velmi vítám to, že po 
dvou covidových letech jsou letos 
v Těšanech tradiční Barnabášké hody.

Opravy na kabinách i hasičce 

Miroslav Zborovský
starosta obce

Zpravodaj obce Těšany · červen 2022 · Slovo starosty obce 5



Údržba budovy Obecního Úřadu

Během těchto měsíců jsme na OÚ 
opravili nátěry oken a dveří a také pro-
bíhají částečné výmalby prostor. 

V Těšanech se v posledních týdnech 
spustila diskuze ke kapacitě v mateřské 
škole. Chci hned na začátku napsat, 
že všechny děti od 3 let, tak jak nám 
ukládá zákon, budou mít v mateřské 
školce v Těšanech místo. V letošním 
roce se k zápisu do mateřské školy 
přihlásilo 33 dětí. Při vyhodnocení 
kritérií, jež jsou oznámena vždy předem 
na stránkách školy, jsme vyhověli 19 
rodičům a 1 žádost je s pozastavením 
správního řízení z důvodu doplnění 
podkladů. Při zápisu na nový školní rok 
jsou vždy zohledňovány děti, které do 
31. 8. dovršily tří let. 

Někteří rodiče by rádi do školy 
umístili děti, které ještě nedosahují 
věku 3 let a tady musím přiznat, že nám 
již kapacita nestačí. Nicméně i toto 
chceme řešit, a proto jsem na jednání 
zastupitelstva pozval ředitelku Mgr. La-
du Hrabcovou a vedoucí učitelku MŠ 
Ivetu Neugebauerovou a vyvolal k to-
muto diskuzi. Jde především o to, že 
musíme najít adekvátní prostory, ve 
kterých vybudujeme další třídu a také 
musíme přijmout další zaměstnance 
a to nejen učitelky, ale i zaměstnance 
provozní. Jednou z variant je úprava 
prostorů, kde byla ještě před pár lety 
ordinace zubního lékaře. Nicméně 

ZŠ a MŠ Těšany – počet 
přijatých dětí, řešení kapacity
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starosta obce

i prostor ordinace by sám o sobě 
nestačil a je nutné přistavět prostory do 
školní zahrady. K tomuto vznikají již 
první vizualizace a začínáme projekto-
vat.

Problém kapacity musíme řešit také 
na základní škole. Pro příští školní rok 
předpokládáme v základní škole 224 
žáků, včetně 12 dětí z Ukrajiny. Zápis do 
první třídy proběhl 19. 4. 2022 a bylo 
přijato 20 dětí, a ve středu 18. 5. 2022 
proběhl zápis do 6. ročníku. Bylo 
zapsáno 18 žáků. Předpokládaný počet 
s dětmi z Těšan bude 35, tudíž budeme 
mít další 2 šesté třídy. Vzhledem k této 
skutečnosti a nutnosti dělení tříd na 
jazyky a další předměty se nám nedo-
stává dostatečný počet učeben. Budeme 
muset tedy hledat i prostor pro další 
třídy základní školy a je otázkou, jak se 
s tímto v dalších měsících popasujeme.  

Miroslav Zborovský

Možná jste si všimli...

Miroslav Zborovský

Možná jste si všimli, že za poslední dobu se v Těšanech objevilo mnoho zajímavých 
věcí ve veřejném prostoru. Ať už jsou to popisky stromů v parku, zrenovovaný pařez 
u kovárny, strom v parku, hmyzí hotel nebo cedule ptactva, ale ještě mnoho dalších 
věcí. Za všemi nápady stojí pan Milan Strouhal a já mu tímto chci velmi poděkovat. 
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Kulturní komise
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V sobotu 7. 5. 2022 proběhlo po 
dvouleté kovidové pauze v sále restau-
race Korok setkání seniorů. Zahájili 
jsme vše společným přivítáním, po-
přáním letošním jubilantům a slavnost-
ním přípitkem. Celoodpolední program 
nám vyplnili žáci cimbálové muziky pod 
vedením Martina Husáka ze ZUŠ 
Klobouky u Brna a pak také naši 
nejmenší z folklorního souboru Luš-
ňáček s paní Marií Horákovou a Petrou 
Vymazalovou. Během odpoledne nás 
provázela cimbálová muzika Primáš. 

Za vedení kulturní komise mohu 
dodat, že jsme byli velice rádi, že jsme se 
všichni mohli společně sejít, vidět se zas 
tváří tvář a naplnit naše srdce spokoje-
ným úsměvem. Bylo nám potěšením 
nachystat setkání, které Vás baví, na 
které se těšíte.

Mgr. Radka Kučerková
Za kulturní komisi

Setkání seniorů



Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Těšany v období 
od 1.1.2021 do 31.12.2021

ź Poškození cizí věci – 1 případ

ź Maření úředního rozhodnutí a vykázání – 1 případ
ź Podvod – 1 případ

ź Krádeže vloupáním do objektů – 2 případy

ź Ohrožení pod vlivem návykové látky v dopravě – 2 případy

Celkem bylo šetřeno 8 trestných činů, přičemž u 4 trestných činů byl zjištěn 
pachatel.
Skladba trestných činů:

ź Nebezpečné vyhrožování – 1 případ

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

ź Přestupky v dopravě – 80 případů

ź Porušení nařízení vlády – 3 případy
ź Přestupky proti občanskému soužití – 7 případů

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Těšany za období 
od 1. 1.2021 do 31.12.2021
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 93 přestupků, z čehož byl u 90 přestupků 
zjištěn pachatel

ź Podání alkoholu mladistvému – 1 případ
ź Přestupky proti majetku –  2 případy

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI TĚŠANY ZA ROK 2021

poskytnutá Policií České republiky  Obvodním oddělením Židlochovice

Ilustrační foto



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,
blíží se nám konec školního roku, slunce nás stále více zahřívá a je nádherné 
pozorovat přírodu. I práce na hřišti za školou mohou díky pěknému počasí 
pokračovat dle plánu. Vše bude hotovo v červnu. Jsme rádi, že situace nám umožňuje 
společné akce pořádat již naživo, ne online. Proběhly třídní schůzky i po dvou letech 
škola v přírodě. Od ledna jsme do výuky začlenili spoustu akcí a projektů, které žáky 
bavily a přinesly netradiční formu vzdělávání. O některých přinášíme informace 
níže. V prvním oddělení ŠD vytvořily děti čápy na komíně, které nám zdobí chodbu 
v přízemí. Čápy bereme jako symbol nového života. Tak doufám, že ten život bude 
zalitý sluncem a štěstím. Poklidný závěr školního roku a odpočinkové prázdniny 
dětem i jejich rodičům přeji za všechny zaměstnance školy.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

a šestého berana 
se zlatýma rohama.“

Jaro v mateřské škole – 

„Vyjdi, vyjdi, sluníčko,
na makové políčko.

hledá se JARO

Koho by nepotěšil příchod jara. Ve 
třídě Kocourků jsme nedočkavě volali 
na sluníčko, aby už za námi přišlo 
a rozveselilo všechno kolem nás.

Vyjdi, vyjdi na kopeček, 
uvidíš tam pět oveček

Mimo jiné aktivity jsme si s dětmi 
vyrobili velkou lupu z kartonu a vydali 
jsme se hledat jaro ven do přírody. Kdo 
něco objevil, všechny nás zavolal, 
přiložili jsme lupu a jarní objev jsme 
nejdříve pojmenovali, co to vlastně 
vidíme (květiny, pupeny na stromech, 

Máme pro vás také nápad, jak se 
zabavit s dětmi třeba cestou do školky 
nebo při vycházce. Vezměte své děti 
a běžte spolu ven a hledejte společně 
v přírodě jaro. Děti jsou velcí detektivo-
vé a překvapí vás, jak krásná je příroda 
a jaké zázraky dokáže vykouzlit.

ź Co se stalo se sněhem a ledem?

JAK NA TO? 
Ptejte se a hledejte odpovědi.

ź Hledejte tajná znamení, že přichá-
zí jaro.

ź Už někde rozkvetly květiny?

zelená travička, broučci, které již také 
sluníčko zavolalo), a objev jsme vyfotili. 
Na vycházkách se každý den rozhlížíme 
kolem sebe a objevujeme první známky 
probouzející se přírody. Jaro už ťuká na 
dveře. Každý den nám nechá venku 
tajné znamení, že je tady.



vedoucí učitelka
Iveta Neugebauerová

ź Jak se jmenuje kytička na našem 
záhonku?

ź Slyšíte někde bzučet včelky?
ź Jak vypadají pupeny na větvič-

kách?
ź A slyšíte zpívat ptáčky?
ź To všechno znamená, že JARO 

přichází!

Krásné sluníčkové jaro přejí děti 
a paní učitelky ze třídy Kocourků.

Jaro ve třídě Myšiček

Děti ve třídě Myšiček si užívají 
slunečné dny. Chodíme na procházky 
a pozorujeme probouzející se přírodu 
a první jarní květiny v zahrádkách. Ve 
třídě sázíme semínka řeřichy, hrášku, 
fazolky, abychom mohli sledovat, jak 
klíčí. Věnujeme se výtvarným aktivi-
tám. Pod našima šikovnýma rukama 
nám v šatně vykvetly sněženky, narcis-
ky a tulipány. Nezapomněli jsme ani na 
ptáčky, kterým jsme připravili semín-
kovou dobrotu do hrnečků. Chodíme se 
dívat na naši zahradu, jak jim chutná.

H. Petláková ml., Mgr. H. Voborská

přípravy na maškarní ples

V neděli 27. 3. se sejdeme na dět-
ském maškarním plese v tělocvičně 
základní školy. Tomu všemu ovšem 
předcházela velká příprava. Celý týden 
děti žily touto událostí. Vyráběli jsme 
různé masky, papírové řetězy, šašky 
a další ozdoby, aby mateřská škola 
zářila všemi barvami. Vymýšleli jsme 
společně různé soutěže, učili se básnič-
ky, písničky, povídali si a tančili, aby se 
děti na ples dostatečně připravily, a ty, 
které nemohou z nějakých důvodů na 
ples přijít, aby nebyly o nic ošizeny. 
Během celého týdne plného příprav 
jsme si užili spoustu zábavy a legrace. 

Život ve třídě Žirafek – 
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Všechny děti se na maškarní ples moc 
těší a určitě si ho i se svými rodiči 
náležitě užijí.

M. Krásová

Mgr. Lada Hrabcová

Sluneční soustava

Páťáci se v lednu učili o Sluneční 
soustavě. Nejdříve jsme prozkoumali 
na naši nejbližší hvězdu – Slunce 
a planety, náš Měsíc a nakoukli do vzdá-
leného vesmíru. Podívali se na některá 
souhvězdí. Když nasněžilo, vytvořili 
jsme koule = planety za sněhu. Násled-
ně nás napadlo ve VV a PČ vytvořit 
modely z polystyrénových koulí. Jeden 
je reliéfní a druhý trojrozměrný objekt.  
Byla to „fuška“, ale výsledek je zdařilý. 
Navíc si žáci mohli své znalosti uplatnit 
v praxi.
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V loňském školním roce z důvodu 
"Covidových opatření" nebylo možné 
lyžařský kurz uspořádat. Proto jsme 
rádi, že v tom letošním se podařilo 
alespoň jednodenní lyžařský kurz pro 
žáky 6.–9. ročníku zorganizovat. I přes 
veškerá protiepidemická opatření 
projevilo zájem dostatečné množství 
dětí, a proto jsme kurz rozdělili na kurz 
pro začátečníky a kurz pro pokročilé.

 
Mgr. Aleš Kořínek

Celkem se obou akcí zúčastnilo 60 
žáků a všechny je třeba pochválit za 
jejich chování během celé akce a jejich 
dodržování všech pravidel pro bezpeč-
ný pobyt na sjezdovce. Tento model 
jednodenní akce a rozdělení na začáteč-
níky a pokročilé byl pro nás učitele 
nový, a tak i my jsme získali nové 
zkušenosti pro další podobné akce.

Lyžařský kurz (2. stupeň)

Začátečníci vyrazili na konci ledna 
do Ski areálu u Nového Města na 
Moravě, kde jsou pro začátky s lyžová-
ním dobré podmínky. Pokročilí pak 
druhý týden v únoru vyjeli své lyžařské 
dovednosti zdokonalovat do Ski areálu 
Dolní Morava. Dostatek sněhu a celkem 
přívětivé počasí napomohlo k tomu, že 
žáci prožili příjemný den na horách.

Alena Chaloupková

Mgr. Milan Ziaťko

V únoru se žáci s roční přestávkou 
účastnili 11. ročníku projektu v rámci 
tělesné výchovy „Bruslím, bruslíš, 
bruslíme.“ Hodinová výuka se uskuteč-
nila v Dambořicích ve dvou termínech. 
V bruslení se zdokonalilo nejprve 23 
žáků a po uvolnění stanoveného ome-
zení se již mohlo účastnit 34 žáků 
z 6.–9. ročníku. Volného termínu pro 
bruslení v počtu 23 žáků využili i žáci 
z III.-V. třídy.

Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce

Po roční přestávce se v naší škole 
opět uskutečnilo školní kolo konverzač-
ní soutěže v anglickém jazyce. Tento-
krát se ho zúčastnili čtyři žáci z osmé 
a deváté třídy. Soutěž proběhla na 
začátku února. Všichni zúčastnění 
prokázali velmi slušnou úroveň znalostí 
anglického jazyka. Vítězem se stal žák 
osmé třídy Jakub Zářecký.

Zároveň je dobré také zmínit, že ke 
konverzačním znalostem přispívá 
i výuka s rodilým mluvčím. Tato výuka 
probíhá jednou měsíčně ve všech 
ročnících druhého stupně.

Bruslení
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Školní kolo recitační soutěže

1. kategorie – žáci 2. + 3. ročníku

Soutěžilo se stejně jako dříve v 5 
kategoriích: 

0. kategorie – žáci 1. ročníku

3. kategorie – žáci 6. + 7. ročníku 
4. kategorie – žáci 8. + 9. ročníku

Bruslení (1. stupeň)

Ve středu 23. 2. 2022 se ve škole 
konalo školní kolo recitační soutěže. 
Byli jsme rádi, že po dvouleté přestávce 
jsme mohli opět recitační soutěž 
zorganizovat, i když vzhledem k opa-
třením kvůli  covidové pandemii 
proběhla bez účasti veřejnosti. 

2. kategorie – žáci 4. + 5. ročníku

Celkově se do soutěže přihlásilo 35 

V druhé polovině února navštívili 
žáci 2.–5. ročníku venkovní kluziště 
v obci Dambořice. Všech 24 dětí, které 
si chtělo zpestřit dopolední vyučování 
bruslením, se v úterý ráno sešlo 
s nabroušenými bruslemi u "hasičky". 
Ani lehké mrholení a teploty nad bodem 
mrazu, které vyvolávaly drobné obavy, 
děti neodradily a všichni si dobře 
zabruslili. Někteří si bruslení zpestřili 
soutěžemi a rozvojem bruslařské 
obratnosti. Po 90 minutách sportování 
na ledě se děti v pořádku vrátili do 
školních lavic.

Mgr. Aleš Kořínek

V kategorii 4. + 5. ročníku zvítězila 
Amálie Kučerková, na druhém místě se 
umístila Valerie Hochmanová a na 
třetím pak Ludmila Pokorná.

žáků a hodnocení se ujaly dvě komise. 
Jedna pedagogická, do které usedli 
Mgr. Milan Ziaťko, Mgr. Radka Kučer-
ková a Mgr. Lucie Vévarová, a druhá 
složená ze žákyň 9. ročníku. 

V kategorii 2.+ 3. ročníku zvítězila 
Táňa Michlíčková, druhé místo získala 
Tereza Životská a třetí Isabela Strouha-
lová.

V kategorii 6. + 7. třídy získala první 
místo Adéla Stejskalová, druhé Daniel 
Vymazal a na třetím místě se umístila 
Nikola Macháčková.

Na závěr je nutné říci, že hodnocení 
recitujících žáků bylo v mnoha přípa-
dech velice obtížné. Výkony dětí byly 
vyrovnané a na vystoupení všech bylo 
znát nadšení.  

V kategorii 1. ročníku se na prvním 
místě umístil David Bžoněk, na druhém 
Marie Vahalová a na třetím Tomáš 
Rumlena.

Děkujeme všem soutěžícím za účast, 
odvahu a také za velice příjemné 
odpoledne a všem vítězům gratulujeme 
k úspěchu. 

Mgr. Lucie Vévarová

V kategorii 8. + 9. třídy zvítězil 
Jakub Dostál. Druhé a třetí místo 
zůstalo neobsazeno.
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Po roční pauze jsme s dětmi absolvo-
vali plaveckou výuku v Hustopečích 
u Brna. Plavání se zúčastnily děti 
z mateřinky a děti z druhé, třetí i čtvrté 
třídy. Výuka probíhala vždy v pátek – 
deset lekcí po dvou hodinách pod 
vedením manželů  Klemešových 
a odborných lektorů plavání. Děti se 
učily od základů vztahu k vodě, ponoře-
ní, výdechy do vody až po odborné styly. 
Každá lekce byla zakončena netradiční 
hrou ve vodě.

Mgr. Radka Kučerková

Výuka plavání

Projektový den ve škole

Všechno to začalo nápadem školní 
družiny, která se rozhodla vyzdobit 
školní chodby zimní tematikou a zapojit 
do toho všechny třídy prvního stupně. 
Nápad to byl úžasný. Všichni žáci se 
společně podíleli na akci s názvem 
Severní pól. A když už jsme chodili 
kolem ledních medvědů, tučňáků, 
Eskymáků, sněhuláků, iglú, a kdo ví, 
čeho všeho, napadlo nás zapojit tuto 
tematiku i do vyučování. Tentokrát to 
„odnesli“ čtvrťáci. Jejich písnička 
Grónská zem byla stěžejní. Rázem jsme 
tu měli týdenní projekt s názvem 
Grónská zem. Žáci se během pěti dnů 
dozvídali napříč jednotlivými předměty 
všelijaké zajímavosti z tohoto vzdálené-
ho světa. O rostlinách, živočiších, 
obyvatelstvu a jejich životu, nerostném 
bohatství, ale i o literatuře, včetně 
pohádek (v tomto kraji jsou trošku 
drsnějšího rázu, než na jaký jsme 
zvyklí). S velkým zájmem si žáci sami 
složili další dvě sloky k Nohavicově 
zmiňované písničce, kterou adresovali 
na školu a svou třídu. Tu pak v hudební 
výchově sami nazpívali a ve výtvarné 
výchově k ní namalovali rovnou krátký 
film. Cílem projektu bylo vše dát do 
elektronické podoby. Jelikož to není 
ještě plně v jejich silách, nabídl se 
přispět svým dílem i Martin Mazúrek 
z osmého ročníku. Projekt zatím 
nedosáhl svého konce, protože hodiny 
informatiky plynou dost rychle, ale už 
se všichni velmi těšíme, až zhlédneme 
náš první videoklip. Je možné, že již 
brzy se na něj budeme všichni moci 
podívat na webových stránkách školy či 
stáhnout si ho z youtube.  

Mgr. Alena Stávková

 Děkuji všem kolegům i dětem, co se 
do tohoto projektu zapojili.  Kolegové 
a děcka, jste skvělí!
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Mgr. Petra Zahradníčková

V úterý 22. 3. 2022 jsme se připojili 
ke světovému Dni vody. Poprvé jsme 
zavedli v naší škole projektovou výuku 
na toto téma. Děti se v jednotlivých 
lekcích nejen dozvídaly zákonitosti 
o vodě, ale také s vodou přímo pracova-
ly, zkoušely si propočítat svoji denní 
spotřebu, porovnávaly daný průměr se 
svým, výtvarně kouzlily, zkoušely 
jednoduché, ale i složitější pokusy, 
pomocí soutěží odhadovaly množství 
vody a nechyběl ani pohyb, při kterém 
se řídily hudbou.

Ponožkový den

Dne 21. 3. 2022 se konala akce 
"Ponožkový den", kterou pořádal 
žákovský parlament.

Úkolem bylo přijít do školy s růz-
nými ponožkami. Význam byl symbo-
lický. Připojili jsme se tak k celosvětové-
mu dni na podporu Downova syndro-
mu.

Den vody

Mgr. Radka Kučerková

Do budoucna plánujeme, že Den 
vody bude naším stabilním projekto-
vým dnem.

Proběhlo také společné sázení 
stromu, které každoročně spojí naše 
prvňáčky a deváťáky. Letos jsme pro 
výsadbu zvolili keř magnolie, jehož 
krásné květy nám každé jaro budou tuto 
chvilku připomínat.

Den Země 

Mgr. Lucie Vévarová

V pátek 22. dubna se konal již 
tradiční Den Země, při kterém žáci naší 
školy nejprve pomohli při úklidu obce 
a následně zhlédli program společnosti 
Zvíře v nouzi, jejíž pracovníci nám 
přivezli ukázat různá zvířátka a práci 
s nimi. Jedná se o společnost, která 
sdružuje záchranné stanice zvířat 
odchycených v přírodě.
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Dne 12. května proběhla v těšanské 
základní škole akce s názvem Den 
informatiky. Pro žáky z prvního 
i druhého stupně byla připravena 
speciální dopolední výuka zaměřená na 
praktické využití informačních techno-
logií. Děti se mohly pod vedením svých 
učitelů blíže seznámit s nejrůznějšími 
poznatky z oblasti IT, ale hlavně si 
vyzkoušet své vlastní projekty. Na 
prvostupňové i druhostupňové žáky tak 
čekalo pět „dílen“. V průběhu celého 
dopoledne děti z jednotlivých tříd 
procházely připravenými stanovišti 
a na každém z nich jim daný učitel 
představil nějakou oblast aplikace 
informačních technologií. 

Den informatiky Děti z prvního stupně budovaly 
cestičky pro roboty, hravou formou 
objevovaly základy šifrování při luštění 
hádanek a rébusů, zapojovaly elektrické 
obvody na stavebnici Boffin, doplňovaly 
piktogramy do textu. Děti však netrávi-
ly čas pouze v lavicích. Do programu 
byla v rámci výuky zařazena i relaxační 
aktivita, která kombinovala použití 
počítače s pohybem a zpěvem, tzv. hraní 
na tělo. 

Věříme, že si všichni naši žáci užili 
zábavné dopoledne, které jim zároveň 
přineslo mnoho nových poznatků 
o tom, jaké využití mohou mít infor-
mační technologie v našem každoden-
ním životě.

Mgr. Alžběta Kopřivová

Výukový blok pro druhostupňové 
žáky obsahoval seznámení se s microbi-
ty a také s malými robůtky ozoboty, 
které se žáci učili programovat pomocí 
grafických kódů. Žáci se dále zúčastnili 
skupinového klání ve vědomostním 
kvízu na platformě Kahoot!, vyzkoušeli 
si výrobu plakátu v grafickém programu 
a společně plánovali trasy pomocí 
aplikace mapy.cz. 
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Závěr školního roku
proběhne tradičně:

20. 6.
Rozloučení se slabikářem

23. 6.
Zahradní slavnost

29. 6.
Rozloučení s deváťáky

30. 6.
Poslední zvonění
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abyste věděli, že nezahálíme, chceme vás informovat o tom, co jsme již stačili letos 
zorganizovat a co pro vás ještě připravujeme.

Milý Myšáci, Myšičky a příznivci našeho centra, 

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

Další akci pořádanou naším cen-
trem byla v době Masopustu, bezkon-
taktní masopustní stezka od centra až 
ke hřbitovu, na které se děti pobavily 
plněným různých úkolů a připomněly si 
tak masopustní tradici a její náležitosti 
a hlavně se vyvětraly, protože počasí 
nám i přes nepříjemný vítr docela přálo.

Tak tedy, první „akcí“ v novém roce 
2022 bylo divadelní představení 
divadla KORÁB, „Kocour v botách“. 
Jako vždy nás pan Koráb rozesmál 
a pobavil a do divadelního představení 
zapojil jak malé, tak velké. Snad se za to 
na něj nebudou zlobit a přivítají ho 
i v budoucnu. Představení bylo akční, 
humorné a přesto, že se konalo v době 
pololetních prázdnin, dorazilo krás-
ných cca 50 účastníků a my všem, kteří 
nás podpořili, moc děkujeme. 

Na podzim ještě starého roku se nám 
již po částečném rozvolnění opět 
rozběhly kroužky Keramiky, Hýbánek, 
i Robotiky a Radovánek, které jsou 
přesunuty ze středy na pátek. Radován-
ky se těší čím dál většímu zájmu 
i maminek z nejbližšího okolí, kterým 
nebráníme v jejich návštěvě u nás. 
Na Radovánkách si děti rády pohrají 
a tvořivé duše hlavně díky naší Hedvice 
si vždy odnesou nějaký pěkný výrobek 
domů. Proto bychom i letos chtěli co 
nejvíce podpořit jejich tvůrčí schopnos-
ti a dovednosti a pomoci dovybavit 
centrum potřebnými věcmi.

V keramice děti  tvoří  úžasné 
výrobky za pomocí nejen z řad mami-
nek, ale i tatínků! Na jejich práci 
a krásné výtvory jste se živě mohli 
podívat na výstavě v prostorech Ko-



várny a teď vám je připomeneme ve 
fotkách. Tento kroužek je nadále 
podporován z dotačního programu 
ministerstva školství a tělovýchovy. 

V neděli 10. 4., při akci Technického 
muzea v Brně, s názvem „Kraj, ve kte-
rém žiji“ se naše centrum rozhodlo po-
dílet na akci a uspořádali jsme Jarní 
jarmark, kde se nabízely výtvory našich 
dětí, které vznikly na kroužku Radován-
ky, pod vedením šikovné Hedviky 
Urbanové a také děti z keramiky vysta-
vily krásná díla, která vznikají každý 
týden pod vedením Michaely Nádeníč-
kové a Lenky Neugebauerové. Oběma 
členkám děkujeme za jejich kreativitu 
a čas, který dětem věnují.

Na Jaře, přesně 19. 3. se konal opět 
charitativní „Veselý bazárek“ jarního 
oblečení. Bazárek má již opravdu 
tradici a začíná být samozřejmostí, že 
vždy se trhne rekord v počtu prodaných 
věcí. Jsme za to moc rádi, navíc, když 
můžeme vždy nějak pomoci finančně 
někomu, kdo to opravdu potřebuje, 
využije. Bazárku se věnuje ve svém 
volném čase již zaběhnutá skupina 
maminek, které jsou sehrané a tvoří 
skvělý tým. 

 Jarmark měl velký úspěch a my 
věříme, že energie našich maminek, 
vedoucích kroužků, neustane ani v bu-
doucnu a budeme moci i v dalších 
ročnících s Jarmarkem navázat. 

Chceme také poděkovat za skvělé 
ohlasy k loňským přívesnickým 
táborům. Letos jsme neměli v plánu 
podobnou věc pořádat z důvodu jak 
finančních, tak volných lidských zdrojů, 
ALE! POZOR POZOR!, úžasná organi-
zátorka loňského tábora, Vlaďka 
Vaněčková se nakonec rozhodla, že 
ukrojí ze svého času a pro zvídavé 
a dobrodružné děti uspořádá v týdnu 
od 19. 7. 2022 přívesnický tábor! 
Jediný, ale přesto důležitý rozdíl oproti 
loňskému roku je, že tento, bude 
účastníky placený. 

V červnu 5. 6. pak proběhl velký 
Den dětí, který se vždy těší oblibě 
a jsme za to moc rádi. Tentokrát byl na 
téma Princezny a rytíři a věříme, že se 
všichni, a hlavně naši malí oslavenci, 
dobře bavili.  Děkujeme všem za 
podporu při jeho pořádání a těšíme se 
zase na další akci!

Více informací naleznete na letáku.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁN-
KY A FCB. DĚKUJEME!
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Statistika

Obecní knihovna Těšany

rok 2018 2019 2020 2021 Aktuálně k 24. 5. 2022

čtenáři 62 57 59 48 41

uživatelé do 15 let 23 7 6 4 7

návštěvy celkem
(fyzicky +
online služeb)

456 541 489 375 99

výpůjčky celkem 1016 1169 882 743 418

stav fondu k 31. 12.
sledovaného roku

5354 5169 5229 5313

Od listopadu 2021 přechod z auto-
matizovaného knihovního systému 
Clavius REKS na Tritius REKS (pod 
správou Městské knihovny v Kuřimi - 
pověřená knihovna pro okres Brno-
venkov). Hodně je využívána mezi-
knihovní výpůjční služba.

V případě, že dokument (kniha, 
článek v časopise apod.), který si uži-
vatel potřebuje vypůjčit, není ve fondu 
Obk Těšany, je možné si jej vypůjčit 
prostřednictvím meziknihovní výpůjč-
ní služby. Pokud je dokument na území 
České republiky, knihovna která ho má 
ve svém fondu, zapůjčí tento dokument 
Obk Těšany na omezenou dobu (cca 
1 měsíc), nebo – v případě kratších 
dokumentů – zašle fotokopii. U tuzem-
ských knihoven je výpůjčka zdarma, 
hradí se pouze poštovné. Některé 
knihovny už požadují za každou 
výpůjčku poplatek za vyhledání + 
poštovné. Pokud dokument není na 

území České republiky, je možné 
podobným způsobem využít meziná-
rodní meziknihovní výpůjční službu 
(MMVS) a vypůjčit si dokument 
v zahraničí. Za MMVS se také platí.

Zapůjčení speciálně upravených 
audioknih z Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé Karla Emanuela Macana 
v Praze. Tato služba je zcela zdarma.

Nová služba pro 
zrakově postižené čtenáře

7. 6. 2022 bude knihovna 
uzavřena z důvodu účasti na 
11. valné hromadě a konferenci 
Architektura knihoven.
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Založení sboru dobrovolných hasičů
v Těšanech 1897

Roku 1897 byl sbor hasičský založen na podnět p. Josefa Grisla 
hospodářského úředníka zdejšího velkostatku, rodem z Dolních Rakous, 
28 roků starý, a několika přičinlivých občanů Těšanských. Sestaveny 
sborové stanovy a podány k úřednímu schválení, jež dne 15. března 1897 
pod číslem 7806 Moravské místodržitelství schválilo. Téhož času byl 
starostou obce Stanislav Chalupa, rolník a hostinský. Obecní výbor byl 
přízniv ku založení hasičského sboru a hned přispěl obnosem 100 zl.

Obec Těšany leží při silnici, vedoucí od Brna ku Kloboukám - čítá 241 
domovních čísel 1285 obyvatelů, kteří se živí hlavně rolnictvím.

První ustavující schůze konána 28.března 1897, v niž zvoleni 
následující činovníci Grisl Josef – starostou, Žáček František – náčelní-
kem, Štěpánek Josef – podnáčelníkem, Vystavěl Josef – jednatel 

1897
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Roku 1914 po vypuknutí světové války zůstalo ve sboru pouze 
7 členů, ostatních 30 členů bylo narukováno k vojsku, z nichž Hlaváček 
Jakub a Vahala Cyril padli ve válce.

Roku 1922 oslaveno 25 leté trvání hasičského sboru se sjezdem 
župním, jemuž přítomen byl starosta Z. Ú. J. Karel Vozáb a uděleny 
12 jubilantům diplomy uznání a sice: Chalupa Pavel Horák Pavel, 
Rychlík František, Lízal Jan, Petlák Josef, Vahala František, Jeřábek 
Jiří, Polešovský Petr, Kostrhoun Jan, Sedláček Antonín, Novotný Cyril 

Kromě shora uvedených byli členy hasičského sboru – Chalupa 
Barnabáš, Menšík Adolf, Vrána Antonín, Polešovský Petr, Novotný 
František, Vahala František, Mahovský Martin, Novotný Josef, Novotný 
Václav, Rychlík František, Novotný Cyril, Zapletal Antonín, Sedláček 
Antonín, Dudek Josef, Arbes Fabián, Kostrhoun Jan, Ondra Vojtěch, 
Novotný Štěpán, Chalupa Pavel, Novák Josef, Petlák Josef, Sedláček 
Antonín, Petlák Antonín, Viktorin Cyril, Skřička Vojtěch, Jeřábek Jiří, 
Horák Pavel, Langášek Jan, Lízal Jan a Sýkora Matěj. 

Roku 1910 v měsíci  červenci konána 10letá památka založení 
hasičského sboru se župním sjezdem při kteréžto příležitosti posvěcena 
též nová stříkačka. Kmotrou byla slečna Emilie Weisová, světitelem 
dp. Jančík František, farář v Moutnicích, slavnostní proslov měl 
dp. Tomáš Šilinger, říšský a zemský poslanec.

a pokladníkem, Maláč Václav, Mahovský Jan, Čermák Augustýn – členy 
výboru, jímž uloženo postarati se o potřebné hasičské nářadí, výzbroj 
a stejnokroj.

Výzbroj objednána od fy. R. A. Smejkal, Čechy u Prostějova, oblek 
od fy. Churain v Hlinsku   (Čechy). Téhož roku pořízen i stejnokroj 
vycházkový.

Roku 1898 dne 13.února při valné hromadě za zásluhy o nový 
hasičský sbor jmenováni čestnými členy sboru – pí Leopoldina Weisová, 
sl. Emilie Weisová a starosta obce Těšany Stanislav Chalupa. Poněvadž 
stávající skladiště hasičské nevyhovovalo, vybudováno skladiště nové na 
místě kde dosud  stojí. Dovoz materiálu a práce se stavbou spojené 
vykonávány zdarma. Dne 30. dubna 1898 přivezena byla nová stříkačka 
od fy. R.A. Smejkal v Čechách u Prostějova, zakoupena se vším příslušen-
stvím za 990 zl. Vůz s nádobou na vodu obdržel sbor toho roku 
od pí. Leopoldiny Weisové. Roku 1903 koupen hydrant (jako stříkačka) 
od fy. R .A. Smejkal za 700 Kč.

Roku 1906 zvolen starostou sboru – Štěpánek Josef, velitelem – 
Menšík Adolf, podvelitelem – Chalupa Pavel, jednatelem – Horák 
Antonín po vystoupení dřívějších bratří. Po odstoupení br. Štěpánka 
zvolen starostou sboru – Mahovský  Martin, rolník jenž tuto funkci 
zastával až do r. 1912, kdy volbou přešla funkce starosty na Pavla Chalu-
pu, rolníka. Za vedení br. Mahovského pořízeny pro členstvo čamarové 
blůzy, na něž objednáno sukno od fy. Skorkovský v Humpolci a zhotovil 
je Jan Petlák , krejčí v Těšanech.

1898

1906

1910

1914

1922
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Čerpáno z kroniky obce Těšany a Krškovy kroniky z roku 1928

Roku 1927 28. října valnou hromadu změněny stanovy sboru 
hasičského dle nařízení M.Z.J.H. Nynější funkcionáři sboru jsou: 
Novotný Cyril – starosta, Ledba Jan – náčelník , Dostál Josef – podná-
čelník, Ledba František – pokladník, Jeřábek Jiří – jednatel , Přibyl 
Martin a Menšík Šimon členové výboru. Činní členové – Vahala Franti-
šek, Dostál Alois, Nehyba František, Přibyl Jan, Král František, Kostr-
houn Jan, Tichý Jan, Hnilica Antonín, Dosoudil Josef, Hnilica Pavel, 
Polešovský Petr, Matýšek Isidor, Menšík Adolf, Šmela Vladimír, Suchý 
Jan, Petlák Josef, Horák František, Skřička Jan, Sedláček Pavel, Sedlá-
ček Antonín, Sedláček Václav, Sedláček František, Sedláček Eduard, 
Horák Josef, Mandelík Josef, Kroupa Josef, Hrouzek Šimon, Kostrhoun 
Jan ml., Duda Josef, Zrůnek Adalbert, Trumpeš Josef, Novotný Cyril ml., 
Dosoudil Josef ml., Polešovský Petr ml. a Petlák František. 

Roku 1927 29. června oslavoval sbor 30 leté trvání sboru s okrsko-
vým cvičením a župním zájezdem s účastní 86 bratří, 28 žen a 20 
dorostenců ze župy č. 26, č. 44 a č. 9. Sekerová cvičení prostná cvičilo 
38 členů, trojice 16, kruhů 3 skupiny a dorost skupiny žebřové. Slavnost-
ní proslov měl Dr. Hynek Světlík, starosta župy č. 44.

Roku 1923 zakoupen spolkový prapor přispěním vzácných přízniv-
ců sboru ctěné rodiny Weisovy. Slavnostním řečníkem byl starosta župy 
č. 44 Dr. Hynek Světlík, načež starosta župy č. 26 Antonín Horňanský 
odevzdal dvěma členům za 25 letou činnosti diplomy uznání a sice: 
Přibylovi Martinovi a Josefu Dosoudilovi.

a Menšík Adolf. Slavnosti této se zúčastnili se bratři hasiči ze župy 
č. 26 a č. 44. O účelu hasičstva promluvil starosta župy č. 26 br. Antonín 
Horňanský. Výbor spolkový tehdy byl: Horák Josef – starosta, Ledba Jan 
– náčelník, Horák  František – pokladník, Jeřábek Jiří – jednatel, Příbyl 
Martin a Sedláček Václav – členové výboru.

Roku 1924 přistavěl sbor ke stávajícímu skladišti spolkovou 
místnost, kde koná své schůze a přednášky (dříve konány v obecních 
radnicích). Při zájezdu p. presidenta T.G. Masaryka na Moravu v měsíci 
červnu 1924 při jeho uvítání v Těšanech podána jemu br. Horákem, 
starostou Jiřím Jeřábkem, jednatelem spolková – Památní kniha – kde 
náš milovaný president své jméno na paměť zapsal.

Jana Štelclová

Sbor hasičský od svého založení zúčastnil se 55 požárů, z toho 
26 požárů přespolních. Zúčastnil se svými členy kulturních podniků 
v obci i mimo obec, pořádal divadla, přednášky i zimní školy. Schůzí 
sborových a výborových vykazuje protokolní kniha 177.

1923

1924

1927
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28. 5. 2022 – Dnes jsme si užili 
naprosto báječný výlet plný slunce, 
vody, lodí, pirátů dobrodružství nejen 
pro nejmenší! Hned v úvodu naší 
plavby nás kapitánka Černovous 
pověřila velkým úkolem najít poklad! 
Ale najít takový poklad není jen tak - to 
musíte mít vlajku, mapu, bambitky, 
nějakou tu loď (řízenou zkušeným 
Velkým Bobkem) a pečlivě vybranou 
a secvičenou posádku v čele se zástup-
cem kapitána, kormidelníkem, vlajko-
nošem a prvním důstojníkem. To vše se 
nám naštěstí příhodně sešlo a tak jsme 
na nebezpečnou plavbu skutečně 
vyrazili.

Nalezený zápisek z láhve plovou-
cí kdesi na řece Moravě

Houpavou cestu nám tu a tam 
zkřížili zákeřní domorodci, na které ale 
stačilo namířit bambitku a hrdinným 
pokřikem „Ruce vzhůru, gatě dolů!“ je 
donutit zahnat veškeré myšlenky na 
možnost přepadu naší zkušené osádky 
lodi Konstancie. Většina domorodců 
zareagovala dle očekávání a našeho 
příkazu uposlechla. A ty, kteří tak 
neučinili, jsme zahnali neškodným 
výstřelem těsně kolem ucha (protože 
někoho zabíjet, to je dneska přece 
nemoderní!). Strastiplnou pouť jsme 
zakončili na přátelském území našich 
„našich bratov“ a po vyslání několika 
průzkumných oddílů vytoužený poklad 
skutečně nalezli. I přes velezradu 
kapitánky Černovouse, která se během 
velikých oslav nalezení pokladu 
rozhodla, že chce být bohatá sama, 
poklad nakonec padl do správných 
rukou a vydali jsme se na klidnou 
plavbu k domovu, kde nás v přístavu 
čekalo uvítání s ovacemi a hudební 
produkcí. Krom odměny ve formě 
pokladu obdrželi všichni účastníci 
i glejt opravňující je k řízení pirátské 

Dlužno dodat, že dospělácký dopro-
vod si cestu užil sic úplně jinak, ale 
vlastně úplně stejně, jako ti malí.

lodi kdekoliv na světě (mimo Somálska 
a Ruska, protože s těma nemluvíme).

19.3.2022 jsme se podívali do 
cirkusu Cirkus Humberto! Na sobotní 
odpoledne se nás netrpělivě vydalo 
skoro 50, mnozí z nás v cirkuse ještě 
nikdy nebyli. Představení napínavé od 
začátku až do konce nás nenechalo 
klidně sedět na židlích. Závěrečná čísla 

Cirkus Humberto
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v podobně koule smrti budeme mít jistě 
před očima ještě dlouho. Díky ochot-
ným zaměstnancům cirkusu jsme měli 
i možnosti podívat se do zvěřince 
a přesvědčit se tak na vlastní oči, že 
zvířátka jsou skvěle ubytována a jejich 
drezúra probíhá formou hry a zábavy. 
Úžasný zážitek si jistě ještě někdy 
zopakujeme.

Moc děkuji všem, kdo se na této akci 
podíleli!

splnění posledního stanoviště obdrželi 
malí účastníci odměnu v podobě 
balíčku s odměnou – tentokráte 
opravdu krásnými a hodnotnými 
věcmi. Dopravní den se vydařil, splnil 
naše očekávání ohledem vzdělávání 
a poznávání a to nejen pro děti, ale 
i jejich dospělý doprovod. Děti měly 
možnost seznámit se základy doprav-
ních předpisů, pohybu na silnici 
a  opravdovou světelnou křižovatkou.

Dopravní den v Těšanech

V sobotu 7. 5. 2022 uskutečnil se 
v pořadí desátý Dopravní den v Těša-
nech. I přes nepřízeň počasí dorazil sice 
menší počet účastníků, než kolik bývá 
zvykem, ale mohli jsme jim tak věnovat 
delší pozornost. Ještě před vstupem do 
areálu proběhla důsledná kontrola kol a 
vybavení v podání PČR, která mnohé 
rodiče přesvědčila o nutnosti někdy 
lehčích, jindy vážnějších oprav kol. Po 
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Pálení čarodějnic

A letos neuletěla! Po dokončení 
dětských soutěží a zábavných poznáva-
ček vzplála hranice a čarodějnice 
s umem a péčí vytvořená shořela na 
prach do tmy Filipojakubské noci. Zlé 
moci této noci byly zahnány velkým 
ohněm a magický polibek pod třešní 
jistojistě pečetil nejeden pozdní večer. 
Díky všem!

Děkujeme všem, kdo letos přispěli 
kouskem železa! Letos jej bylo sice 
očekávatelně výrazně méně, než je 
obvyklé, ale i tak jsme kontejner 
naplnili! Velice si vážíme podpory vás 
všech!

Sběr železa – děkujeme!

Velikonoční závody

Pročpak se po těšanech motala parta 
dorostenců? A proč, že měli výraz 
zoufalství v očích? 23. 4. 2022 jsme 
uspořádali velikonoční závody náhra-
dou za zrušené závody mikulášské. 
Trasa pro přípravku, mladší a starší 
žáky vedla na strážky a nebyla nijak 
náročná. Vyhráli doslova všichni! I ti 
dorostenci, kteří se naběhali něco 
kolem 12 km a museli řešit velice 
náročné šifry!

Díky moc za pomoc při organizaci 
a doufám, že příště už na podzim na 
mikulášských!
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Tento spolek sdružoval své členy na 
základě principu spolupráce při 
uskutečňování Programu obnovy 
vesnice, který byl schválen vládou ČR 
v květnu 1991. Cílem bylo podporovat 
obyvatelstvo vesnic, jejich samosprávy 
a zájmová sdružení, a především se 
vlastními silami snažit o udržitelný 
rozvoj venkova. Konkrétně šlo napří-
klad o udržení, obnovu a rozvoj míst-
ních kulturních a společenských tradic, 
rozvoj hospodářství v obcích, zachování 
a obnovu vlastního obrazu obcí, úpravu 
a čistotu veřejných prostorů a staveb 
apod.

U vzniku „Cezavy“ stáli starostové 
obcí Sokolnice, Kobylnice, Měnín 
a Telnice, kteří se rozhodli pro vzájem-
nou spolupráci. Založení tehdejšího 
Spolku Cezava bylo tak zákonitým 
důsledkem a potřebou dalšího rozvoje 
hnutí obnovy venkova v prostoru pod 
městskou aglomerací Brno. Počátky 
meziobecní spolupráce v regionu sahají 
až do roku 1993, kdy byl dne 16. června 
zaregistrován Spolek pro obnovu 
venkova Cezava u Ministerstva vnitra. 
Spolek se stal součástí Spolku pro 
obnovu venkova se sídlem v Praze. 
Fakticky vznikl až usnesením valné 
hromady dne 29. září 1995 v Moutni-
cích a zakládajícími členy se staly obce 
Blučina, Kobylnice, Měnín, Moutnice, 
Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna a Žat-
čany.
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Region Cezava požádal v roce 2020 
o dotaci na pořízení kompostérů pro 
domácnosti občanů. Projekt byl pod-
pořen z Ministerstva životního prostře-
dí částkou téměř 4 miliony korun, 
zapojilo se celkem 9 členských obcí z 11 
a projekt byl zrealizován a dokončen 
v roce 2021. V této oblasti – nakládání 
s odpady a snižování ekologické zátěže 
– hodlají obce Regionu Cezava i nadále 
pokračovat, například projektem na 
pořízení popelnic a kontejnerů na 
tříděný odpad.

V roce 2015 členskou základnu 
opustily obce Rajhradice, Sokolnice, 
Kobylnice a město Židlochovice. 

V současnosti je tedy členy DSO 
Region Cezava celkem 11 obcí (v abe-
cedním pořadí): Blučina, Měnín, 
Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, 
Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, 
Újezd u Brna a Žatčany. Od roku 2015 
je předsedou svazku ing. František 
Poláček, starosta obce Žatčany, mís-
topředsedou pak František Kroutil, 
starosta obce Telnice, kde se také 
aktuálně nachází sídlo organizace.

Nynější Svazek obcí Region Cezava 
byl založen dne 17. října 2002, když 
došlo k přeměně Spolku pro obnovu 
venkova Cezava na Dobrovolný svazek 
obcí Region Cezava. Členská základna 
se rozšířila o obce Nesvačilka, Nikolči-
ce, Otmarov, Otnice, Rajhradice, 
Těšany a město Židlochovice.

Region Cezava

Region Cezava v roce 2021
Dobrovolný svazek obcí Region Cezava prošel za celou dobu své existence řadou 
změn. I dnešní doba je změn plná a podstatné je hlavně to, jak se člověk i společnost 
umí s těmito změnami vypořádat.

 www.region-cezava.cz



Region Cezava však rozhodně není 
jen o penězích. Zástupci obcí i vedení 
svazku si vždy zakládalo především na 
perfektní spolupráci, ochotě ke vzájem-
né pomoci a bezproblémové komunika-
ci mezi zástupci samosprávy. Přátelské 
vazby mezi nejbližšími sousedy po-
máhají k lepšímu sdílení problémů 
i dobré praxe, což se potvrdilo právě 
v době covidové. Starostové společně 

Získávání finančních prostředků na 
podporu obcí je jeden z hlavních cílů 
svazku. Lze takto pomoci obcím 
k pořízení mobiliáře, propagaci nebo 
vzdělávání. Svazek zároveň takto 
zbavuje obce administrativní zátěže 
spojené s realizací projektů.

řešili aktuální opatření, povinnost 
testování nebo například podpořili 
otevřený dopis, ve kterém vyjádřili svou 
nespokojenost s uzavřením škol, k této 
výzvě se připojilo několik desítek 
dalších obcí a měst, včetně města Brna.

Změny čekají svazek jistě i v roce 
2022, například ty spojené s komunál-
ními volbami. Přesto nebo právě proto 
svazek podporuje jen takovou činnost, 
která je prospěšná obci a jejím obča-
nům a není vázána na konkrétní 
představitele. Věříme, že i v dalších 
letech bude Region Cezava přinášet 
prospěch nebo pomoc obcím, jejím 
zástupcům i celému regionu.

Mgr. Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava

Inzerce
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Těšany

Zpravodaj obce Těšany · červen 2022 · Orel jednota Těšany30

Již se stalo tradicí, že každý rok v prostorách těšanské kovárny od Květné neděle do 
velikonoc můžete zhlédnou výstavy na různá témata. Letos se výstava nazývala 
„Kraj ve kterém žiji“, představovala básně a fotografie pátera Františka Trtílka.

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Která nás převyšuje

Nikdy nebudem zralí,

Vše, co život v sobě tají,
Je tajemné

A objímá.

Jen dozráváme…

A kuse poznávané.

Zrajem jen láskou,

Tuto výstavu krásně doplnily vý-
robky dětí z keramického kroužku.

Během odpoledne nám zazpívaly 
a zatančily děti z Lušňáčku za doprovo-
du naší  malé cimbálky. Nakonec 
všechny děti vynesly Morénu.

Na Květnou neděli odpoledne, kdy 
se tradičně výstava zahajuje, bývá 
i jarmark. Letos jste se mohli podívat, 
jak se résují tradiční borkovanské 
kraslice a také si nějakou zakoupit. Dále 
jste si mohli zakoupit krásnou jarní 
výzdobu, kterou pro vás vytvořily děti 
z RC Na Myšáku. Dětské oči rozzářily 
výborné perníčky, štěstíčko nebo 
možnost vyrobit si něco pěkného 
v dílničce. 

František Trtílek se narodil na 
Vysočině, ale již čtyřicet let žije v našem 
kraji. V jeho díle se promítá láska 
k přírodě, k lidem v ní žijící, ke každé 
maličkosti, kterou stvořil Bůh – Láska. 

Dozrávání

František Trtílek

Na tomto světě

Kámen

A čeká,

Přinesl radost

Srdci

I dotekem

A

Lidskému

Miliony let

Kamennou něhou

Třeba jen

František Trtílek

Pak na svém místě

S pokornou tvrdošíjností

Věrně setrvává

Aby svou

Jedinému

Malému

Pohledem

Je vtahoval tam,

Kde konec

Setkává se

S počátkem…

Zdroj: www.nedelnichvilkapoezie.cz
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Folklorní kroužek Lušňáček

Letošní rok nám konečně přál i v pořádání akcí. A proto jsme i s Lušňáčkem mohli 
vystoupit před obecenstvem. 

Na květnou neděli proběhlo u ko-
várny tradiční Vítání Jara - Otloukej se 
píšťaličko. Děti z Lušňáčku předvedly 
pásmo složené z několika částí. Pásmo 
započaly větší děti, které vyťukáváním 
písničky na vařečky vycházely z kovár-
ny. Později se přidali i ti nejmenší 
a nejroztomilejší tanečníci a tanečnice. 
Počasí si s námi hrálo. Tyto části pásma 
naštěstí déšť nepřikryl. Následující 
„besedu“ u mladé cimbálky složené 
z děvčat z Těšan, které doprovází 
Lušňáček už nějaký čas, jsme však 

museli kvůli dešti přesunout do 
podloubí kovárny. I tak byla akce velice 
pěkná a děkujeme za to, že jste se na nás 
přišli podívat. O tři týdny později mohly 
děti ukázat, co umí seniorům z Těšan na 
jejich setkání v Koroku. Byla zde velice 
pěkná atmosféra a my věříme, že jsme 
k ní také přispěli. Nyní už se připravuje-
me na každoroční největší vystoupení 
na pódiu při Národopisných slavnos-
tech v září. Těšíme se na Vás v obecen-
stvu. Děkujeme všem za podporu.
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TJ Sokol Těšany

Vážení přátele Těšanského fotbalu, druhá půlka sezóny se blíží ke konci. Naší 
prioritou je nadále udržet velkou kvalitu v mládežnických družstvech, opět nás těší 
pohled na zaplněné hřiště plné mladých sportovců. Pod vedením nového 
trenérského tria Lukš, Nádeníček, Komínek se tým mladých hráčů A mužů zvedá 
jak herně, tak i výsledkově. Muži B se drží v klidném středu tabulky. Těšíme se na 
vaši podporu jak při domácích, tak venkovních zápasech.

 Sokol Těšany

Ve starší přípravce okupujeme 
druhou příčku a když se zbývající 
zápasy podaří vyhrát, též můžeme 
skončit první.

Mladší žáci pod vedením Pavla 
Lízala podávají skvělé výkony a vypadá 
to na pěkné třetí místo.

Naše mladé fotbalové naděje jsou na 
tom skvěle. V mladší přípravce jsme na 
skvělém prvním místě s úctyhodným 
skórem 286:105. O většinu gólů se 
zasloužili Marek Melichar, Arthur 
Morris a Patrik Pláteník.

Starší žáci statečně bojují a příští rok 
se určitě poperou o postup.

Za Sokol Těšany 
Jitka Harčárová a Honza Komínek

V sobotu 28. 5. proběhla brigáda na 
úklid hřiště a okolí, které se zúčastnilo 
mnoho hráčů a rodičů malých fotbalis-
tů. Všem patří velký dík za odvedenou 
práci.

Kalendář letních akcí:
10.–12. 6.  Hody
18. 6. BisonCUP, mladší žáci
24.–26. 6. BisonCUP, přípravky 
 a muži
4.–8. 7. BisonKEMP, první turnus
25.–29. 7. BisonKEMP, druhá turnus



Turnaj byl dvoudenní, kdy v sobotu 
byly rozděleny do čtyř skupin po šesti 
týmech. Podle umístění se týmy 
rozdělily do tří skupin (zlaté, stříbrné 
a bronzové), kde se rozhodovalo o cel-
kovém umístění. I přesto že se nám 
podařila uhrát remíza s Akademie FC 
Baník Ostrava z. s., tak bohužel jsme 
prohráli klíčový zápas s Football Talent 
Academy s.r.o. a tak jsme postoupily do 
bronzové skupiny.

Mladým fotbalistům z Těšan 
se povedl malý zázrak.

V poháru mládeže (ročník narození 
2012 a mladší) se probojovali přes dvě 
předkola a kvalifikační turnaj do 
finálového turnaje, který se konal 
v Uničově. Finálový turnaj si zahrálo 24 
nejlepších mužstev z celé republiky. 
Celého turnaje poháru mládeže se 
v šesti kategoriích utkalo 828 týmů.

Bronzová skupina se hrála v neděli. 
I přes bojovný výkon se nám podařilo ve 
skupině jen jednou vyhrát, ale stačilo 
to jen na konečné 24. místo. Navzdory 
tomu jsme si turnaj všichni náramně 
užili a zůstanou nám skvělé zážitky 
a vzpomínky.Ligové týmy proti kterým Jitka Harčárová

jsme nastoupili – AC Sparta Praha, 
Slovan Liberec, Baník Ostrava a FK 
Pardubice.

Zvláštní poděkování patří Luboši 
Strouhalovi, který nás neváhal přijet 
v sobotu podpořit a zařídil, že před 
každým naším utkáním se hrála při 
nástupu na hrací plochu naše těšanská 
fotbalová hymna.

A kdo se o tento velký úspěch za-
sloužil?

Hráči: Vysloužilová Hana, Cagášek 
Jindřich, Krakovič Antonín, Kutěj 
Robert, Morris Arthur, Čermák Marek, 
Šabata Matěj, Melichar Marek (absol-
vovali všechny turnaje), Viktorín Do-
minik, Chovanec Jiří (hlavní turnaj), 
Stýblo Lukáš (předkola).

Trenéři: Harčárová Jitka a Aleš 
Melichar.

Velký dík patří též rodičům, kteří 
skvěle fandili.

Zápasy z Uničova můžete zhlédnout 
na tvcom. Rozhovor s týmem a pokřik 
na youtube.com pod názvem TJ Sokol 
Těšany - U10 - Planeo cup.

Za Sokol Těšany
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TS Wolfpack Těšany
  TS Wolfpack z.s. Těšany ts_wolfpack_tesany ts.wolfpacktesany@gmail.com

Od začátku tohoto roku naše 
tréninky probíhaly v klidu a teple 
tělocvičny, za což jsem velmi ráda 
hlavně já. Po minulém roce stráveném 
na online hodinách, je potřeba vážit si 
každého pondělí a pátku, kdy se máme 
možnost všichni sejít. Stejně jako 
minulý rok, jsme spolu absolvovali 
jednodenní trénink, ten holky vždy 
dokáže spojit o dost více něž klasický 
trénink. Myslím si, že i když by to 
nepřiznaly i holky mají tohle jednoden-
ní soustředění rády, a to i přes to že 
většinu času musí poslouchat, učit se 
a tancovat. 

Jako již jeden rok předtím, jste nás 
mohli vidět vystupovat na maškarním 
plese v Těšanech. Holky ukázaly roz-
trénované choreografie na jednu velkou 
i malou sestavu. Na konec jsem chtěla, 
aby si každý mohl zatancovat, proto si 
všichni mohli vyzkoušet jednu z našich 
rozehřívacích sestav, která je u holek 
oblíbená hlavně svojí nepřipraveností 
a vždy novými cviky. 

S koncem školního roku se blíží 
i konec naší taneční sezóny. Dlouhá 
pauza nás však nečeká, hned se začát-
kem září plánujeme nábor nových dětí 
do našich řad. Probíhat bude již kla-
sicky celý měsíc zkouškovými tréninky. 

Kateřina Ferinová



Zpravodaj obce Těšany · červen 2022 · Denní stacionář Židlochovice 35

Cílovou skupinou je klient ve věku 16 
až 65 let se zdravotním postižením, s 
mentálním postižením, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Denní kapacita klientů je 
10, což nám umožňuje se všem klien-
tům plnohodnotně věnovat tak, jak 
potřebují. 

Naše služba je určená pro ty, kterým 
jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí 
docházet do běžného zaměstnání a při 
tom by rádi trávili svůj den aktivně v 
příjemném a podnětném prostředí. 
Denní stacionář nabízí širokou škálu 
aktivit.  Individuálně se s Vámi domlu-
víme, co byste se chtěli naučit, nebo v 
čem byste se chtěli zlepšit či zdokonalit. 
Zcela respektujeme přání klienta. 

Kontakt:

Provozní doba stacionáře:

Pondělí až pátek 7.00–17.00 (čas 
může být přizpůsoben požadavkům 
klienta).

Sociální služby města Židlochovice 
Masarykova 115
Židlochovice 667 01
www.zidlochovice.cz

Kontakt na službu denní 
stacionář:

Telefon: 737 635 203

Vedoucí denního stacionáře, sociální 
pracovnice: 

Email: stacionar@zidlochovice.cz

Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.

Ambulantní sociální služba Denní stacionář Židlochovice

Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové klienty. V přátel-
ském a pohodovém kolektivu zaručujeme příjemně strávený den, který je plný 
zábavy i možnostmi naučit se a poznat něco nového. 



MILÍ SENIOŘI,

vyznáte se dobře ve státních sociálních dávkách? Víte, jak Vám může 

stát pomoci a na co všechno je možné získat finanční příspěvek? 

Žádost o tuto dávku se podává na vyplněném formuláři  na pobočce Úřadu práce 

– státní sociální podpora na adrese Komenského 80, 667 01 Židlochovice telefonní 

spojení pro bližší informace: 950 105 531-534.

 Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které kvůli zhoršenému zdravotnímu 

stavu potřebují pomoc dalšího člověka se zvládáním základních životních potřeb 

a běžných činností. Z dávky si sami hradí pomoc asistentů sociální péče, 

zdravotnických zařízení hospicového typu, registrovaných poskytovatelů sociálních 

služeb nebo blízkých osob, nejčastěji třeba členů rodiny. Úřad práce přitom může 

kontrolovat, jak konkrétní člověk se svou dávkou nakládá. Výše příspěvku u osob 

starších 18 let I. stupně (lehká závislost) činí 880 Kč, II. stupně (středně těžká 

závislost) činí 4 400 Kč, III. stupně (těžká závislost) činí 12 800 Kč a konečně 

IV. stupně (úplná závislost) činí 19 200 Kč.

Příspěvek na péči

Připravili jsme pro Vás pár rad, co všechno pro Vás může být v rámci státní 

sociální politiky dostupné. A není ani příliš složité si různé finanční příspěvky, 

průkazy či výhody zajistit.

Rady pro seniory
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Parkovací průkaz
Držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P má také nárok na parkovací průkaz pro 

zdravotně postižené, díky němuž smí VĚTŠINOU zdarma stát nebo parkovat 

na místech pro invalidy, vozíčkáře. K jeho vystavení je třeba předložit průkaz ZTP 

nebo ZTP/Pa jednu fotografii.  

Průkaz osoby se zdravotním postižením 

(TP, ZTP, ZTP/P)

Žádost se tedy podává na vyplněném formuláři společně s fotografií konkrétního 

žadatele na pobočce Úřadu práce – státní sociální podpora  na adrese Komenského 

80, 667 01 Židlochovice

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má každý člověk starší 1 roku 

s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravot. stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti 

nebo orientace, vč. osob s poruchou autistického spektra. Průkaz držiteli přináší 

různé zajímavé výhody, např. slevu na jízdném, možnost získání Euroklíče, slevy 

na vstupném, možný příspěvek na mobilitu atd. Žádost si můžete podat na 

kontaktním pracovišti úřadu práce. Ten ji předá okresní správě sociálního 

zabezpečení, resp. posudkovému lékaři, který posoudí vaši schopnost pohyblivosti a 

orientace a doporučí konkrétní typ průkazu. Vycházet pak bude z tiskopisu 

vyplněného vaším ošetřujícím lékařem,počítejte proto s tím, že si vás Váš pan doktor 

může pozvat na kontrolní lékařskou prohlídku.
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Cílem projektu Euroklíč je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu 

rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení 

(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, záchodů apod.). Euroklíč mohou 

získat držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé WC karty, diabetici, stomici, 

onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou 

a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Jednorázově 

může být Euroklíč zapůjčen např. seniorům a osobám krátkodobě zdravotně 

indisponovaným přímo ve veřejně přístupných budovách, kde o ně lze požádat 

např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.

Příspěvek na mobilitu
 Předpokladem pro jeho získání je, že Vám úřady přiznaly nárok na průkaz typu 

ZTP či ZTP/P. Příspěvek pro obě skupiny činí 550 Kč a vyplácí se zpětně za každý 

měsíc. Podmínkou pro přiznání příspěvku je, že se zdravotně postižená osoba 

v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu dopravuje nebo je jinou osobou 

dopravována. To vše se prokazuje pouze čestným prohlášením.

O vydání Euroklíče si můžete požádat na pracovišti Městského úřadu Šlapanice, 

odbor sociálních věcí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Bližší informace získáte 

na telefonním čísle: 533 304 601.

Euroklíč

O příspěvek na mobilitu si můžete požádat na Úřadě práce, Šujanovo náměstí 

302/3, Trnitá, 660 35 Brno, bližší informace na tel.: 950 105 505.
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