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Slovo starosty obce
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Sportovní areál za školou 

Ve sportovním areálu za školou 
jsme během září postavili hasičskou 
věž, která bude sloužit především pro 
trénink a závody hasičů všech věkových 
skupin. Poprvé jste si mohli věž i celý 
areál prohlédnout v rámci národopis-
ných slavností. Posledním krokem k ú-
plnému dokončení sportoviště bude in-
stalace osvětlení. Toto by mělo být 
dokončeno během měsíce října.

Parkoviště u zdravotního 
střediska

Byla dokončena oprava parkoviště 
před zdravotním střediskem. Opravu 
provedla společnost SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. a mimo nového asfaltu byla  
také pro lepší přehlednost a efektivněj-
ší využití řádně označena parkovací 
místa.  

Vážení Těšaňáci,
uzavírá se mé druhé volební období, ve kterém působím 
jako starosta Těšan, proto mi dovolte, abych se v tomto 
zpravodaji trošku ohlédnul i zpět. Rád bych Vás tedy 
informoval nejen o současném dění v obci, ale pokusím 
se také stručně shrnou to, co se v obci podařilo v letech 
2018–2022. 

Z aktuálního dění v obci
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Starý hřbitov

Obdrželi jsme stavební povolení na 
opravu starého hřbitova. V září byla 
podepsaná smlouva se společností 
PROSTAVBY, a.s., která bude celou ak-
ci realizovat. V zastupitelstvu obce 
jsme dlouho diskutovali, zda akci za-
hájit ještě před volbami, nakonec byla 
většinová shoda na tom, že nemá smysl 
dále vyčkávat. Již nyní můžete vidět, 
že na starém hřbitově probíhají práce 
a předpokládaný termín dokončení je 
prosinec 2022.  

Nová hasičská dodávka

Bylo pořízeno nové hasičské auto. 
Jedná se o dodávku Ford Transit a na 
nákupu se dotačně podílelo Minister-
stvo vnitra a Jihomoravský kraj. 

Nejen slavnosti, ale i letní kino patří 
poslední roky ke stálicím léta v Těš-
anech. Letos jsme mohli vidět doku-
ment 10/10/10, který natočil tým 
Jakuba Žáka o zdolání Českého rekordu 
tímto rodákem z Těšan. Dále film Zná-
mí neznámí a také Zátopek. Sponzorsky 
se na nákladech promítání podílely 
společnosti Agro MONET, a. s. a PRA-
MOS a.s. Tímto jim děkuji. 

Letní kino

ź Dotace obce pro SDH Těšany na 
běžný chod klubu ve výši 38.400 Kč 

Radou a zastupitelstvem obce 
bylo schváleno následující:

ź Dotace obce pro SDH Těšany na akci 
Oslava 125 let založení SDH ve výši 
10.000 Kč 

ź Dotace obce na výlet na Vysočinu 
pro Jednotu Orel Těšany 8.000 Kč
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První víkend v září proběhl již 
24. ročník národopisných slavností, 
na které navazovaly Babské hody. 
V pátek, v předvečer slavností, u nás 
zahrál Jiří Pavlica s Hradišťanem. Kon-
cert se velmi povedl a rád zmíním, že 
si Hradišťan přijel do Těšan poslech-
nout také hejtman JMK Jan Grolich. 
Chtěl bych poděkovat sponzorům kon-
certu a to společnosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o., PROSTAVBY, a.s., 
Modrý Projekt s.r.o. 

Národopisné slavnosti

Také bych rád poděkoval za dlouho-
letou spolupráci při pořádání Národo-
pisných slavností paní Mgr. Petře Mer-
tové z  Technického muzea v Brně, které 
v uvedeném víkendu zajišťuje program 
v těšanské kovárně. Jsem rád, že se 
společnými silami daří držet vysokou 
úroveň slavností a vyžití si zde najde 
opravdu celá rodina. 

Chci poděkovat všem, kteří se za-
pojují do kulturního, sportovní-
ho a společenského dění v obci. 

starosta obce Těšany
Ing. Miroslav Zborovský

Modrý
projekt
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23. a 24. záři proběhnou komunální volby, ve kterých si Těšaňáci vyberou 
nové zastupitele a těm současným skončí mandát. Společně se mnou byli členy 
ZO Těšany Danuše Horáková, MUDr. Bronislav Hnilička, Ing. Vojtěch Vymazal, 
Martin Bulín, Ing. Aleš Přibyl, Mgr. Eliška Petulová, Bc. Jaroslav Nádeníček, 
Martin Rychlík, Lic. Roman Viktorin, Jana Štelclová, Patrick Zeman, Ing. Pavel 
Horák, Tomáš Gratcl a Ing. Luděk Hájek. Tímto bych jim chtěl poděkovat 
za skvělou spolupráci, odvahu při rozhodování o navržených projektech a kon-
struktivní kritiku. Velmi si vážím toho, že jednání zastupitelstva probíhala věcně, 
bez nějakých postranních úmyslů, a s jasným záměrem pomoci k co nejlepšímu 
rozvoji obce. Současně děkuji za práci také všem členům komisí a výborů, které 
obec zřídila. Výbory plnily funkci především kontrolní, kdežto komise se přičinily 
o některé akce kulturního, společenského a osvětového charakteru. Bez nich by 
jen velmi těžko obec organizovala např. Vítání občánků, Den seniorů, Kosení pod 
Strážkou a další. S poděkováním nesmím opomenout také na zaměstnance obce, 
se kterými jsem se snažil pro Těšany pracovat každý a to nejen pracovní den.

Volební období 2018–2022

Rád bych se textem i fotografiemi zastavil u některých projektů či akcí, 
které se v obci během tohoto volebního období udály.



Dne 18. 5. 2019 byly slavnostně 
otevřeny nové fotbalové kabiny. Cel-
ková cena kabin byla 12,5 mil. Kč. 
Dotace na stavbu 0,5 mil. Kč od JMK. 
Čas ukázal, jak důležitou se tato stav-
ba pro Těšany stala. Naplnila přesně to, 
co jsme od ní všichni očekávali. Kabiny 
slouží nejen fotbalistům, ale také jako 
zázemí pro hody, letní kino, Národopis-
né slavnosti atd. 

Fotbalové kabiny

V roce 2020 proběhla kompletní 
rekonstrukce tělocvičny ZŠ Těšany. 
Celková cena 23 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč 
jsme obdrželi z dotace MMR. V tělocvi-
čně jsme v rámci stavby realizovali 
mnoho zajímavých prvků, ať už lezec-
kou stěnu, oponu dělící tělocvičnu 
k využití pro více tříd, řešení topení či 
akustiky atd. Tělocvična slouží základní 
škole, ale také většině spolků v Tě-
šanech. Mimo to jsou v tělocvičně 
i plesy a jiné kulturní akce. 

Rekonstrukce tělocvičny

Od začátku mého starostování jsem 
dopravní hřiště v Těšanech považoval 
za sportoviště, které si rekonstrukci 
určitě zaslouží, proto jsem rád, že se 
v roce 2021 podařilo nejen opravit 
hřiště původní, ale také zatraktivnit 
areál o pumptrackovou dráhu. Na 
vybudování tohoto sportoviště jsme od 
Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi 
70 % dotaci ve výši 1,6 mil. Kč.

Oprava dopravního hřiště 
a výstavba pumptrackového 
hřiště
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Pořízení hasičských automobilů

Nejen zánovní cisterna, kterou jsme 
pořídili pro výjezdovou jednotku SDH 
Těšany v roce 2019, ale také nový 
dopravní automobil zakoupený v roce 
letošním, zvýší zásadním způsobem 
kvalitu technického vybavení našich 
hasičů, jejichž práce si velmi vážím. 
Poté co jsme v roce 2018 dokončili 
stavbu hasičské zbrojnice, tak si trou-
fám tvrdit, že zázemí a vybavení našich 
hasičů patří, a to i díky aktivitě našich 
hasičů v čele s Janou Štelclovou, k nej-
lepším v regionu. Na obě auta jsme 
získali dotace ve výši cca 1,75 mil. Kč.

Komunikace, chodníky, veřejné 
osvětlení

Průběžně jsme v obci budovali a o-
pravovali nejen chodníky, realizovali 
výstavbu veřejného osvětlení, ale byla 
provedena také rekonstrukce silnice 
„Za konírnou“ o niž se v ZO mluvilo již 
mnoho let. Na komunikaci byly zbudo-
vány kanalizační vpusti i parkovací 
místa. Na tuto akci jsme od MMR 
obdrželi necelé 3 mil. Kč. 

Opravy hřbitova

Stavební úpravy starého hřbitova 
v Těšanech byly započaty již v roce 
minulém, a to opravou náhrobků Ma-
ryši, Francka a rodiny Karažiových. 
Další práce aktuálně pokračují a jistě 
k nim budete informování v dalších 
zpravodajích.  
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Areál za školou

V roce letošním jsme provedli re-
konstrukci sportoviště za tělocvičnou 
ZŠ Těšany, na kterou jsme obdrželi od 
MMR dotaci 5 mil. Kč. Celkové náklady 
jsou přibližně 8,8 mil. Kč. Sportoviště 
zahrnuje atletický ovál, umělou trávu, 
prostor pro trénink hasičů včetně ha-
sičské věže. 

Čeho si velmi cením je sportovní, 
společenský a kulturní život v obci. Už 
od svého nástupu na pozici starosty 
obce jsem se snažil podporovat tyto 
aktivity, bez kterých by prostě naše obec 
nebyla tím, čím je. Na prvním místě chci 
zmínit všechny ty, kteří se o chod spolků 
nebo sdružení dnes a denně zasazují, ať 
už z pozice vedoucích, trenérů či 
starostů spolků nebo jen řadových 
členů. Za obec Těšany rád zmíním akce, 
které jsme s kulturní komisí, vedenou 
Mgr. Radkou Kučerkovou, organizova-
li. Mám na mysli především Národopis-
né slavnosti, Dny a zájezdy pro seniory, 
Vítání občánků, zájezdy do divadel, ale 
společně se ZŠ a MŠ Těšany také 
rozsvěcování vánočního stromu atd. 

Kulturní, společenské 
a sportovní akce

Rekonstrukce základní školy 
a školky

V roce 2020 proběhla zásadní re-
konstrukce budovy ZŠ a MŠ Těšany. 
Řešili jsme stupačky, veškeré interiéro-
vé dveře, podlahy, kryty radiátorů, 
výmalbu atd. Vzpomenu také na rok 
2019, kdy byly vybudovány nová 
počítačová a dále i jazyková učebna. 
Velké poděkování patří celému týmu 
školních zaměstnanců v čele s paní 
ředitelkou Mgr. Ladou Hrabcovou. Ta-
ké k těmto akcím připomínám dotaci 
4,3 mil. Kč na rekonstrukci a 1 mil. na 
počítačovou a jazykovou učebnu. 
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Finanční zůstatky na účtech 
obce, dotace

Výše uvedené akce a projekty stály 
nemálo finančních prostředků, přesto 
si troufám tvrdit, že obec Těšany je ve 
vynikající finanční kondici, i díky tomu, 
že v posledních čtyřech letech jsme 
obdrželi v dotacích přibližně 26 mil. Kč. 
V současné době má obec na všech 
účtech dohromady přibližně 26 mil. Kč. 
V tabulce níže zveřejňuji stav na ban-
kovních účtech od roku 2014. Z tohoto 
je evidentní, že i přes velké investice, 
které jsme realizovali v posledních 
letech (výstavba hasičky a kabin, re-
konstrukce tělocvičny, školy, silnice, 
chodníky, veřejné osvětlení...), se díky 
získaným dotacím a odpovědnému 
hospodaření obci daří udržovat dosta-
tečně vysokou finanční rezervu, která 
příštímu zastupitelstvu umožní rea-
lizaci dalších projektů. 

ROK
STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH OBCE K 31.12 v Kč

Zůstatky na účtech obce 

STAV NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH OBCE K 31. 12.

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5 266 506 Kč

8 896 406 Kč

13 091 627 Kč

17 000 658 Kč

13 843 552 Kč

13 664 378 Kč

14 687 784 Kč

20 533 874 Kč

26 101 242 Kč
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Poděkování Vám, občanům Těšan.

Je toho mnoho, co se za poslední čtyři roky událo a nejen Covid, který pozname-
nal především roky 2020 a 2021, byl pro nás všechny zkouškou, kterou jsme museli 
projít. Poslední rok byl pro mne ve funkci starosty velmi náročný především proto, 
že jsem byl minulý rok v říjnu zvolený poslancem Parlamentu České republiky. 
Již po volbách do Parlamentu jsem se zastupiteli diskutoval o mém případném 
ukončení výkonu funkce starosty, nicméně převládl názor, že pro obec bude nej-
jednodušší, abych Těšany vedl jako starosta až do řádných komunálních voleb, 
které nás čekají nyní. Chci zde zmínit, že jsem nejen v posledním roce, ale i ve všech 
dalších měl velkou oporu v místostarostce paní Danuši Horákové. Díky tomu, 
že poté, co jsem se stal zároveň poslancem, souhlasila s tím, že bude denně občanům 
Těšan na úřadě k dispozici z pozice uvolněné místostarostky, tak jsem mohl mandát 
dokončit jako neuvolněný starosta. 

Jestliže jsem v předešlých textech děkoval zastupitelům, komisím paní mís-
tostarostce a dalším, tak nyní chci velmi nahlas poděkovat všem občanům naší 
krásné obce a především těm, kteří se podíleli na kulturním či sportovním dění, 
či přidali ruku k dílu při zvelebování Těšan. Uvědomuji si, že to jste právě Vy, díky 
kterým je v Těšanech plno zábavy, sportu, pohodové atmosféry, ale chci zmínit 
také Vás, kteří se staráte o duchovní rozměr v těšanské farnosti. Pokud mě někdy 
něco nutilo dělat práci starosty jak nejlépe umím, tak to byla právě zpětná vazba 
od Vás a to nejen pozitivní, ale velmi důležitá byla i konstruktivní kritika.

starosta obce Těšany

Mirek

Z celého srdce Vám děkuji, 
cítil jsem se mezi Vámi 
vždy dobře.  

Ing. Miroslav Zborovský
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Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také 
zastupitelům za to dobré, co dokázali.

Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na 
sebe. A díky všem, kteří k volbám přijdete.

Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle. 

Nebylo to zrovna snadné období.  Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih 
Moravy přišlo tornádo a solidarita a pomoc mezi lidmi a obcemi byla 
neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc se 
zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech pracovali pro své sousedy, 
ať už mají nějakou funkci nebo byli poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, 
školy, školky, zeleň, stromy, seniory a všechny věci, které máte společné. 
Žádné marketingové fígle vám nepomůžou, práci vidíte každý den. Proto 
jsou tak důležité.

     Jan Grolich
     hejtman Jihomoravského kraje

Přeji Vám vše dobré, především zdraví a rodinnou pohodu.

chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem občanům, kteří mě 
ve čtyřletém volebním období podporovali a byli nápomocni při řešení ne 
vždy lehkých úkolů, se kterými jsem se nejen za poslední čtyři roky setkala, 
ale i za celou svoji profesní kariéru. Byly to hezké roky a z mé strany i snaha 
být občanům nápomocna, snad to někteří z Vás tak vnímali. 

Vážení spoluobčané,

         
Danuše Horáková
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Kulturní komise

Zpravodaj obce Těšany · září 2022 · Kulturní komise14

Nejen za Maryšou do brněnské 
pasáže Alfa

Na repertoáru HaDivadla najdete 
inscenace, které zhlédly již desetitisíce 
diváků. Jsou jimi Doma u Hitlerů 
Arnošta Goldflama, Indián v ohrožení 
Jiřího Havelky či Vyhnání Gerty 
Schnirch Kateřiny Tučkové. Této 
studiové scéně je vlastní především 
osobitá autorská tvorba, podstatnou 
část repertoáru však tvoří klasické tituly 
v čele s Maryšou bratří Mrštíků. Jedno-
duché zpracování největšího moravské-
ho dramatu je postaveno na silných 
hereckých výkonech a dočkalo se úspě-
chů nejen u diváků, ale i odborné ve-
řejnosti. HaDivadlo uvádí Maryšu 
nejblíže 19. a 20. září.

Tvorbu z brněnské Alfa pasáže je 
však možné objevovat v průběhu celé 
nadcházející divadelní sezony 2022/23, 
například prostřednictvím ochutnáv-
kového abonmá Ahoj z HaDivadla. 
Bližší informace k abonmá najdete 
online na webu HaDivadla nebo můžete 
volat ve všední dny mezi 10.00–18.00 
na +420 607 617 239.

Prvorepubliková Alfa pasáž v centru 
Brna není jen architektonickým skvos-
tem, ale skýtá i barvitý mix zážitků. 
V prostoru bývalého kina od roku 2004 
našlo sídlo HaDivadlo.



Vítání občánků v Těšanech

Dříve než se pořádně rozjely prázd-
niny v letním režimu, zástupci kulturní 
komise nelenili a ještě zvládli přivítat 
do společenského života v obci nově 
narozené děti v obci Těšany. Jmenovitě 
jsme přijali 10. července v obřadní síni  
rodiče a jejich děti: Brlica Vojtěch, 
Holuša Tobiáš, Benáček Jakub, Buchta 
Adam, Kyselková Gabriella, Čuhel Pa-
vel.

Všem dětem a rodičům přejeme 
mnoho lásky, zdraví, štěstí, elánu, po-
hody, nadšení... a ať se jim v Těšanech 
minimálně dobře žije. 

RK                                                             

Za školní rok 2021/2022 byli no-
minováni a přijati na OU Veronika 
Hrouzková, Veronika Straková, Isabela 
Strouhalová, Hana Vysloužilová, Va-
lerie Hochmanová, Vojtěch Major, 
Kristýna Handlová, Nikola Macháčko-
vá, Adam Hrubý a Berenika Ryzá. 

Ohlédnutí za minulým školním 
rokem…

 RK

Bývá zvykem, že v obřadní síni obec-
ního úřadu v Těšanech přijímá pan sta-
rosta vždy na konci školního roku 
vybrané žáky z jednotlivých tříd, kteří se 
nějakým způsobem zasloužili, že jsou 
vybráni jako „nejlepší“.

Nejlepší žácí 2022

Žáci obdrželi pamětní list a poukaz 
na bobovou dráhu do Brna-Líšně.

Zpravodaj obce Těšany · září 2022 · Kulturní komise 15
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Komise pro životní prostředí

Budeme budovat soběstačnou obec? 
Soláry na střechy, dešťovou vodu do 
nádrží, zateplovat budovy a jiné zelené 
projekty? Budeme chránit přírodu? 
Sázet stromy, budovat mokřady, aby-
chom přitáhli déšť? Třídit odpadky, 
nakupovat bezobalově, čistit a zorávat 
pole? Vypomůžeme si vzájemně v nad-
cházející zimě, namísto nadávek na vlá-
du, že se o nás v krizi nepostará?

Změny,  jaké nepamatujeme

Možná jsou to jen nahodilé události nahuštěné za sebou, možná ale také znamení 
doby, jež nás mají za úkol vytrhnout z letargie blahobytu a iluze věčného ekonomic-
kého růstu. Pandemie, extrémní počasí a jejich důsledky (tornáda, sucha, požáry, 
povodně) a do toho válka na prahu Evropy. To vše na nás doléhá s údernou silou 
a nutí uhnout z prošlapaných cest. Máme se vydat na nové, náročnější a nepohodlné 
cesty soběstačnosti, návratu k přírodě, pokory a poznání, že ne vše je samozřejmostí 
a ne vše je naše právo. Před námi jsou velké výzvy, ale také naděje, že když se jich 
zhostíme dobře, vyjdeme z toho všeho silnější, skromnější, pokornější a snad také 
ekologičtější a všímavější. 

Za komisi Vojtěch Vymazal
Zapojme se všichni a zvládneme to.

To vše a mnohé další máme před se-
bou. Za komisi životního prostředí vás 
chci jenom ujistit a připomenout, že 
v naší obci jsou lidé (a to zdaleka ne jen 
členové komise), kterým na těchto 
věcech záleží, ve volných chvílích pře-
mýšlejí, co zlepšovat, a když je potřeba, 
přiloží i ruku k dílu.
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Něco málo o souboru, který pro vás 
tančil a hrál na slavnostech 3. září 2022

Ale od začátku. Muzika datuje svůj 
vznik od roku 1981 a tanečníci se sešli 
poprvé na podzim roku 1983. U obojího 
vzniku byl ing. Jan Kachyňa, který vedl 
cimbálovou muziku. Tanečního sou-
boru se ujal ing. Libor Petráš. 

„Vonica“ kytka – ozdoba 
na klobouku stárka…

Tento název vznikl na společné 
schůzce tanečního souboru s cimbálo-
vou muzikou r.1983 Vonica – Krumvíř.  

Pod záštitou Osvěty Krumvíř a JZD 
Brumovice probíhali zkoušky taneční-
ků v kulturním domě v Krumvíři každý 
pátek navečer. Začínalo nás 8 párů. 
Byla to tvrdá práce – rozcvička, kroky, 
tanec v páru a pak teprve choreografie. 
A co jsme se vlastně tančili? Krumvířské 
hodové skočné, Kyjovské skočné, 
Boršice, Kopanice, Strážnické danaje, 
Pod šavle, Dívčí kola….ale nakonec to 
musela vždy schválit odborná komise, 
jestli to tančíme správně.

Kroje byly pořízeny podle součás-
tek ze sbírek Klobouckého městského 

Zpravodaj obce Těšany · září 202222
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Od roku 1997 přebírá umělecké 
vedení muziky Jan Zaviačič a v roce 
1998 se mění i vedení tanečního sou-
boru, kterého se ujímá Petr Konečný. 
Oficiální ukončení tanečního souboru 
se datuje k 31. 12. 2001

Naše první vystoupení bylo v Krum-
víři na Kraji beze stínů. A pak se to 
rozjelo – přehlídky souborů ve Velkých 
Bílovicích, v Čejkovicích, besedy u cim-
bálu, Hudecké dny Slávka Volavého, 
fašank v Lipově a ve Strání, Podluží 
v písni a tanci, Jízda králů ve Vlčnově, 
850 let založení obce Telnice, vernisáž 
malíře Václava Vojtka v Horních Boja-
novicích, Těšany, Moutnice, krojované 
plesy, natáčení s televizí… a pak najed-
nou Portugalsko 1988, Itálie 1989, 
1991, Anglie…

Tímto děkujeme Obci Těšany a Jed-
notě Orla Těšany za propůjčení prosto-
rů pro naše zkoušky. 

 Za muziku a všechny tanečníky 
Marie Horáková – zakládající členka

A i když už vlastně neexistujeme 
můžete nás čas od času vidět na kon-
certě muziky Vonica, na Kraji beze 
stínu, ve Strážnici, v Televizi Noe, ane-
bo i v Těšanech na slavnostech. 

muzea a byly datovány do období konce 
19. století. Na výrobě se podílely také 
členky souboru sháněním materiálu, 
klobouků, šitím sukní, zástěr, spodni-
ček, vyšíváním kalhot, kordulí chlapec-
kých i dívčích. 
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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

V rámci ročního tematického plánu „Jak to bylo, ČLOVÍČKU“ jsme pro všechny 
třídy  připravili zajímavé aktivity  z dávné minulosti. Děti se mohou těšit na 
dinosaury a pravěk. Věřím, že se dozví mnoho nového a budou se moci pochlubit, 
co už vědí.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy 

V mateřské škole zahájili provoz taktéž 1. září. Mladší děti jsou rozděleny 
ve třídách Kocourků a Myšiček v budově MŠ. Nejstarší děti se přesunuly do Žira-
fek v budově ZŠ. Pro letošní rok jsme propojili obě učebny probouráním otvoru ve 
zdi. Vznikl velký společný prostor, ve kterém paní učitelky vytvořily menší zákoutí 
pro jednotlivé činnosti. Děti tak budou mít možnost většího prostoru a volnosti.

Vážení rodiče,
stojíme na začátku nového školního roku a doufáme, že konečně bude školní rok 
probíhat tak, jak jsme jej znali. Zahájili jsme slavnostním setkáním 1. září, které 
proběhlo tradičně na schodišti před budovou školy. V první školní den se všem 
přítomným představili žáci první třídy, kterých je v letošním roce 19. Ať se jim 
pod taktovkou Mgr. Adély Petulové daří. Na ostatních bylo vidět, že se rádi vidí. 
V letošním roce opět otevřeme dvě šesté třídy, tudíž máme 11 tříd, v nichž se 
vzdělává 224 žáků. Z tohoto důvodu jsme zrekonstruovali bývalou „výstavku“ 
a vytvořili novou třídu. Třída je opticky rozdělena na dvě části – jedna slouží jako 
běžná třída a druhá v odpoledním vyučování jako učebna pracovních činností. 
V letošním roce se nám podařilo vytvořit menší skupiny pro výuku anglického 
jazyka, výtvarné výchovy, pracovních činností a posíleny byly v některých roční-
cích hodiny českého jazyka. I nadále budeme zařazovat do výuky netradiční 
metody, např. projektové dny a tandem.  

Závěrem bych popřála všem žákům úspěšný start do nového roku, rodičům 
přeji hodně trpělivosti, svým kolegyním a kolegům mnoho elánu do další práce 
a nám všem plno optimismu.
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Soustředění mladých hasičů 
Dobrá Voda 2022

Letošní soustředění probíhalo 
v Dobré Vodě u Mrákotína v termínu 
od 7.–13. 8. 2022. Hned na začátku, 
po rozloučení s rodiči, jsme si děti 
otestovali, co si pamatují a co je třeba 
se doučit. Spolu s SDH Nosislav jsme 
si soustředění moc užili. 

Naučili jsme se spoustu nových věcí, 
zopakovali si uzly, topografické značky, 
zdravovědu, střelbu a mnoho dalšího. 
V pondělí jsme si po dlouhé době 
vyzkoušeli požární útok s vodou a poté 
pro otužilce následovalo koupání 
v rybníce. 

Jelikož jsme na soustředění nebyli 
úplně sami, jako to bylo v minulých 

V úterý jsme se vydali do nedalekého 
muzea techniky v Telči. Po cestě jsme si 
zahráli plno super her a děti se alespoň 
při cestě zabavily. Počasí nám krásně 
vyšlo a sluníčko svítilo celý týden. 

letech, a kolem nás byly další chatky, 
zavedli jsme noční hlídky, kde se během 
týdne prostřídaly všechny děti, a došlo 
i na ty nejmenší. Děti jsme rozdělili po 
dvojicích a každá dvojice hlídala ur-
čenou hodinu od půlnoci do pěti do 
rána. Dvojice musela vždy obejít celý 
areál, posvítit do všech keřů a zjistit, 
jestli tam není nazvaný host. Vedoucí si 
na ně nachystali pár nástrah, jako je 
třeba reflexní vesta za ohništěm, mlha, 
vytí vlků a všechno možné. Všechny děti 
to zvládly a ochránily naše tábořiště, 
jsou to děti šikovné. 

Celé soustředění probíhalo v přá-
telském duchu, navázali jsme vzájemné 
kamarádství a poznali jsme spoustu 
nových přátel. Za všechny vedoucí 
bych chtěla moc poděkovat a pochválit 
všechny děti, za to jak byly šikovné 
a braly mezi sebe i ty nejmenší a že jsme 
si ten týden spolu mohli tak užít.

Natálka Vymazalová
Za SDH Těšany

SDH Těšany
     Hasiči Těšanywww.sdhtesany.cz
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Počasí nám přálo a tak soutěž rychle 
uběhla a po závěrečeném rozdání 
medailí a pohárů se tak mladí hasiči 
měli možnost podívat i na zajímavá sta-
noviště v rámci národopisných slavnos-
tí.

Vyhodnocení závodů 
TFA O pohár starosty obce 
Těšany 2022

Děkuji všem organizátorům za skvě-
le odvedenou práci, také děkuji všem 
kdo dojeli na závody plné nadšení, 
kamarádství a pohody a těšíme se na 
viděnou na těch dalších – třeba na 
zimních mikulášských! 

V sobotu 3.9.2022 jsme uspořádali 
již XXIV, ročník soutěže O pohár sta-
rosty obce. Vývoj let ukázal, že formát 
závodníků je skutečně potřeba změnit 
a tak se již poněkolikáté jednalo o zá-
vody TFA. Na závody dorazilo 63 
účastníků ze 7 SDH.

Nově rekonstruované sportoviště 
upravené speciálně pro hasiče skýtá 
nové možnosti a přestože jsme letos 
ještě nemohli zařadit do soutěže krás-
nou hasičskou věž vonící novotou, 
pevně věřím, že v následujících roční-
cích tomu již bude jinak. 
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Těšany
Orel jednota Těšany

   www.oreltesany.cz  Orel Těšany
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Našim cílem do další sezóny je 
založit družstvo dorostu (pro ročníky 
2005–2008), čímž bychom dosáhli 
dlouhodobého cíle – mít kompletní 
mládežnickou základnu. Jednáme ta-
ké o spolupráci s klubem SK Líšeň, 
kam by v budoucnu mohli odcházet 
nejlepší hráči.

V červnu proběhl 14. ročník turna-
je BisonCUP, který je v posledních 
letech zaměřen na mládež – letos k nám 
dorazilo přes 60 týmů, což z turnaje 
dělá jeden z  největších v republice.

V létě proběhly 2 turnusy Bison-
Kempu, který navštívilo přes 80 dětí.

Tým A mužů vstoupil do nové se-
zóny úspěšně, má 9 bodů a v tabulce 
je na 5. místě. Podařilo se mu dokonce 
zvítězit na moutnické hody nad odvě-
kým rivalem  2:1.

TJ Sokol Těšany

Vážení sportovní fanoušci,

Do nové sezóny TJ Sokol Těšany přihlásil 8 týmů (mladší přípravku I a II, starší 
přípravku I a II, mladší a starší žáky, muže A a B). V současné době máme 
zaregistrováno 116 hráčů do 18 let z Těšan a širokého okolí. Dojíždí k nám děti 
z Moutnic, Nesvačilky, Žatčan, Újezda, Bošovic, Borkovan, Šitbořic, Divák, Křepic 
a Nikolčic. 

Nábor hráčů

Děkujeme za podporu zastupitel-
stvu, sponzorům a všem trenérům, kteří 
se věnují dětem ve svém volném čase. 

Na závěr přejeme dětem klidný 
vstup do nového školního roku a zveme 
Vás na víkendová utkání všech našich 
mužstev.

nábory nových hráčů a hráček, které se 
konají každý den od 17.00 na fotbalo-
vém hřišti (dotazy zasílejte na email: 
sokoltesany@seznam.cz)

Sledujte nás na FB (Sokol Těšany) 
nebo na webu WWW.BISONCUP.CZ

Za TJ Sokol Těšany 
Jaroslav Nádeníček

 Sokol Těšany
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Folklorní kroužek Lušňáček

Celé vystoupení nás přeneslo do 
doby starých a krásných jarmarků. Děti 
v různých rolích představovaly košíká-
ře, švadlenky, pernikářky, řezníky, 
dráteníky, kováře, ševce, hrnčíře, řez-
báře… Tanečkem ,,Vařečková,, vystou-
pení pokračovalo. Tanečky, říkánky 
a nádherně zpívané písničky navodily 
atmosféru jarmarku. Celé vystoupení 
doprovázela těšanská mladá, dívčí, 
cimbálová muzika. Dvacetiminutové 
vystoupení, děti, zakončily písni a ta-
nečkem Kalamajka mik, mik, mik… 
Toto pásmo tančili i rodiče některých 
dětí v roce 2003.

 Moc děkujeme za Váš potlesk, kte-
rým jste děti odměnili a těšíme se na 
další setkání u vystoupení. 

Kupte si střevíčky, šátky, pentle, pentličky, hrnky, misky, vařečky pro dětičky per-
níčky, parky, buřty taliány to je něco pro gurmány… Lidové říkanky na motiv 
lidových řemesel zahájil vystoupení děti z Lušňáčku na národopisných slavnos-
tech.

Jarmark v podání Lušňáčku

Dovolte, abychom poděkovali Ma-
rušce Horákové a Petře Vymazalové. 
Děkujeme za váš volný čas a jak jste 
zvládly i přes prázdniny děti naučit 
dlouhé a hlavně krásné vystoupení. 
Děkujeme moc našim dětem, které 
překonaly trému, ostych a vznikl pro 
nás rodiče, babičky a všechny nádher-
ný, dojemný zážitek. Holkám z muziky, 
které už se suveréně můžou řadi mezi 
cimbálové muziky. Naše milé děti moc 
vám děkujeme a jsme na Vás hrdé. 
Rodiče dětí z Lušňáčku

Pokud by jste chtěli děti také při-
hlásit do Lušňáčku, měly by být opět 
rozděleny na mladší a starší. První 
společná zkouška bude v úterý 4. 10. od 
16 hodin. Zkoušky Lušňáčku budou 
bývat v úterky kolem 16 hodiny, zřejmě 
na Orlovně.
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Být těšanská baba není jen tak. Je 
potřeba několikatero dovedností. Hodí 
se umět tančit, zpívat, být dobrá hos-
titelka i kuchařka. Dále je třeba se umět 
správně ustrojit do krásných těšan-
ských krojů. K dobru jsou i výtvarné 
a aranžérské zkušenosti při zdobení 
máje a věnce. Kupodivu je potřeba být 
i dobrá choreografka, režisérka, sce-
náristka a herečka. A když naznáte, že 
těmi všemi dovednostmi disponujete, 
je na závěr potřeba sebrat odvahu a vy-
stoupit v den ,,D" před publikem.

Babské hody

Když se nad tím vším úsilím zamýš-
lím, rozhodnutí být těšanská baba je 
skvělá věc. 

Ovšem na úspěchu tohoto výjimeč-
ného zářijového večera měla nemalý 
podíl výborná kapela Lácaranka, pod-

A publikum jste bylo skvělé! Tančili 
a zpívali jste s námi, chválili nám kolá-
če i pohoštění, zapojili jste se do soutěží 
s dětmi a kolik komplimentů jsme od 
Vás vyslechly! Jak jsme krásné a jak 
nám to sluší. Moc hezky se to poslou-
chalo.

pora a pomoc našich dětí a chlapů, 
zaměstnanců obce a hlavně Vás, kteří 
nás přišli na zábavu podpořit.

Za těšanské baby děkuje 
Lenka Fialová
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Všichni bojovníci museli projít 
různými zkouškami a na závěr prokázat 
své znalosti na cestě za pokladem. Po 
zdolání náročné cesty se všichni sešli 
u slavnostního táborového ohně a při-
volali Vacantu i s dalšími třemi náčelní-
ky. Hiawatha je vyzval, aby se opět ujali 
vedení svých kmenů. Náčelníci ovšem 
prohlásili, že jejich poslání bylo již 
splněno a jsou tu mezi bojovníky noví 
náčelníci, kteří jsou připraveni své 
kmeny vést. Vyzvali tedy čtyři starší 
rodů, aby předstoupili a předali jim 
pomyslné žezlo k vedení družin pro 
příští rok. Těmito staršími rodu byli 

Letos jsme opět v červenci zaplnili Šinkvický Dvůr smíchem a radostí dětí na 
našem táboře. Po čtyřech letech jsme si zopakovali celotáborovou hru Hiawatha. 
Ve středu 13. července děti přijely na tábor, ubytovaly se a hra mohla začít. Šaman 
jim povyprávěl příběh o sjednocení Irokézských kmenů a bílých tvářích, které chtějí 
toto soužití kmenů narušit. Pod vedením náčelnice Awanatu musely prokázat svoji 
statečnost a zvládnout během tábora několik zkoušek. Náčelník Vacanta, společně 
se třemi dalšími náčelníky zpovzdálí střežili tábořiště před bílými tvářemi.

Tábor Hiawatha 2022 

Tábor se nám opět vydařil a všichni 
odjížděli spokojení. Počasí nám letos 

Anička Kružíková a Eliška Kružíková, 
Alex Prchal a Nicolas Prchal, další 
z dětí, které s námi strávily na táboře 
několik let a letos to byl jejich poslední 
tábor. Poslední, na kterém byli v roli 
dětí, příští rok snad budou dalšími 
vedoucími. 

Poslední den jsme opět strávili jen 
tím, že jsme si užívali poslední společné 
chvíle. Večer se vyhodnotila celotáboro-
vá hra, opékali jsme špekáčky, zpívali 
a krásně tak zakončili nezapomenutel-
ných deset dnů na táboře.

Robinson Těšany
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Obci Těšany děkuji za příspěvek na 
ceny.

Děkuji Pavle Vídeňské, která nám, 
kromě neskutečného počtu ledňáčků, 
dala ještě plno dalších věcí, které nám 
chod tábora zpříjemnily.

Moc děkuji Miroslavě Husákové a 
Janu Husákovi za pomoc během tá-
bora, s přípravou hry, se stravováním 
a zásobováním.

přálo až moc, takže jsme program 
museli přizpůsobit vysokým teplotám, 
které nás provázely celý tábor. A tímto 
chci poděkovat všem rodičům, kteří 
nám operativně vozili zásoby melounu 
a zmrzliny, které nás opravdu zachráni-
ly. 

Děkuji Ondrovi Špačkovi za skvělé 
zásobování.

Děkuji panu Tomáši Sobotkovi, 
z Restaurace u Seňora v Telnici, za 
výborné obědy, a hlavně za neuvěřitelně 
vstřícnou domluvu. 

Obrovské díky patří paní Janě 
Trundové a Pavlu Trundovi za veškeré 
zázemí, které nám poskytují.

Děkuji všem dětem, díky kterým 
jsou dny na táboře jedněmi z nejhezčích 
dnů v roce. Píši to každý rok a musím to 
napsat i tentokrát. „Naše“ děti na táboře 

Děkuji také Honzovi Husákovi ml. 
opět za jeho roli, tentokrát kladného 
náčelníka Vacanty.

A děkuji bývalým vedoucím Vojtovi 
Komárkovi, Honzíkovi Fialovi a Vojtovi 
Vahalovi, za to, že si na nás udělali čas a 
přijeli předat vedení družin další 
generaci.

Jako vždy na závěr všem děkuji. 
Děkuji všem rodičům, kteří pomáhali 
při stavění a bourání tábora. Děkuji 
za zásoby buchet, ovoce, zeleniny, 
sladkostí a zmrzliny, kterými nás zá-
sobujete. Opravdu jsme za to upřímně 
vděční.

Moc děkuji Monice Kružíkové, která 
se k nám po čtyřech letech opět naplno 
vrátila. A zvládala vymýšlet hry, vařit a 
do toho opět nachystat nádherný 
poklad, který si děti jako vždy maximál-
ně užily. 

Závěrem ještě jednou děkuji všem, 
kteří se na táboře podílejí. Díky každé-
mu z nich je tábor takový, jaký je a také 
díky každému z těchto lidí nás to pořád 
baví. A děkuji také za to, že se nám 
podařilo poskládat takovou skupinu 
lidí, která společně tak dobře ladí, že je 
to na výsledku znát.

Lenka Husáková

jsou prostě tak hodné, že se nestalo ani 
jednou, abychom se museli zlobit nebo 
řešit nějaký problém. Všichni se už 
natolik znají, že od první minuty spolu 
fungují. Když jsem se na ně zadívala 
první večer, jak hrají hry, tak jsem měla 
pocit jakoby ten rok od minulého tábora 
ani nebyl. Navázaly tam, kde minulý rok 
skončily. A poslední večer u ohně bylo 
veselo, všichni se smáli, ale vždy na 
závěr, když se zpívá naše táborová píseň 
„Ostrov snů“, přeji si, aby měla víc jak 
dvě sloky a ty poslední chvilky u ohně 
nekončily. Nakonec je tedy u ohně vždy 
i trochu smutna, že už to zase končí, ale 
to už k tomu patří a letos se neleskly oči 
jen vedoucím :-)

Velké díky patří Michalovi Špačkovi 
a Rozálce Petlákové, pro které to letos 
bylo hodně náročné. I přesto, že byli 
jedinými oddílovými vedoucími, vše 
zvládali a na chodu tábora nebylo znát, 
že je nás méně než roky před tím. 
Hlavně jim děkuji, že si na tábor udělají 
čas a rádi obětují svůj volný čas, a to 
nejen na dobu tábora, ale i několik dnů 
před tím, kdy tábor chystáme, stěhuje-
me a připravujeme tábořiště. 
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Farnost Těšany se za poslední půlrok hodně semkla a to u společného projektu, 
ke kterému nás navedla situace uprchlické vlny po začátku války na Ukrajině. 
Začátkem března jsme se totiž rozhodli, že nenecháme velikou budovu fary 
prázdnou, když zde mohou bydlet lidé, kteří utíkají před válkou. Nenechali jsme se 
odradit ani špatným stavem vnitřních prostor budovy. Bylo zapotřebí mnoha 
dobrých lidí, jejich času a šikovných rukou, abychom dali faru do obyvatelného 
stavu. 

Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany

Musely se vyspravit omítky, vymalo-
vat, pořádně uklidit, ale hlavně faru do-
vybavit nábytkem, spotřebiči, kamny 
i drobnostmi do kuchyně. A s tímto nám 
pomáhala vlastně celá obec i okolní 
dobrodinci. Spoustu potřebných věcí 
se nasbíralo při humanitární sbírce při 
Veselém bazárku, kam lidé nosili dro-
gerii, trvanlivé potraviny, ložní prádlo 
a další. Děkujeme všem, kdo jakkoliv 
pomohli. Mimo mnohé nejmenované 
dárce (někteří zakoupili i nové spotřebi-
če) děkujeme také panu Spurnému, 
že naplnil lednice uzeninami a paní lé-
kárnici, která vybavila lékárničku. 

Koncem března jsme již mohli na 
faře ubytovat první rodinu – pár sym-
patických důchodců a jejich vnučky. 
Začátkem dubna pak dorazily další ma-
minky s dětmi. Na farním dvoře pro-
běhl také uvítací táborák, při kterém 
jsme se mohli lépe seznámit. Později 
jsme museli zrenovovat další místnost 
pro další pár. Nyní je na faře obýváno 
6 pokojů a dvě kuchyně, kde našlo 
zázemí a možná i „nový domov“ 12 oby-
vatelů z  východní Ukrajiny. Jsou zde 
velice rádi. Dospělí chodí do práce, 
důchodci zvelebují zahrádku před 
domem, kterou jsme společně vytvořili 
a děti chodí do těšanské školy. Někteří 
se už i zapojují do kulturního dění 
v  obci (Babské hody). 

Díky dotacím od státu a dotaci od 
obce jsme mohli na faře udělat zatím 
dvě velké rekonstrukce. A to vystavět 
nerezový komín pro vrchní pokoj, 
jelikož zde byl komín v havarijním 
stavu, a vyměnit okna v přední části 
budovy. Těmi už do fary dokonce 
zatékalo. Chystáme se na další opravy 
starých komínů, aby se zde dalo v  zimě 
topit dřevem. Co ale bude v  zimě neví 
nikdo. Přáli bychom jim, aby se již 
mohli vrátit do svých domovů. Dokud 
tu ale budou, snažíme se jim podávat 
pomocnou ruku, kterou neustále 
v cizojazyčném prostředí potřebují, ať 
již je to vyřizování na úřadech nebo 
u lékařů. 

Jsme ale i rádi, že fara nechátrá 
a někdo ji užívá a obývá. Děkujeme, že 
pomáháte i vy. Pokud by měl někdo 
zájem pomoci, může kdykoliv přinést 
na faru přebytky ze zahrádky nebo 
vajíčka, případně pokud máte k dis-
pozici suché dřevo na topení. Jsou za 
vše moc vděční. Finanční dary lze házet 
do kasičky vzadu v  kostele. Ty putují 
pro jejich potřeby, případně na rekon-
strukci fary. 

Přejeme Vám všem pěkné 
podzimní dny a Ukrajině 
návrat Míru.
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Rodinné centrum Na Myšáku
   www.rcnamysaku.cz  Rc Na Myšáku

Základní škola a mateřská škola TěšanyZákladní škola a mateřská škola Těšany
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VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech  23. a 24. září 2022. 
Volební místnost bude umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu Těšany 
a otevřena bude v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. září od 8.00 do 14.00 hodin. Nezapomeňte, že ve volební místnosti 
musíte prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem.


