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Slovo starosty obce

jmenuji se Milan Strouhal a je mi ctí Vás v tomto adventním čase poprvé pozdravit 
jako nově zvolený starosta Těšan. Prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrás-
nější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřené-
mu stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený 
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat 
dárky od Ježíška.

Vážení spoluobčané,

Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení 
o budoucnosti. Je pravda, že rok, který právě končí, znamenal pro mnohé zase 
hlubší zásah do peněženek a s tím i související uvažování o finanční budoucnosti. 
A to nejen ve vztahu k válce a inflační, či energetické krizi. Věřme však, že rok 2023 
bude v mnohém přelomový, že skončí hrůzy války a na covid se budeme dívat už 
jen jako na špatný vtip. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a věřit 
v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými 
blízkými a v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se 
vykolejit strachem a  nervozitou z  neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat názo-
ry politických představitelů či médií. Ale využijme síly a hloubky vánoční doby 
k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme 
potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou 
nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli 
na konci roku 2023 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letošní. 
Bez ohledu na to jakéhokoliv jsme vyznání, politické příslušnosti, zaměření, či 
třeba zdravotní a sociální situace, pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny 
Vánoc prožijeme příjemně, pokusíme se omezit svoje myšlenky na práci a budeme 
více myslet na lidi kolem sebe. Pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat 
především úctu k našim bližním, velkou toleranci, pochopení pro názory druhých 
a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život. Věřím, že 
i v roce 2023 s plným nasazením a pevným zdravím uskutečníme naše společné 
i osobní cíle.               

Vážení spoluobčané, milé děti,
přeji Vám a Vaším blízkým jménem 
svým i  jménem zastupitelstva obce 
Těšany z celého srdce krásné prožití 
Vánoc, splnění Vašich přání a vše 
dobré v roce 2023.

Milan Strouhal



Co se v minulých dnech 
podařilo
Cesta u přehrady

Díky pozemkovým reformám přes-
tala fungovat zažitá cesta pod kapličkou 
mezi vinohrady, směrem na Borkovany. 
Hned po nástupu do úřadu jsme tedy 
ze dne na den stáli před výzvou. Jak 
pěší a maminky s kočárkem dostat na 
druhou stranu vinohradů, aniž by mu-
seli vystoupat až na vrchol Kapličky? 
Nová cesta tedy už existuje. Sice zatím 
jen v kategorii polňačka, ale i tak jsme 
náležitě pyšní na to, jak rychle vznikla, 
a že se podařilo uklidit všechen ten 
nepořádek. Veliké poděkování patří 
zaměstnancům OÚ, za namáhavou ruč-
ní práci, majitelům vinohradů za vstříc-
nost a všem zúčastněným.

Úklid ve dvorkách 

Nepořádek ve Dvorkách i podmáče-
ná cesta a zacpaný kanál směrem na 
Otnice vzaly za své… Nové odstavné 
parkoviště jistě uvítají majitelé přileh-
lých domů.

Akustické závěsy pro oddělení 
prostorů tělocvična vs. přilehlá galerie 
jsou již ve výrobě. S montáží počítáme 
začátkem ledna 2023. 

Cesta na Strážky

Veliké poděkování náleží firmě Agro 
Monet za pomoc při zprůchodnění pod-
máčené cesty a ošetření recyklátem.  

TĚŠANSKÝ ZPRAVODAJ
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vzrostlé platany, které chceme zachovat 

Vize a plány pro rok 2023

V době psaní tohoto příspěvku ještě 
neznáme konečné ceny energií pro O-
becní úřad, školu, školku, zdravotního 
střediska aj. a není tedy na místě cokoli 
slibovat. Prioritou č. 1 je však rozšíření 
školky o třídu pro 24 dětí z prostorů 
bývalé zubní ordinace. Jako zastánce 
původní myšlenky „zachovat zubní or-
dinaci za každou cenu“ u  zastupitelstva  
nakonec rozhodnul fakt, že podle sto-
matologické komory se žádný zubař 
do Těšan v nejbližších letech nechystá. 
Ve hře byla i varianta úplně nové bu-
dovy školky, sestavené z devíti kusů 
modulů o rozměru 9×3,7 m. Tato va-
rianta ovšem vychází na 14,5 mil. ve 
srovnání  s  variantou „zubárna“, která 
by se měla vejít do 5,5 mil. korun. Roz-
hodla tedy cena s vědomím, že v pří-
padě nástupu nového zubaře můžeme 
velice rychle zbudovat novou ordinaci 
z těchto „Koma“ modulů. Pozemek na 
to máme. Kdyby se to podařilo, tak po 
zhotovení výkresů, vyřízení stavebního 
povolení a po samostatné realizaci stav-
by, by první děti mohly novou třídu za-
bydlet leden–únor 2024.

Ovšem i jiné obecní pozemky za-
slouží naši pozornost. Například ta-
neční parket, kde jsou už vidět praskli-
ny a je jisté, že během pár let zatékající  
voda a mráz udělá své. Do toho krásně

Cesta mezi obecním úřadem a pro-
dejnou potravin také uvízla v našem 
hledáčku. Po první schůzce s projektan-
tem, čekáme na nacenění a vhodnou 
variantu k  řešení.

Korýtka „preisy“ na zídce na novém 
hřbitově jsou místy zničené a navíc už 
se nevyrábí. Při dlouhodobém zatékání 
si koledujeme o problém s narušením 
statiky stávající zídky z bílých cihel. 
Oslovili jsme tedy firmu o nacenění 
výměny stávajících „preisů“ za betono-
vé prefabrikáty s dlouhou životností. 
A navíc betonová podezdívka nalevo 
směrem k hlavní silnici je po 72 letech 
životnosti zralá na rekonstrukci.

za každou cenu svými kořeny ohrožují 
bezpečnou chůzi a proto hledáme ře-
šení. V prvních architektonických ná-
kresech se rýsuje i varianta ve stylu  
„sezení na terase.“ Uvidíme.

Parkoviště u školy na 12 osobních 
vozů má dokonce už svůj projekt a je 
ve stádiu příprav. Nová alej stromů na 
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Srub, který pláče po opravě již dlou-
hé roky, si náš zájem také zaslouží. 
Dobudováním WC a sociálního zařízení 
z přilehlé terasy, výměnou vazníků, 
nové plechové krytiny, výměny oken
a zbudování malé kuchyňky dostává 
úplně novou hodnotu. Tím, že prostory 
v budově školy jsou plné, posloužil by 
stárkům, myslivcům, dětem a spolkům 
k jejich činnosti. Veřejnosti na proná-
jem při soukromých společenských 
událostech. Myslíme si, že pokud ho 
totiž jednou zboříme, tak na úplně nový 
objekt peníze dlouho nebudou. 

Jak sami vidíte, vize, chuť a nápady 
jsou na stole. Uvidíme, co nám osud 
přichystá.

Milan Strouhal

přehradě, samotná příjezdová cesta 
k ní nebo vytvoření odpočinkového 
místa na břehu jezera jsou věci, na které 
rádi slyšíme.

V prosinci jsme dokončili první fázi 
oprav na starém hřbitově. Jistě jste si 
všimli znovu postavených zdí, vybudo-
vaných chodníků, terénních úprav či 
nových plotů či bran. Vážíme si toho, že 
tímto projektem můžeme podpořit 
historický odkaz obce, protože starý 
hřbitov nenese jen hodnotu pro nás, 
Těšaňáky, ale je i zastávkou pro lidi 
z  blízkého či dalekého okolí. Zastáváme 

Rekonstrukce starého hřbitova 
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názor, že je nutné se věnovat nejen 
sportovištím, chodníkům apod. proto 
jsme se rozhodli opravit toto krásné 
pietní místo. V příštím roce chceme 
ještě vybudovat osvětlení a narovnat ty 
pomníky, které hrozí zřícením. Potom 
věříme, že těšanský hřbitov bude patřit 
mezi ty nejhezčí v okolí.

CHCEME 

V DALŠÍM ROCE 

OPRAVIT

Mirek Zborovský



Volby v Těšanech
V září proběhly v Těšanech volby do zastupitelstev obcí. V tabulce níže zveřej-
ňujeme jednotlivé kandidátky s počtem hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi. 
Ti, kteří mají u jména hvězdičku, byli Vašimi hlasy zvoleni do zastupitelstva obce.

Ze zvolených patnácti zastupitelů byla zvolen rada obce:

Starosta obce Milan Strouhal
Místostarosta obce Ing. Miroslav Zborovský
Radní obce  Tomáš Gratcl
Radní obce Martin Rychlík
Radní obce Petr Merlin Vaněček

HASIČI TĚŠANY Koalice pro Těšany

Zdraví Sport Prosperita KDU-ČSL

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2022 7



Rekapitulace dotací

Oproti tomu na podporu našich spolků a organizací jsme z rozpočtu obce 
uvolnili částku 466.000,- Kč. U většiny spolků se jednalo o příspěvek na běžný 
provoz či pravidelné akce. Mimořádně jsme přispěli snad jen farnosti na výměnu 
oken. Přehledně uvádíme v tabulce „Dotace a dary poskytnuté těšanským spolkům 
v roce 2022“.

V tabulce „Dotace pro obec Těšany přijaté v roce 2022“ najdete souhrnnou 
částku 6.316.818,- Kč, kterou jsme získali z více dotačních titulů. Tyto jsou v tabulce 
uvedené. 

I v letošním roce jsme byli úspěšní v čerpání dotací do rozpočtu obce, ale 
zároveň jsme podpořili z rozpočtu obce mnoho našich organizací a spolků. 

Spolek, organizace částka účel

TJ Sokol běžný chod klubu

Bison Cup

dar na opravu kabin

TJ Sokol celkem

SDH běžný chod klubu

Pálení čarodějnic

Výročí založení

SDH celkem

Orel Výlet na Vysočinu - jaro

Výlet na Vysočinu -podzim

běžný chod klubu

Tábor

Orel celkem

RC Na Myšáku podpora dě�

Těšánek podpora dě� ZŠ a MŠ

Mysliveckésdružení Akce krmítka dě�

nákup krminva

Mysliveckésdružení Celkem

Farnost Těšany Provoz kostela a fary

Oprava - výměna oken

Farnost celkem

Linka bezpečí finanční dar

Zdravotní klaun finanční dar

ZUŠ Klobouky hudební vybavení

CELKEM

64 800 Kč

20 000 Kč

18 000 Kč

102 800 Kč

38 400 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

53 400 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

40 800 Kč

15 000 Kč

69 800 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

25 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

466 000 Kč
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Dotace pro obec Těšany přijaté v roce 2022

Účel Částka

Dotace JMK Sucho

Dotace JMK Slavnos�

Dotace JMK Hasičské auto

Dotace JMK Cyklostezka

Dotace JMK Hasičská věž

Dotace MMR Víceúčelové sportoviště

Dotace MV Hasičské auto

Dotace MV Volby do ZO

Dotace MV Volby prezidenta

CELKEM

Poskytovatel 
dotace

50 000 Kč

67 000 Kč

300 000 Kč

208 408 Kč

200 000 Kč

5 000 000 Kč

450 000 Kč

32 000 Kč

9 400 Kč

6 316 808 Kč
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Hodnota majetku 
obce Těšany

Hodnota majetku obce Těšany 
neustále v posledních letech stoupá. 
To můžete vidět na grafu i v tabulce 
níže. Vzhledem k tomu, že v roce 
letošním není ještě uzavřené účet-
nictví, tak uvádíme v grafu vývoj 
v letech 2015–2021. Hodnota majet-
ku obce se zvýšila z 189 mil. Kč na 
262 mil. Kč. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Majetek obce Těšany - vývoj v čase

Vývoj majetku Obce Těšany v letech 2014 - 2022

Rok Stavby

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

auta + majetek nad 
40 �s. Kč

Majetek obce 
Těšany - vývoj

v čase

182 613 282 Kč 7 084 890 Kč 189 698 172 Kč

185 385 215 Kč 7 932 849 Kč 193 318 064 Kč

193 032 559 Kč 7 932 849 Kč 200 965 408 Kč

205 753 178 Kč 8 475 392 Kč 214 228 570 Kč

219 376 602 Kč 10 846 358 Kč 230 222 960 Kč

224 031 110 Kč 10 918 224 Kč 234 949 334 Kč

251 371 577 Kč 10 995 060 Kč 262 366 637 Kč

Mirek Zborovský



Proč jsem se rozhodl být místostarosta obce? 

již dlouho jsem avizoval, že z více důvodu nebudu pokračovat jako starosta obce, 
nebudu na tuto pozici kandidovat a dám prostor někomu jinému. Tohle platí a já 
jsem velmi rád, že můžu v  pozici nového starosty podpořit pana Milana Strouhala, 
který je podle mne skvělou volbou pro Těšany. Jsem velmi rád, že Těšany mají 
v čele obce srdcaře a chlapa, který dělá svoji práci naplno. Nicméně rád bych také 
zodpověděl otázku, proč jsem se rozhodl, že přijmu Milanovu nabídku a budu mu 
pomáhat z pozice místostarosty.

Je nutné se vrátit o pár měsíců zpět, kdy jsem se po domluvě s ostatními kandi-
dáty rozhodl podpořit volební kandidátku KDU-ČSL a to na pozici č. 5. Tedy 
evidentně jsem tím dal najevo, že nemám ambice být ve vedení obce a mým úmys-
lem bylo pomoci Těšanům především z pozice řadového zastupitele. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas a věřte mi, že si toho velmi vážím. 
Nicméně volby dopadly tak, že nikdo z uvažovaných lídrů (nebo jiných zvolených 
zastupitelů) nebyl ochotný převzít roli prvního muže, případně ženy v obci. 
Přestože měli podporu celého zastupitelstva dělat starostu vybraní zástupci 
fotbalistů a hasičů, tak tuto nabídku odmítli z osobních či jiných důvodů. Jediný, 
kdo řekl, že je ochotný přijmout tuto výzvu byl právě Milan Strouhal s tou podmín-
kou, že mu budu dělat místostarostu, abych mu agendu předal a především pomohl 
s projekty, které jsou již „rozběhnuté“. S tímto souhlasili také všichni nově zvolení 
zastupitelé a já jsem se rozhodl, že nejen Milanovi, ale především Těšanům pomůžu 
k tomu, aby přechod na nového starostu byl co nejvíce „hladký“. 

Moje představa je taková, že tuto funkci chci vykonávat časově omezeně s tím, 
že pomůžu především v prvním roce novému starostovi se vším, co bude třeba. 
Věřte mi, že mi velmi záleží na tom, aby na moji práci, kterou jsem po 8 let vykoná-
val s velkým nasazením, navázal s mojí maximální podporou skvělý člověk, kterým 
nový starosta Milan Strouhal rozhodně je. 

Vážení spoluobčané, mílí Těšaňáci,
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Na závěr mi dovolte popřát krásné 
svátky a vše nejlepší do nového roku.

Miroslav Zborovský
Místostarosta obce Těšany
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Vedení: 
Mgr. Radka Kučerková

V pátek 25. 11. před první nedělí ad-
ventní jsme se po dvouleté nucené 
odluce navrátili k našemu zahájení 
posvátné doby adventní.

Rádi uvítáme Vaše nové podněty 
a budeme se snažit, bude-li to možné 
a v našich silách, společně a třeba 
i s Vámi uskutečnit zase o něco víc…

Kulturní komise – složení 
po komunálních volbách

Členové: 
Aleš Přibyl, Filip Kusý, 
Marie Horáková, Eliška Petulová, 
Ludmila Rychlíková

Rozsvícení vánočního stromu 
2022

Kouzlo večeru dodalo ozvučení 
a osvětlení, které bylo propracováno… 
mými pracovními slovy „na výbornou“.

   Celý večer zahájily děti z  mateřské 
školy, na ně navázali s  programem žáci 
prvního stupně. Radost v očích dět-
ských i dospělých byla doprovázena 
písněmi, básničkami a nechyběl ani 
čertí taneček. 

Pan Milan Strouhal poprvé společně 
s námi rozsvítil strom z jiného místa. 
Nestál tentokrát za mixážním pultem, 
nýbrž nás pozdravil z pódia nádherný-
mi povzbuzujícími slovy, která zahřála 
mnohé u srdce. K tradičnímu listnaté-
mu stromu přibyl nový sedmimetrový… 
sice ne rostlý… ani jehličnatý… ani 
listnatý… ale krásný, náš těšanský.  
Díky za něj. 

O něco dobrého do bříšek a něco na 
zahřátí nám dodali Svobodovi a ke 
spokojenosti dětí dodaly maminky 
z Těšánku výborné perníčky – asi o de-
seti druzích - a čajík pro naše nejmenší. 
Po vystoupení se točna skvěla mnohými 
výrobky z rukou dětí z mateřinky 
a základní školy. 

 Mgr. Radka Kučerková       

 RK

Přejeme vám krásné a poklidné 
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí, pohody nejen v rodinném kruhu, 
ale v celé společnosti. ať každé setkání 
s bližními je pro vás životní radostí...   

Kulturní komise



Tříkrálová sbírka v Těšanech
První akcí v roce 2023 je tradiční Tříkrálová sbírka.
Koledníčci budou navštěvovat naše domácnosti 

v sobotu 7. 1. 2023 
od 9.00 hodin. 

Děkujeme za Vaši štědrost.
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„Velice si vážíme Vaší podpory, kte-
rá rok od roku sílí a díky níž můžeme 
nadále odborně i lidsky pomáhat se-
niorům, nevyléčitelně nemocným li-
dem, osobám se zdravotním a mentál-
ním postižením, v sociální a hmotné 
tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. 
Díky Vašim příspěvkům jsme mohli us-
kutečnit některé z projektů a u jiných 
jsme se posunuli kupředu. Chtěli by-
chom Vás poprosit o podporu i v letoš-
ním ročníku Tříkrálové sbírky, který se 
uskuteční od 1. do 15 ledna 2023. Díky 
Vám můžeme dál pečovat o potřebné, 
a naplňovat tak charitní poslání,“ říká 
Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity 
Rajhrad. 

Stejně jako každý rok se i letos při-
pravuje Oblastní charita Rajhrad na 
tradiní Tříkrálovou sbírku.

Výtěžek z chystané koledy plánuje 
Charita Rajhrad  využít na:

Tříkrálová sbírka 2023

ź pořízení dřevěných polstrovaných 
židlí do Domova se zvláštním 
režimem sv. Luisy

ź výmalbu pokojů klientů Domova 
se zvláštním režimem sv. Luisy

Zasláním finanční částky na sbír-
kový účet i prostřednictvím QR kódu 
nás můžete podpořit již nyní. Rád bych 
Vás také pozval na sledování Tříkrálo-
vého koncertu v neděli 8. ledna 2023 
od 18 hodin na ČT1. Srdečně děkujeme,“ 
dodává Zdeněk Strašák. 

ź pořízení automobilu pro personál 
Domácí zdravotní péče

ź podporu mobility v terénu pro 
odborné sociální poradenství 
a Charitní záchrannou síť

ź vybudování parkoviště pro 
automobily terénních služeb

ź vybavení zrekonstruovaných 
prostor Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa

ź zakoupení polohovacích pomůcek 
pro přesun klientů Charitní 
pečovatelské služby

„V tuto chvíli můžeme naše příz-
nivce odkázat na webové stránky 
www.rajhrad.charita.cz ,  kde 
najdou aktuální informace. 

ź otevírání bezpečnostních dveří na 
lůžkových odděleních hospice 
čtekou čipů



Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2022 13



Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2022 · Komise pro životní prostředí14

Komise pro životní prostředí

Příroda nám není lhostejná

Od poslední akce (Letní kosení) 
jsme do terénu vyrazili 2x a to vždy na 
stejné místo, naše srdcové: Pod Strážky.

Na státní svátek 28. října jsme šli 
přesadit 3 mladé ořešáky ze zahrady 
Vašutových, které jim tam překážely 
a o 3 týdny později jsme šli prořezat 
rozpínající se keře, abychom udělali 
mladým stromkům místo. Obě akce 
jsme pojali v komorním “vnitrokomis-
ním” duchu, abychom zbytečně nezvali 
veřejnost na každou menší akci a ne-
přehltili jimy veřejný prostor.

Za komisi životního prostředí 
Vojtěch Vymazal.

Těchto drobných akcí máme přes 
rok několik a jejich počet dokonce 
narůstá. Proto bych při této příležitosti 
rád vyzval všechny, kdo by se rádi 
zapojovali do jednotlivých akcí, nebo se 
snad dokonce chtěli přímo připojit 
k týmu “komisáků”, ať nás neváhají 
kontaktovat. Budeme jedině rádi 
a velice by nás to povzbudilo.

Díky, že si všímáte okolí a jste 
k přírodě šetrní.
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Vážení občané,
chtěla bych navázat na komisi životního prostředí, kdy členové a dobrovolníci 
vysazovali v katastru obce stromy. Ráda bych se s Vámi podělila o pěkném přístu-
pu dětí k životnímu prostředí a vzhledu obce, v okolí svého bydliště.

Jak jistě víte, k našim obydlím nemáme chodník a přístupová cesta je celoročně 
zasypávána jehličím z borovic. Léta jsme vozovku uklízeli, většinou dospěláci. 
Jenže nám, dříve narozeným, pomalu ubývají síly a postupně přibývají zdravotní 
problémy a tak mě napadlo, oslovit mládežníky ze sousedství a požádat je o pomoc 
s úklidem v jejich volném dni 17. 11. 2022. Pomoc neodmítli a velmi mile mě překva-
pili s jakým elánem na brigádu nastoupili a cestu uklidili. 

V týdnu potom obecní zaměstnanci hromadu jehličí odvezli, za což jim i panu 
starostovi děkuji.

Chci jim tímto příspěvkem veřejně poděkovat a doufat, že si to v budoucnu zase 
zopakujeme. Kluci měli radost z vykonané práce, která za nimi byla opravdu vidět. 
A na víc, na dopoledne odložili mobily a počítače, a volný čas trávili na čerstvém 
povětří.

Vzpomínka...

Ludmila Petláková



ROK 2022
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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.: 724 324 475
e-mail: lada.hrabcova@zsamstesany.cz
www.zsamstesany.cz

DO ŠKOLKY, DO ŠKOLY S PO T ŠĚ ENÍM

Zpravodaj obce Těšany · prosinec 2022 ·  Základní škola a mateřská škola Těšany18

V průběhu minulého roku jsme si zvykli zařazovat do výuky nové metody. 
Problémy nám nečiní tandemová výuka a pro letošní rok jsme přidali jednou 
měsíčně projektový den pro jednotlivé ročníky. Mimo to máme osvědčené 
projektové dny pro celou školu, jako je např. Den zdraví. V pátém ročníku začali 
podporovat svou podnikavost a sami žáci vytvořili aktivity na celé dopoledne pro 
nejstarší děti z  MŠ. 

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

Závěrem, než se začtete do článků z  našich akcí, bych Vám ráda za zaměstnance 
školy popřála poklidné vánoční svátky, mnoho zdraví a pohody v nadcházejícím 
roce 2023.

Vážení rodiče,

V  prostorách schodiště ZŠ nám vznikl nový obraz, který jsme s učiteli vytvářeli. 
Velké kolo, kde každý z pedagogů měl svůj prostor na vytvoření symbolu slov, 
jako je např. láska, upřímnost, úcta, respekt, tvořivost, rovnováha, důvěra a dal-
ší. Životní hodnoty, kterými bychom rádi naplnili naši školu a předali dětem do 
života. Na stěně a nad schody „poletují“ jeřábi a propojili se s těmi z jara 2021. 

děkuji Vám za podporu na zahajování adventu s rozsvěcováním vánočního 
stromku před kovárnou. Vaše hojná účast nás potěšila. Tréma z  vystoupení u dětí 
i učitelů rychle opadla a mohly se začít prodávat výrobky na jarmarku. Výběr byl 
opravdu pestrý. Počasí nebylo tolik mrazivé jako v některých minulých letech, 
proto jsme si užili příjemného večera. Doufám, že se tato nálada bude prolínat 
celou dobou adventní.



„Se Sokolem do života aneb 
Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky“

Naše mateřská škola se snaží už delší 
dobu podporovat pohybové aktivity 
dětí, a protože víme, jak je důležité, aby 
se děti již od předškolního věku pravi-
delně potkávaly s  pohybovými aktivita-
mi, zapojili jsme se již druhým rokem 
do programu Se Sokolem do života. 
Cílem je zapojení co nejvíce dětí do 
pohybových a rozumových aktivit a brát 
pohyb jako samozřejmou součást 
života. Tento celoroční projekt je určen 
pro nejmenší děti, je realizován jak 
v mateřských školách, tak i v sokolských 
jednotách a dalších volnočasových 
zařízeních. Obsahem projektu jsou 
různorodé pohybové aktivity – jedná se 
o přirozená cvičení (atletiku), obratnost 
(gymnastické dovednosti) a manipulaci 
s míčem. Obtížnost těchto pohybů se 
s věkem postupně zvyšuje. Není naším 
záměrem, aby děti vzájemně soutěžily, 
ale chceme, aby plnění jednotlivých 
úkolů přineslo dětem radost a potěšení 
z  pohybu. 

Motivací pro děti jsou zvířátka, která 
je doprovází v rámci jednotlivých čin-
ností. Zvířátka jedou do světa, provází 
je sokolík Pepík, a pomocí vláčku se 
otevírají dětem pomyslná vrátka a se-
znamují se s  jednotlivými pohybovými 
a rozumovými činnostmi. V rámci 
těchto činností se děti snaží zvládnout 
jednotlivé úkoly, za které si vylepí 
samolepku do svého sešitu. Každý den 
zařazujeme do režimu dne některou 
z pohybových aktivit a také úkoly na 
rozvíjení poznání, pokud máme téma se 
stejným zaměřením. 

Den s velkými kamarády

V úterý 29. 11. si žáci z páté třídy 
pod vedením p. uč. Kořínka připravili 
hravé dopoledne pro předškoláky. Na 
začátku se děti seznámily s žáky, kteří 

Spolupráce na tomto projektu 
probíhá v  naší MŠ již druhým rokem, 
dětem se pohybové aktivity velmi líbí 
a sokolík Pepík nám pomáhá vtáhnout 
děti do světa plného pohybu a her.

Večeřová Markéta, 
Petláková Helena st.
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jim vyrobili jmenovky. Po utvoření tří 
skupin DRACI, TYGŘI a ALIGÁTOŘI 
na ně čekala první část, kde hráli 
společenské hry – Chytré pexeso, Jenga 
věž a Večerníček. Po svačince byla na 
stolech připravena stavebnice Merkur, 
ze které za pomocí velkých dětí měli 
naši předškoláci sestrojit nějaký „stroj“. 
Díla byla různorodá (auta, letadlo, 
raketa, traktor) a velice zdařilá. 

Večeřová Markéta, 
Petláková Helena st. 

Poslední část na nás čekala v těl-
ocvičně, kde byla připravena překážko-
vá dráha a miniturnaj v „házené“. Na 
závěr na děti čekala i sladká odměna. 
Dětem se celé dopoledne velice líbilo 
a děkují žákům páté třídy za úžasné 
zážitky a nová kamarádství.

V pátek 4. 11. jsme se účastnili vý-
chovného koncertu od skupiny Marbo. 
První stupeň absolvoval téma Písničky 
a jejich úkoly. Dětem bylo představeno 
hned několik typů žánrů. Seznamovaly 
se s rytmikou, s cílem lidové písně 
a mnohé písničky si i zazpívaly. 

Kulturní aktivity 
v listopadu

Výchovný koncert

Druhý stupeň měl téma Osvobozené 
dovadlo a divadlo Semafor. V hudeb-
ním pořadu žáci byli provedeni hudební 
tvorbou obou těchto legendárních 
divadel a seznámili se s jejich hlavními 
představiteli, tzn. J. Werichem, J. Vos-
kovcem, J. Ježkem, J. Suchým a J. Šlit-
rem. Písně Osvobozeného divadla a di-
vadla Semafor ovlivnily celé generace 
a řada z nich se stala evergreeny, které 
se hrají a zpívají dodnes. 

Mgr. Radka Kučerková
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Všem lektorům touto cestou děku-
jeme.

Den Zdraví

O týden později jsme prožili „Den 
zdraví“. Dovolím si připomenout cha-
rakteristiku tohoto projektového dne. 
Do školy byli pozváni lektoři z různých 
oblastí zdraví, života, životního stylu, 
kteří předávali životní zkušenosti ze své 
práce dětem. Letos jsme měli zapojeno 
osm projektů typu etických dílen, ha-
siče, Hasíka, projekt Medvídkovy ne-
mocnice a Zdravých zubů, Projekt 
Zdravá 5. Z řad dobrovolníků přijeli 
lidé z oblastí záchranné služby, rehabi-
litace, masáží, potápění, cestování, 
vaření, kosmetiky a kadeřnictví, fi-
nanční gramotnosti, PC hygieny, spor-
tu a nechyběl ani relax – něco pro naše 
psychické zdraví. 

Mgr. Radka Kučerková

Rozsvícení vánočního stromu

Pátek před první nedělí adventní se 
nesl v duchu setkání. Setkání odpolední 
… večerní… adventní…

Pro veřejnost byl také připravený 
bohatý jarmark plný krásných vánoč-
ních výrobků.

Mgr. Radka Kučerková

Žili jsme i sportem

S dětmi jsme nacvičili pásmo na 
téma „Zima“. První třída přednesla 
zimní básničky, druháčci „postavili 
písní sněhuláka“, třeťáci se proměnili 
v čertíky a čtvrtá třída společně s pá-
tou nás přenesli do kouzla pohádky. 
Po společném rozsvícení vánočních 
stromů jsme zavzpomínali na léta 
nedávná, čím jsme všichni procházeli 
poslední tři roky. Závěrečnou písní byla 
skladba Vánoce jako dřív od Marka 
Ztraceného a Hanky Zagorové, kterou 
jsme vyjádřili vděčnost, že můžeme být 
spolu a svobodně žít.

Florbal kluků a holek v těšanské 
škole na turnajích 2022

Připadlo na mě sepsat pár řádků 
o sportu, který těšanskou školu provází 
již asi 18 let, a dokonce i s hezkými 
úspěchy, tedy o florbalu…

V roce 2021 na podzim se stihly 
odehrát některé turnaje, a pak zasáhl 
Covid… Je fajn, že letos mají děti 
možnost se opět v tomto oblíbeném 
kolektivním sportu porovnat se spor-
tovci z  jiných škol.

A jak to bylo v letošním školním 
roce? Na konci října 2022 odehrály 
dívky kategorie 8.–9. ročník okrskové 
kolo, které jsme pořádali u nás v Tě-
šanech – ze 3 týmů jsme zvítězili 
a postoupili do okresního finále 4. 11. 
2022 v Pohořelicích. Z 9. roč. hrála 
pouze Áďa Petláková, jinak reprezento-
valy naši školu holky ze 7. A a 6. roč. 
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Kluci hráli 2 turnaje okrskového 
kola v Měníně – mladší 6.–7. ročník 
mezi 6 týmy obsadili 6. místo, starší 
8.–9. ročník mezi 8 týmy místo 7., kdy 
jsme porazili ZŠ Měnín a remizovali 
se ZŠ Sokolnice. V mladší kategorii byl 
nejlepším našim střelcem Filip Doležel 
ze 7. B, mezi staršími Martin Sigmund 
z  9. ročníku.

V okresním finále se neztratily a ve 
vyrovnaném turnaji mezi 5 týmy star-
ších holek obsadily 4. místo. Holky 
hrály v sestavě: brankářka Áďa Furcho-
vá, hráčky Áďa Petláková, Áďa Stejska-
lová, Niki Nádeníčková, Diana Klu-
sáková, Niki Taborschi, Magda Hrubá, 
Julča Petláková a Terezka Žáková.

Nejlepší střelkyní turnaje se stala 
Adélka Stejskalová. 

A aby byl výčet florbalistů komplet-
ní, musím zmínit i účast družstev kluků 
i holek s panem učitelem Lazebníčkem 

V krajském finále holky bojovaly již 
ve větší konkurenci 8 týmů a ve skupi-
ně prohrály 2:6 s Kobylí, 0:7 se ZŠ 
Brno-Horní, porazily ZŠ Rájec-Jestřebí 
4:1 a skončily na 5.–8.místě, ale za 
výkon se stydět nemusely. Sestava byla: 
brankářka Adéla Furchová, hráčky Áďa 
Stejskalová, Nikča Nádeníčková, Diana 
Klusáková, Nikča Taborschi, Magda 
Hrubá, Julča Petláková a Terezka Žá-
ková.

V polovině listopadu naše škola po-
řádala okresní finále mladších dívek 
6.–7. ročníku. V konkurenci 5 týmů 
z Pohořelic, Šlapanic, Drásova, Kanic 
holky zvítězily, nedostaly ani gól a celý 
turnaj s přehledem vyhrály, a tak 
postoupily do krajského finále v Blan-
sku. Nejlepší střelkyní turnaje byla opět 
Áďa Stejskalová s 15 góly.
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Je super, že děti mohly zažít znovu 
atmosféru turnajů a také i pocit vítěz-
ství, i když nejdůležitějším mottem je 
pohyb….Děkuji všem ve škole i rodi-
čům, že děti na turnaje pustili a sportov-
ní aktivitu podporovali, protože sport je 
dobré dále rozvíjet.

Mgr. Drahomír Hochman 
a Mgr. Aleš Lazebníček, 

vedoucí školních florbal. družstev

na okresním finále Poháru 1.stupně 
ZŠ Čeps Cup, který se odehrál 15. 11. 
2022 v hale Tatranu Bohunice v Brně. 
Kluci trochu smolně prohráli zápasy se 
ZŠ Bílovice a Tetčice a remizovali se ZŠ 
Mokrá a skončili 4. ve skupině, a tudíž 
nepostoupili. Holky prohrály pouze se 
sousední ZŠ Moutnice, ostatní zápasy 
s ZŠ Pozořice a Předklášteří vyhrály 
a postoupily z 2. místa do krajského 
finále, které proběhne v prosinci, či 
lednu. Za družstvo kluků nastoupili 
brankář Pepa Jochman, hráči Tonda 
Krakovič, Marek Čermák, Max Husák, 
Ondra Musil. V  družstvu holek úspěšně 
reprezentovaly brankářka Terezka Ži-
votská, hráčky Sára Vymazalová, 
Hanka Vysloužilová, Amálka Kučerko-
vá, Elena Stejskalová, Zuzka Životská.

Adéla Breznická

Zajímavé zkušenosti
Návštěva Střední školy 
elektrotechnické a energetické 
Sokolnice

Již druhým rokem pokračujeme 
v projektu „Implementace KAP JMK II“ 
pod vedením Jihomoravského kraje, 
jehož cílem je umožnit žákům základ-
ních škol seznámit se s obory zaměřený-
mi na elektrotechniku a energetiku, 
a tím je motivovat ke studiu technicky 
zaměřených oborů, prohloubit jejich 
kompetence v podnikavosti a matema-
tické gramotnosti. To vše probíhá ve 
spolupráci se Střední školou elektro-
technickou a energetickou Sokolnice 
formou jednoduchých praktických cvi-
čení. 
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Dominik Furch

Do Sokolnic jezdím moc rád, proto-
že tam jezdím se svýma kámošama 
a taky se tam naučím spoustu nových 
věcí, které se mi můžou v budoucnu 
hodit. Jsou tam moc hodní lidé, se 
kterýma se dá i dobře pokecat. Moc si to 
tam užívám a už se těším, až tam zase 
znovu pojedeme.

A jaké dojmy mají samotní žáci? 
Posuďte sami:

Ondra Mátl

Do Sokolnic jezdím rád, protože se 
tam naučím věci, co se mi můžou v ži-
votě hodit (např. programování, zapo-
jování kabelů, atd….). Jezdí tam se 
mnou dobrá parta kámošů. Je tam 
spousta dobrých, hodných a vtipných 
lidí. Těším s,e až tam znovu pojedeme.

Do Sokolnic jezdíme v úterý, obvykle 
programujeme nebo si hrajeme na 
elektrikáře. Nejvíc jsem si užil zapojo-
vání spínače a všeho k potřebě zapnutí 
světla.  

Ondra Sovadina



Jezdí naše pětice,  

ve své práci odborníci.

páč se vyhne matice.

Dan Vymazal

až Sokolnice znovu navštívíme.
už se všichni těšíme,  

Jsou tam s námi pomocníci,

Nové věci se učíme,

jezdíme vždy veselí.

ať toho víc umíme.

V Sokolnicích jsem získal lepší 
přehled o elekrikařině, hodně jsem se 
naučil a užil i spoustu zábavy. Dokázal 
jsem i zapojit spínač k žárovce, a do-
konce i naprogramoval jednoduché 
elektrické autíčko.

Filip Horáček

Do Sokolnic v úterý

Drakiáda 

Letošní tradiční drakiáda, který je 
společnou akcí ŠD a MŠ Těšany, byla 
naplánována na 13. 10. 2022 a vítr se 
tento den rozhodl, že nezafouká a ne-
zafouká. Ale i tak jsme se všichni sešli 
před školou, kde jsme na chodník každý 
nakreslil křídami svého dráčka, a pak 
vyrazili na pole vyzkoušet, zda na kopci 
přece jen trochu nebude foukat. A o-
pravdu zafoukalo a do oblak se vzneslo 
plno dráčků. Díky Těšánku každý dostal 
malou sladkost s medailí a majitelé 
10 nejdéle létajících draků i krásnou 
věcnou cenu. Děkujeme rodičům, kteří 
si s  námi užili krásné odpoledne. 

Petra Ondráčková
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Tvořivost ve školní 
družině
Dýňohrátky 

V rámci podzimního tvoření v ŠD 
vychovatelky s  dětmi vyráběly strašidla 
a panáčky z dýní a cuket. V úterý 27. 9. 
2022 tak ve třídě ŠD panovala tvůrčí 
atmosféra, kdy děti dle vlastní fantazie 
zapichovaly a lepily do dýní různé 
přírodniny, zeleninu, ovoce, květiny, 
větvičky či lístky. Výrobky jsme pak 
vyzdobili vstup do školy, kde nám 
vznikla krásná podzimní výstava, která 
určitě potěšila nejen děti naší školy. 
Jako odměnu jsme si upekli cuketovou 
buchtu, na které jsme si po vyrábění 
pochutnali. 

Petra Ondráčková
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Sv. Martin, lampionový průvod

Začátkem Listopadu jsme si při-
pomněli sv. Martina v podobě Lampio-
nového průvodu, kterého se zúčastnilo 
skoro 100 dětí. Děti si nejdříve na 
kabinách u fotbalového hřiště vytvořily 
svého koníka z papíru a získaly k němu 
registrační list, s kterým společně šly 
cestu středem obce kolem kostela s 13 
zajímavými úkoly, které byly uzpůsobe-
né jak mladším tak i starším dětem. Na 
cestu jim svítilo nepřeberné množství 
krásných a velmi nápaditých lampionů, 
které byly krásně vidět z obou stran ces-
ty. Cesta děti provedla legendou a ži-
votem svatého Martina, dozvěděly se, 
proč pečeme husu na svatomartinskou 
večeři, mohly si přečíst legendu, kde se 
dozvěděly o tom jak Martin svůj plášť 
prosekl a daroval ho starému žebrákovi. 
U pana Vitolda měly možnost dokonce 
osobně vidět sv. Martina a projet se na 
jeho úžasném dřevěném koni, kterého 
každý rok pro tuhle akci zdokonaluje. 
A i jemu a jeho vnučkám patří velké 
poděkování. U Petry Vymazalové měly 
děti možnost nakrmit hejno ukejha-
ných hus a dozvěděly se také, že ho husy 
svým kejháním prozradily v chlívě, kde 
se chtěl schovat před biskupstvím, 
kterému nakonec, ale stejně neutekl. 
Věříme, že se akce dětem líbila a bu-
deme se těšit zase na rok, kdy budeme 
pro změnu zase uspávat Broučky.

Mikuláš v Těšanech

Ani letos děti naštěstí nepřišly o Mi-
kuláše, čerta a andílka. V době plné 
respiračních chorob, které se nevyhnu-
ly ani našemu týmu, se nám nakonec 
za pomoci mladých hasiček podařilo 
uskutečnit andělskou cestu za Svatou 
trojicí. Děti se nejen pěkně prošly při 
hledání malých dárečků se symboly 
ztracených Mikulášových darů, ale také 
se pěkně proběhly, při chytání živých 
andílků, kteří nám letos tančily v koutě. 
Na akci nám dorazilo více než 50 dětí 
a na všechny v cíli čekal Mikuláš s An-
dělem i špinavým čertem, který ale 
nikoho neodnesl. Děti jim krásně zazpí-
valy, přednesly básničky a i čert byl za-
skočen, jaký nový repertoár si pro ně 
připravily. Moc děkujeme všem, kteří se 
na akci podíleli a na poslední chvíli také 
pomohli s  její realizací. 

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

Pro letošní rok naše akce končí a všem 
přejeme krásné prožití Vánočních svátků, 

hodně zdraví a lásky všem rodinám.



Těšany
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Celé toto adventní ladění podtrhlo 
vystoupení našeho dětského souboru 
Lušňáček, za doprovodu místní dětské 
cimbálové muziky s pásmem „Cesta 
k  Betlému“.

Stovka betlémů, jak z naší republiky, 
tak z různých koutů světa se náv-
štěvníkům líbila. Většina betlémů byla 
z osobní sbírky Mirky Husákové, a něk-
teré zase přímo vyrobené Maruškou 
Horákovou. Ochutnávka vánočního 
cukroví, o kterou se postaraly místní 
maminky a babičky, prodej vánočních 
svíček z rodinné firmy Mel Regnum - 
rodiny Oudových z Morkůvek, prodej 
perníčků a vánočního punče vytvořili 
krásnou atmosféru po oba dva dny na 
Orlovně.

Veškeré naše snažení by nemělo 
takový efekt, kdybyste nepřišli Vy, 
návštěvníci. Po oba dva dny byl zájem 
o tuto výstavu mimořádně velký.

Touto cestou chceme poděkovat 
všem, kteří se na výstavě podíleli. 
Děkujeme za upečené vánoční cukroví, 
za pomoc během výstavy a za pomoc při 
instalaci a následném úklidu výstavy. 

Skutečnost předčila naše očekávání!

„Když zastaví se čas“ – dvacátý 
první ročník výstavy betlémů 

Letos jsme se, po dvouleté pauze, 
rozhodly opět vrátit k tradici výstav 
betlémů. Nepříjemná kovidová situace 
nás před dvěma roky zastavila, a tak 
jsme trochu váhaly, jestli se nám podaří 
znovu „nastartovat“. 

Přestože jsme změnily místo konání 
a po dvaceti letech na kovárně jsme 
vyzkoušely prostory naší orlovny, 
dopadlo vše na jedničku. 

Orel jednota Těšany
   www.oreltesany.cz  Orel Těšany

Hlavním bodem sportovních aktivit 
je florbal. I v letošním ročníku se účast-
níme Orelské florbalové ligy. Přihlášeny 
máme tým můžu a tým žen. Obzvlášť 
v týmu žen, kde máme za sebou několik 
zápasů podáváme krásné výkony. 
Bohužel v konkurenci velkých týmů 
doplácíme na úzký tým a malý zájem 
o sport mezi mládeží. Z toho důvodu 
nezvládáme podávat výkony po celou 

Florbal

V rámci spolku Orel Těšany se stále 
věnujeme sportovním a pohybovým 
aktivitám, abychom vedli mládež ke 
zdravému pohybu a příjemně stráve-
nému času v kolektivu svých vrstev-
níků. 

Dovolte abychom Vám jménem 
Jednoty Orla Těšany popřály po-
žehnané vánoční svátky, hodně zdraví 
a spokojenosti v nadcházejícím roce.

Mirka Husáková a Marie Horáková

Největší poděkování patří Vám 
návštěvníkům, kteří jste přišli. Dává 
nám to povzbuzení do dalších let.
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dobu zápasu a v koncovkách nám 
bohužel docházejí síly. To se následně 
projevuje na výsledcích. 

Proto rád vyzvu všechny, kdo mají 
aspoň trochu zájem si zahrát, třeba 
jen rekreačně, aby se nebáli za námi 
přijít, aby našli odvahu a my je za to 
mezi sebou rádi uvítáme. 

Tréninky pro muže i ženy od 14 let 
jsou každou středu a sobotu od 18:30 do 
20:00 hod. Pro začínající hráče máme 
k zapůjčení florbalky. 

Kromě mužů a žen probíhají tré-
ninky také pro děti ve věku 8–13 let. Ty 
mají tréninky ve středu od 17:00 do 
18:30 hod. V této věkové kategorii nás 
těší ohromný zájem a doufáme ve 
světlou budoucnost florbalu v Těša-
nech. Většina z účastníků se florbalu 
věnuje už více let a na jejich výkonech je 
to znát. Plánujeme pro ně po novém 
roce uspořádat několik turnajů, abyc-
hom si vyzkoušeli i soutěžní zápasy a 
příští rok se třeba přihlásili do kategorie 
žáků nebo žákyň. 

Blíží se Vánoce, rádi bychom Vám 
všem popřáli hezké prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2023. 

Ing. Aleš Přibyl 
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Po dvouleté covidové odmlce jsme 
konečně zase mohli uspořádat Miku-
lášské závody. V pořadí jubilejní desáté 
závody se nesly v pohodovém duchu 
a přestože se účastnilo přes 140 závod-
níků – mladých hasičů – svižné tempo 
a téměř nepředstavitelná disciplína 
sou-těžících vedla k tomu, že soutěž 
byla dokončena v rekordním čase. 

Mladí hasiči prověřili své znalosti 
v kombinovaných tradičních disciplí-
nách – štafeta dvojic, zdravověda, 
střelba ze vzduchovky, uzlování, to-
pografie a orientace, šplh po laně a pa-
matovačka. Všichni závody zdárně 
dokončili, nikdo nebyl zraněn (ačkoliv 
jistá statečná slečna byla při úklidu 
omylem zamotána do koberce), ba co 
víc, kromě medailí si každý odnesl 
balíček s odměnou. A dál? Nu přeci 
nakonec přišel i Mikuláš! 

SDH Těšany
     Hasiči Těšanywww.sdhtesany.cz

Mikulášské závody 2022
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Folklorní kroužek Lušňáček

Nelenili jsme a začali již v říjnu 
pomalu trénovat na „Ježíška“. Uteklo to 
jako voda a tyto malé děti spolu se 
staršími a ostřílenými poprvé vystoupi-
ly na konci listopadu při příležitosti 
výstavy betlémů s názvem: „Když zas-
taví se čas.“ 

Tato výstava letos probíhala z  tech-
nických důvodů na orlovně a vystoupe-
ní se konalo ve dvoře fary – orlovny. 
Nejen nám se změna místa moc líbila, 
vládla tu rodinná atmosféra, nerušila 
nás kolemjedoucí auta a i prostředí 
bylo nakonec velice pěkné. Lidé mohli 
tuto výstavu navštívit celý víkend. 
Mohli shlédnout spoustu krásných 
a zajímavých betlémů a vánočních 

S novým školním rokem jsme při-
vítali také spoustu malinkých nových 
tanečníků a zpěváčků do našeho sou-
boru. My doufáme a věříme, že se jim 
s  námi bude líbit.

Lušňáček na cestě do Betléma při výstavě betlémů

ozdob, ale také zakoupit drobné vá-
noční dekorace. Konala se zároveň 
i ochutnávka vánočního cukroví „Za 
málo peněz hodně muziky.“ Děkujeme 
všem, kdo se pečení zhostili a zpříjem-
nili tak tuto akci. Poděkování patří 
hlavně paní Marii Horákové a Mirosla-
vě Husákové, které celou výstavu na-
chystaly. 

A my jsme tuto akci oživili svým 
vystoupením „Cesta k Betlému“. Po-
chovali jsme si Ježíška, donesli mu dary 
a společně si na závěr zazpívali. Dopro-
vázela nás naše mladá těšanská cim-
bálka a vše nám pěkně ozvučil pan 
starosta. Věřím, že kdo se na nás byl 
podívat, vánoční atmosféra mu pomalu 
vlezla pod kůži. My všem přejeme 
příjemně strávený kouzelný čas Vánoc 
a budeme rádi, když jej prožijete 
v  blízkosti Ježíška a Vašich nejbližších. 



Po skončené podzimní části soutěže 
jsme si zahráli fotbálek a poseděli s ro-
diči ve fotbalové klubovně. 

Mladší přípravka A obsadila 4. místo 
a záložní mužstvo skončilo desáté. 

Starší přípravka A je bezkonkurenč-
ně na prvním místě se skórem 179:49, 
záložní mužstvo je na 6. místě.

Také jsme se zúčastnili poháru 
mládeže, kdy se nám s mladší příprav-
kou nepovedlo postoupit ze skupiny. 
Obsadili jsme 4. místo. Mladším žákům 
se postup i přes obrovskou bojovnost 
též nepodařil. A starší přípravce se 
nepodařil zopakovat loňský postup do 
hlavního turnaje. I přes tyto dílčí ne-
úspěchy nevěšíme hlavu a příští rok to 
zkusíme znovu.

V letošním roce mladší a starší 
přípravka jezdí na zimní ligu do Žabčic. 
Mimo tuto ligu hrajeme i sobotní nebo 
nedělní zápasy mezi sebou. Mladší žáci 
se zúčastnili turnaje v Brněnských Iva-
novicích, kde obsadili první místo. 

Celkem máme zaregistrováno 125 
hráčů do 18 let.

Starší žáci se pohybují v klidném 
středu tabulky na 6. místě. Mladší žáci 
se pokusí na jaře vyhrát svou skupinu 
a zahrát si o přeborníka okresu. Zatím 
okupují 2. místo, když jim na první 
chybí dva body. 
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TJ Sokol Těšany

skončila podzimní část sezóny, převážná většina mužstev stále poctivě trénuje 
v tělocvičně. Družstvo A mužů skončilo na 5. místě po podzimní části sezony, 
postupové ambice nejsou v aktuálním ročníku reálné, ale v mužstvu je velký 
potenciál, který budeme rozvíjet a pokoušet se vybojovat postup příštím roce. 
Družstvo B mužů nám dělá velkou radost, obsadilo taky krásné 5. místo. V B týmu 
se rozvíjí hráči, kteří budou oporou A týmu v budoucích letech.

Vážení fotbaloví fanoušci,

Za TJ Sokol Těšany 
Jitka Harčárová a Martin Rychlík

Když je ten čas vánočních přání, 
která by se mohla vyplnit, tak do dalšího 
roku plánujeme opět založit mužstvo 
dorostenců. V okolí dorostenecká 
družstva téměř nefungují a je tedy 
důkazem, že dlouholetá práce s mládeží 
se vyplácí a je naší chloubou.

Na závěr přejeme všem klidné 
prožití vánočních svátků a šťastné 
vykročení do nového roku. 

 Sokol Těšany



ź technické vybavení 

ź energie (elektřina, plyn, voda)

Hospodaření za rok 2022:

Výdaje, které se v roce 2022 vyšpl-
haly až na hranici 810.000 Kč.

ź mládež (autobusová doprava, 
trenéři, vybavení, startovné, 
soustředění)

Zde je na místě poděkovat zastupite-
lům obce Těšany, že nám do rozpočtu 
přispěli částkou 102.800 Kč.

Děkujeme všem, kteří ve svém 
volném čase pomáhají. 

ź údržba hřiště + areálu

SOKOL TĚŠANY 

Na rozdíl, který je zřetelný v roz-
počtu, musíme vydělat na sportov-
ně/společenských akcích a pomocí 
dotací z  NSA a JMK.
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Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

Většinu krmení si zajišťujeme vlast-
ními silami, nákupem, ale i hospoda-

S klesajícími teplotami ubývá po-
travy pro volně žijící zvěř a pro nás 
myslivce začíná období, kdy se in-
tenzivně věnujeme jejímu přikrmování. 
I když v posledních letech nebývají zimy 
bohaté na sněhovou pokrývku, kdy je 
pro zvěř složité potravu najít,  i přesto je 
nutné v tomto období zvěři přilepšit.

Podzim končí a své vlády se pomalu začíná ujímat paní Zima. Lovecká sezóna 
se přehoupla do své druhé poloviny. Není to jen o lovu zvěře, ale v dnešní uspěchané 
době především o společném setkání, kdy se v kruhu kamarádů můžete podělit 
o své zážitky při toulkách přírodou . 

řením na mysliveckých políčkách. V le-
tošním roce, kdy ceny veškerých komo-
dit prudce vzrostly, patří poděkování 
obci Těšany za finanční podporu mysli-
veckého sdružení, za kterou jsme na-
koupili krmnou kukuřici. Za kalendářní 
rok do krmných zařízení rozvozíme až 
20 tun krmení  (pšenice, kukuřice, oves, 
ječmen, slunečnice, seno, minerální 
lizy, kamennou sůl pro zvěř...)

Jedním z našich členů je i pan Ja-
romír Gratcl, který se výcvikem lovec-
kých psů zabývá již tři desítky let a vlast-
ní chovatelskou stanici Hastrmánek, 
která nese jméno po místním potoku. 

V letošním roce byla práce našeho 
mysliveckého hospodáře pana Gratcla 
korunována účastí na nejvyšších kyno-
logických soutěžích. 

Nedílnou součástí myslivosti je ky-
nologie.  A jak se říká   myslivec bez psa  
je myslivcem polovičním. Je to obrov-
ský kus práce než se z malého štěňátka 
stane platný pomocník při lovu.



Na memoriálu Richarda Knolla 
obsadil jeho německý krátkosrstý ohař 
Achill od Šedivé hory, krásné 3. místo 
a nominoval se do nejvyšší soutěže v na-
ší republice, memoriál Karla Podhaj-
ského, kde své kvality potvrdil a v silné 
konkurenci našich i zahraničních pso-
vodů obsadil vynikající 4. místo.

Panu Gratclovi a jeho hastrmánkům 
přejeme hodně úspěchů jak při lovu, tak 
i na poli soutěžním.

Akce se uskuteční 29. 12. 2022 od 
11.00 do 15.00  hodin ve srubu . Veškerý 
materiál na výrobu krmítek a budek, 
které si děti potom odnesou domů, 
bude připraven na místě. 

Velké poděkování patří obci Těšany, 
která tuto akci finančně podpořila.

Abychom přes zimu nezapomněli na 
drobné ptactvo, které neodlétá na zimu 
do teplých krajů , ale zůstává zde s námi, 
zveme všechny děti a jejich rodiče na 
akci „Vyrob si své krmítko”.

Pro všechny děti budou připraveny 
drobné dárky, tak určitě přijďte...

Děti si budou moci vyrobit i lojové 
koule, kdy se dozví, čím je vhodné 
ptáčky krmit a co do krmítek naopak 
napatří. 
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Tak jako každý rok, žádáme majitele psů, aby si své čtyřnohé kamarády při 
venčení hlídali, aby nedocházelo ke štvaní zvěře, která se v tomto období mnohem 
snadněji vyčerpá a pak bohužel uhyne.  



Myslivecký ples

Malé ohlédnutí za letošním mysli-
veckým plesem, který se konal v krás-
ném prostředí zrekonstruované tělo-
cvičny. Kvůli coronavirovým opatřením 
se ples konal v netradičním březnovém 
termínu, tombola byla bohatá a všichni 
se po tak dlouhém kulturním půstu 
dobře bavili.

Myslivecké sdružení Těšany přeje 
všem klidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2023 
především pevné zdraví.
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Dovolujeme si vás už nyní pozvat na 
myslivecký ples, který se, snad, bude 
konat v plánovaném termínu …
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Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 
2023. Pakliže jste již patřičná opatření 
jmenovaná výše zrealizovali, je možné 
si zažádat též zpětně, a to na realizace 
uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provede-
ním prací, v jejich průběhu i po jejich 
ukončení. V případě schválení žádosti 
obdržíte zálohu ve výši až 100 % na 
provedení zvolených aktivit, maximál-
ně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci 
zvolených úsporných opatření pak má-
te celý rok. 

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si 
fotografie míst, která budete chtít 

Je možné žádat na zateplení fasády, 
střechy, stropu, podlah nebo výměnu 
oken a vchodových dveří.

změnit – původní okna, dveře, nezaizo-
lovanou střechu apod. Tuto fotodoku-
mentaci pak přiložíte k žádosti. 

Na kancelář MAS Slavkovské bojiš-
tě se můžete obrátit již nyní se svými 
dotazy. Pomůžeme Vám s podáním žá-
dosti, ověříme, zda jste oprávněný 
žadatel a poradíme, jak je třeba postu-
povat.

MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc s programem 
Nová zelená úsporám Light

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání žádosti do programu 
Nová zelená úsporám Light. Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo 
trvale obývané rekreační chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci 
starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost 
pobírala v období od 12.9. 2022 příspěvek na bydlení.

V případě zájmu se obracejte na: 

Petr Vaněček
 vanecek@slavkovskebojiste.cz
 777  864  704

Dana Adamcová
 adamcova@slavkovskebojiste.cz
 732 512  635  

Místní akční skupina Slavkovské bojiště (MAS) 

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

  www.slavkovskebojiste.cz  

Ilustrační foto
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Vánoce jsou svátky, které nás vedou 
a motivují k tomu, abychom se milovali 
navzájem, abychom napodobovali 
Boha, jako jeho milované děti. Jestliže 
bychom měli přispět a prospět tomu, 
abychom výše jmenované lidské neš-
vary alespoň trochu zmírňovaly a léčily, 
tak je to jedině láskou, jíž jsme jako 
křesťané nositeli a která nám při křtu 
byla vylitá do srdce. Je to láska Boží 
i lidská, obě se v nás snoubí v jedinou 
veličinu, nad kterou už nic většího být 
nemůže. Záleží jen na každém z nás, 
jestli jí uzavřeme do sebe, nebo nechá-
me působit na své okolí. Ale je známá 
věc, z pohádek i reality, že člověk, který 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Koncem listopadu 2022 proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že počet 
obyvatel Země překročil osm miliard. Z toho je oficiálně něco přes miliardu 
křesťanů všech denominaci. Tento křesťanský svět slaví Vánoce jako svátky 
narození Božího Syna, Spasitele, Mesiáše jako člověka. Bůh, jehož život je 
společenství lásky tří Osob, jak nám toto tajemství poodhalil a dal do něho 
nahlédnout právě Boží Syn Ježíš Kristus, se stal naším lidským bratrem.

Je to Tajemství, které nikdy plně nepronikneme, ale je to tajemství Boží lásky. 
Bůh miluje člověka, i když mu člověk jeho lásku často neoplácí, Bůh miluje člověka 
i s celou lidskou častou bídou, člověka, který uchvacuje, loupí, válčí. Lidskou 
příčinu jeho lásky nenajdeme.

farář

se uzavře do sebe a nevnímá okolní svět 
s krásou i bídou, nemůže být šťastný. 
Bůh jehož život není v ničem závislý na 
člověku, se nám otevřel, daroval, roz-
dal. Dal nám tak příklad, jak i my máme 
prožít dar života, obohacovat druhé 
a nechat se obohacovat jimi. Přejme si, 
a udělejme něco proto, aby nám letošní 
Vánoce přinášely radost a pokoj z lás-
kyplného soužití se všemi, s kterými 
žijeme, nebo se s nimi setkáváme. 
Udělejme si opět zkušenost, že nejvíc 
dostáváme z toho, co dobrého rozdáme 
druhým.

František Trtílek

Farnost Těšany
   www.farnosttesany.cz Farnost Těšany

24. 12.  Půlnoční, 21:00

25. 12.  Slavnost Narození 
 Páně, 9:00

26. 12.  Štěpánská, 9:00

Pořad vánočních 
bohoslužeb:



Spousta nových Těšanských spoluobčanů ještě nikdy nebyla 
v našem kostelíku. A většina Těšaňáků ani neví  jak to vypadá, 

když třeba vystoupáte “do věží”. Možná vám těchto pár obrázků 
napoví, jak to vypadá “ na půlnoční”...



Změny na pozicích starostů a sta-
rostek se svým způsobem propsaly také 
do vedení svazku Region Cezava. Na 
první valné hromadě po volbách tak byli 
zvoleni noví zástupci do řad statutárů. 
Předsedou byl pro další období zvolen 
Jan Šenkýř, starosta Blučiny. Nově byli 
zvoleni dva místopředsedové, a to sta-
rosta Moutnic Antonín Vymazal a Fran-
tišek Poláček, starosta Žatčan. Byli 
delegování zástupci do předsednictva 
(Petra Brabcová jako místostarostka 
Otmarova a Pavel Mezuláník za Ot-
nice). Do revizní komise byli zvoleni 
Karel Rainet z  Nikolčic, Pavel Mezulá-
ník z  Otnic a Jakub Mejtský z Nesva-
čilky.

Cezava si zakládá na tom, že staros-
tové obcí spolu velmi dobře vycházejí. 
Jsou si blízko a, je-li to možné, konzul-
tují spolu své problémy a hledají spo-
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lečná či lepší řešení. Není tedy až tak 
důležité, kdo stojí na výše jmenovaných 
postech. V Cezavě se mohou zástupci 
všech členských obcí účastnit jednání 
a zapojit se do projektů dle zájmu. 
V roce 2023 čeká Cezavu realizace vel-
kého a finančně objemného projektu na 
posílení separace odpadu. Zahrnuje 
pořízení různých odpadových nádob 
a kontejnerů. To vše s 85% podporou 
evropské dotace.

Všichni na Cezavě věříme, že změny 
po volbách (komunálních i těch svaz-
kových) jsou jednoznačně k lepšímu. 
Nakonec jde především o prospěch 
občanů a obcí v nadcházející nelehké 
době, která nás asi čeká. Cezava se bude 
snažit být co nejvíce nápomocná a pří-
nosná.

Radka Raflová
Manažerka DSO Region Cezava

Region Cezava

Vinařskou veřejností tolik oblíbené datum 11. listopadu si zvolila pro své první 
zasedání po komunálních volbách valná hromada dobrovolného svazku obcí 
Regionu Cezava. Volby změnily situaci ve vedení téměř v polovině členských obcí 
Cezavy. Změna na pozici starosty se udála v Měníně (novým starostou zvolen 
Marek Chudáček), v Nesvačilce (starostou zvolen Jakub Mejtský), v Telnici (novou 
starostkou zvolena Leona Bímová), v Tě-
šanech (starostou zvolen Milan Strouhal). 
Své posty obhájili a do dalšího období 
vstupují starostové v Blučině, Moutnicích, 
Nikolčicích, Otmarově, Otnicích a Žat-
čanech. Na pozici starostky setrvává 
i Marie Kozáková v Újezdu u Brna, kde 
zastupitelstvo nové vedení zatím defini-
tivně nezvolilo.

 www.region-cezava.cz

Ilustrační foto, zdroj: idnes.cz
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Třídění odpadu v Těšanech

 Do nového roku s čistými 
trubkami

Je jasné, že vánoční olej neškodí víc 
než ten z jiných částí roku. Jen ho 
zkrátka bývá hodně – a naopak času na 
všechno ještě méně, takže člověk občas 
zapomene na svá dobrá předsevzetí. 
Přelít použitý olej či sádlo z pánve, 
pekáče nebo friťáku do staré PET lahve 
přitom zabere skutečně jen chvilku 
a ušetří toho mnohem víc, než by se na 
první pohled mohlo zdát. 

Můžete k němu navíc přidat také 
všechny další použité oleje a tuky, které 
se během svátků na vašem stole objeví, 
ať už jde o zbylé olejové zálivky z na-
kládaných dobrot či ze salátů, nejrůz-
nější marinády nebo třeba pevné tuky 
zapomenuté v lednici ještě z před-
vánočního pečení cukroví.  

Berte to třeba jako součást vánoční-
ho úklidu. Každý chce mít doma po-
řádek nejen na pohled, ale i uvnitř. 
A čisté trubky bez nánosů tuků a ne-
žádoucích ucpávek se vám navíc 

Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava 
usmaženým řízkům, nebo ctíte vlastní rodinné recepty? Ve většině případů se 
svátky bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde se ho za těch pár dnů spotřebuje 
jako jindy za celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního shonu nevzdávat 
snahu použité oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a mohly dál sloužit jinde. 

Kromě toho vás bude hřát pocit, že 
jste pomohli i přírodě a planetě. Od-
padní tuky nebudou škodit v půdě 
a vodě, ušetří se spousta surovin a vy-
pouštění oxidu uhličitého do ovzduší, 
a naopak nám lidem použité oleje ještě 
jednou poslouží. Šetrným způsobem 
se z nich po vyčištění vyrobí biopalivo 
pro letadla a auta. 

Vánoční procházka s olejem 

Tradice dodržované během Vánoc 
má každá rodina jiné. Jedna by ale 
mohla být společná všem. Až naplníte 
lahev použitým olejem, dobře ji za-
šroubujte a udělejte si s ní malý výlet 
k popelnici s růžovým víkem a logem 
Třídímolej.cz. Schválně, kolik sousedů 
u ní letos potkáte? 

opravdu vyplatí. A ve větším to platí 
pro celou naši obec. Kanalizační 
systém, čističky odpadních vod, spodní 
vody – tady všude je lepší udržovat 
pořádek a žádné odpadní oleje sem 
nepouštět. Peníze, které se ušetří za 
řešení případných problémů, se přece 
dají v naší obci využít mnohem lépe. 

Oznámení pro občany

Sběrný dvůr bude od 23. prosince 2022 
do 3. ledna 2023 uzavřen. 

Vánoční třídění oleje
Olej z Vánoc chce vytřídit

O vánočním třídění oleje už jste slyšeli?
Olej z vánočních dobrot do záchodu nepatří
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NEPLAŤTE ZA VZDUCH!
Za výsyp každé nádoby se platí, jako by byla plná!

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
středa 15.30–17.00

sobota 15.00–16.00 
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LEDEN

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

21. 1. Divadelní představení – Divadlo Šikulka
 RC NA MYŠÁKU 

7. 1. Tříkrálová sbírka
 Farnost Těšany

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

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

4. 2.  Zabíjačka
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

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

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

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

BŘEZEN

ÚNOR

4. 3. Jarní bazárek
 RC NA MYŠÁKU, tělocvična

DUBEN

1.–2. 4. (květná neděle)
 Vítání jara na kovárně, „Otloukej se píšťaličko“
 Těšany – jarní výstava na kovárně, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany 
 ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, Zdobení vajíček 
 a vynášení Moreny, RC NA MYŠÁKU, Technické muzeum 

1. 4. Úklid obce
 OU Komise životního prostředí Těšany

Kulturní, sportovní a společenské akce 
v Těšanech v roce 2023



VELIKONOCE 2023

9. 4.  Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů v 9.00

22. 4. Dopravní den
 Těšany, společenské centrum, SDH Těšany

6. 4.  Obřady Zeleného čtvrtku 

6.–8. 4. Velikonoční hrkání 

7. 4.  Obřady Velkého pátku

8. 4.  Slavná Velikonoční vigilie 

 Farnost Těšany

7–9. 4. Velikonoční hra
 RC NA MYŠÁKU

21. 4. Den Země
 ZŠ a MŠ Těšany

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

KVĚTEN

6. 5. Setkání seniorů
 OU Těšany

27. 5. Výlet SDH – Baťův kanál

13. 5. Svoz železného šrotu
 SDH Těšany

15.–19. 5. Škola v přírodě
 Zš a Mš Těšany, Svratka

4. 6. Dětský den
 RC NA MYŠÁKU – areál u školy

9. – 11. 6. Barnabášské hody
 Těšany – společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, 
 farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

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

ČERVEN



11. 6.  Hodová mše svatá
 9.00 hodin

17.–18. 6.  Fotbalový turnaj – BISON Cup
24.–25. 6. hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

23.–24. 6. Setkání kovářů damascenské oceli. Damask 18 
 Technické muzeum, Těšany - kovárna

29., 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku 
 ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

ČERVENEC

1. 7.  Letní kosení
 OU Komise životního prostředí

3.–7. 7.  Bison kemp
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

29. 7. Letní noc v Těšanech 
 Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

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

15. 7. S Maryšou v sadu i v kuchyni
 Program pro rodiny s dětmi, Technické muzeum, Těšany – kovárna

SRPEN

3. 9. Žehnání aktovek a školních potřeb
 Bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy, Farnost Těšany

14.–20. 8. Soustředění mladých hasičů
 SDH Těšany

19. 8. Vy kováři umounění, čekáte jen na neděli!
 Program pro rodiny s dětmi, Technické muzeum, Těšany - kovárna

ZÁŘÍ

1.–3. 9. NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI
 Těšany – dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka 
 a Brněnska – Babské hody, přehlídka národopisných souborů, 
 soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, 
 ukázky lidových řemesel, soutěž Těšanský koláč, atd.
 Těšany – kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, 
 kostel, Obec, spolky, farnost Těšany



3. 9.  Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany), 9.00 hodin

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 
 7.45 před základní školou, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz 

9. 9. Pohádková cesta
 Wolfpack Těšany

16. 9. Podzimní bazárek
 RC NA MYŠÁKU, tělocvična

ŘÍJEN 

14.–15. 10. VIII. Pingpongový turnaj Myšák Cup – turnaj ve stolním tenise 
 pro děti i dospělé, Orlovna Těšany 

8. 10. Dýňohrátky
 RC NA MYŠÁKU

LISTOPAD

5. 11. Uspávání broučků
 RC Na Myšáku

1.–3. 12. Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního 
 stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní 
 program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany
 Těšany – kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v  Brně, 
 ZŠ a MŠ Těšany, Těšánek

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

3. 12. Cesta za Mikulášem
 RC NA MYŠÁKU

23. 12. Výlet SDH MH do kina

24. 12.  Vánoční mše svatá

 Farnost Těšany

25. 12.  Vánoční mše svatá v 9.00 hodin 

31. 12. Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok

VÁNOCE 2023

 Farnost Těšany

PROSINEC


