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Zpráva starosty obce

Vážení spoluobčané,
listí na stromech se zbarvuje do nejrůznějších barev, úroda

z polí a zahrad je z velké části sklizená, vinobraní je v plném
proudu – to začal podzim.  Nastala doba, kdy je dobré
ohlédnout se za uplynulým létem a připomenout si, co se
o prázdninách a těsně po nich událo. 

870 let výročí obce
V první řadě bych se rád vrátil k 13. ročníku národopisných
slavností, v rámci kterých jsme slavili 870let výročí naší obce
od první písemné zmínky ve Zdíkově listině a zároveň
60. výročí od otevření základní školy. Chci poděkovat všem
organizátorům, kteří jakkoli přispěli k přípravě a zdárnému
průběhu celé této akce, za veškerý čas a úsilí, který tomu
obětovali. Počasí nám letos mimořádně přálo a z ohlasů,
které se ke mně dostaly, usuzuji, že letošní slavnosti byly
podařené. Jsem velice rád, že se do přípravy oslav zapojily
všechny spolky, které v naší obci působí a že nachystaly pro
těšaňáky, rodáky i návštěvníky z blízka i dálky bohatý
program. Všem spolkům patří dík za to, že otevřely prostory,
kde se pravidelně scházejí, že připravily pestré a nápadité
výstavy, kterými přiblížily návštěvníkům svoji činnost,
a v neposlední řadě patří dík také za to, že se každému, kdo
navštívil jejich zázemí, ochotně a se zaujetím věnovaly. Dále
bych chtěl také poděkovat všem zaměstnancům základní
školy a mateřské školy v čele s paní ředitelkou mgr. Helenou
Skolkovou za to, jak pěkně nachystali školu, jaké pro nás
připravili výstavy a jak se do letošních slavností zapojili.
Nesmím také zapomenout na moje nejbližší. Proto chci také
na závěr poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu,
za veškerou práci při přípravě i průběhu slavností,
především chci poděkovat své pravé ruce panu Pavlu
Dosoudilovi místostarostovi obce a všem členům kulturní
komise v čele s paní mgr. Radkou Kučerkovou, kteří odvedli
obrovský kus práce jak při přípravě programu letošního

ročníku národopisných slavností tak při tvorbě knihy Těšany
slovem a pohledem, která byla vydána k výročí 870 let od
první písemné zmínky.

Kniha Těšany slovem a pohledem
Jak již bylo výše uvedeno, kniha Těšany slovem a pohledem
je vydána k výročí 870let od první písemné zmínky ve
Zdíkově listině. Tato publikace představuje čtenářům
současný život místních obyvatel, organizací a spolků,
nechává nahlédnout na jejich společenský a kulturní život
a zachycuje nynější podobu obce s jejími proměnami
především za poslední tři desetiletí. 
Kniha byla představena v průběhu 13. ročníku
národopisných slavností, kdy si ji mohli návštěvníci
prohlédnout a také zakoupit. Kniha byla vydána v nákladu
712 výtisků a je možné ji stále zakoupit na obecním úřadě
v Těšanech. Prodejní cena této publikace je 280 Kč za kus.

Vodovod v ulici u školky
Během letních měsíců se podařilo vyřídit veškerá povolení
potřebná pro realizaci vodovodu v ulici u školky. Jednalo se
o poslední lokalitu v Těšanech, kde nebyl natažený řad
vodovodu. Po té, co bylo vydáno stavební povolení na stavbu
vodovodu, byl vybrán zhotovitel stavby, který v poměrně
krátké době celou stavbu realizoval. Prodloužení
vodovodního řadu se podařilo zrealizovat během měsíce
srpna tak, aby na slavnosti nebyly po obci žádné výkopy.
V současné době probíhá u městského úřadu Židlochovice
kolaudační řízení vodovodu, které by mělo skončit v průběhu
měsíce října. Zároveň si jednotliví majitelé rodinných domů
v ulici u školky mohou u stavebního úřadu v Sokolnicích
vyřídit územní souhlas se stavbou vodovodní přípojky a na
tento vodovod se připojit. Vše by mělo být koordinováno tak,
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aby letos na podzim nebo nejpozději příští rok zjara mohla
být komunikace uvedena do původního stavu a aby
následně mohl být opraven i přilehlý chodník.

Realizované dotace
V posledním čísle Těšanského zpravodaje jste byli
informováni o jednotlivých dotacích a grantech, o které obec
žádala. Nyní bych vás rád informoval o jednotlivých dotacích
a jejich stavu. 
Obec získala mimořádnou dotaci v hodnotě 250.000 Kč od
Jihomoravského kraje na modernizaci školy. Tato dotace
byla v průběhu prázdnin realizována. Byla kompletně
rekonstruována stávající sborovna pro pedagogy základní
školy. Původní sborovna již byla zastaralá a neodpovídala
současným potřebám pedagogického sboru. Zároveň s tím
byl pořízen nový nábytek do tří tříd prvního stupně ZŠ. Byly
zakoupeny nové stavitelné židle i stoly pro žáky prvního
stupně.
Další dotace, která již byla realizována, je dotace v rámci
mikroregionu Cézava. V rámci této dotace jsme v naši obci
umístili 4 nové odpadkové koše na psí exkrementy a také
novou osvětlenou vitrínu na horní autobusové zastávce.
Odpadkové koše na psí exkrementy jsou umístěny

v následujících lokalitách – první koš je umístěn, když se jde
z ulice za školou k novému parketu, podél cesty, druhý koš
je umístěn v blízkosti srubu, třetí koš je umístěn V Koutě
směrem k novému hřbitovu a poslední koš je umístěn poblíž
dětského hřiště ve Familiích.
Dotace v rámci mikroregionu Židlochovicko bude
realizována do konce roku. Z této dotace budou pořízeny
nové odpadkové koše a další lavička.
Na pořádání 13. ročníku národopisných slavností byla

získána dotace z Jihomoravského kraje ve výši 40.000 Kč.
Smlouva na tuto dotaci již byla schválena a podepsána ze
strany obce. V tuto chvíli se čeká pouze na podpis hejtmana
Jihomoravského kraje, aby se mohla dotace také vyčerpat
a vyúčtovat. 
Dále byla schválena a podepsána smlouva na dotaci na
pořízení nového územního plánu obce Těšany. Dotace byla
přiznána ve výši 141.000 Kč. termín čerpání této dotace je
stanoven do konce roku 2012. Co se týče pořizování nového
územního plánu, tak v současné chvíli již připravil
zpracovatel územního plánu ing. arch. Ivo Kabeláč koncept
ke schvalování. Tento návrh bude předložen jednotlivým
dotčeným orgánům státní správy, aby se k tomuto návrhu
vyjádřily.
Poslední ze schválených dotací je dotace na úhradu úroků
z půjčky na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod.
Smlouva na poskytnutí této dotace byla uzavřena v červenci
ve výši 65.000Kč.

Připravované projekty
Na posledním zasedání zastupitelstva obce, které se
uskutečnilo v první polovině září, byly schváleny projekty
a smlouvy směřující k dalšímu rozvoji obce. 

Úprava nového hřbitova
Bylo schváleno pořízení studie na úpravu nového hřbitova
od ing. Petra Vrátného. V rámci této studie bude řešeno
zpevnění a osvětlení příjezdové komunikace, úprava
a zpevnění hlavních cest na hřbitově, sadové úpravy,
výstava kolumbária, možná výstavba toalet a umístění
nových laviček a košů na odpadky. Tato studie bude
zpracována do poloviny listopadu letošního roku s tím, že
sadové úpravy by měly být realizovány ještě před svátkem
Všech svatých, lidově dušičkami. V průběhu zimy budeme
vyřizovat veškerá povolení nutná k tomu, aby mohla být
v příštím roce zpevněna minimálně příjezdová cesta. Ostatní
úpravy a případné rozšíření bude záviset na další shodě
zastupitelstva a také na rozpočtu obce.

Nová komunikace na Kradlově
Dále bylo schváleno objednání zpracování dokumentace pro
územní řízení na novou komunikaci v ulici Kradlov.
Za zpracovatele byl vybrán ing. Petr Strnad. V průběhu
letošní zimy chceme vyřídit územní rozhodnutí a stavební
povolení na výše uvedenou stavbu tak, aby měla obec
nachystanou další investiční akci. Pokud by došlo k dalšímu
odložení plánované investiční akce průtahu naší obcí,
začneme s realizací této komunikace. 

Průtah obcí Těšany
V posledním čísle Těšanského zpravodaje jste byli
informováni o plánovaném začátku prací na průtahu na
měsíc září. Bohužel Jihomoravský kraj neměl ve svém
rozpočtu dostatek finančních prostředků a odložil tuto
investici na začátek příštího roku. Dle posledních informací,
které nám byly sděleny, by Těšany měly být zařazeny do
balíku staveb, na které bude v krátké době vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele. Pokud tomu tak opravdu
bude, věřím, že v příštím roce se s průtahem opravdu začne.
Za obec připravujeme veškerá povolení na navazující stavby,
jako jsou přeložky sítí, chodníky a parkovací stání tak, aby
tato investice proběhla co možná nejklidněji. Každý týden
jsme v kontaktu s projektanty, se Správou a údržbou silnic
JMK i se samotným Jihomoravským krajem.
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Páteční odpoledne…

Po krásné oslavě šedesátého výročí školy se hlavní
program pátečního odpoledne přesunul na hřiště za školou.
Některé ze spolků a základní škola měly pro děti
nachystané různé soutěže. Po splnění úkolů si děti doběhly
s kontrolní kartičkou k hasičům a tam směnily nasbírané
podpisy za párek k opékání. Pro dobrou náladu hrála
skupina „MRAK“. Doplňkovou atrakcí byl i skákací hrad.
Po setmění připravil pan starosta louče s ohněm

a lampionky přání. Každý si mohl vybrat dle barvy, kterou
má rád. Rodiče s dětmi odpalovali a vypouštěli jeden
lampion za druhým. Nejen dětem, ale i dospělým se akce
velmi líbila. Bylo krásné pohlížet do dětských oči, jak
pozorují letící balónek, který pomalu vstoupal
a vzdaloval se. 
Večer tím však neskončil, nýbrž pokračoval vesele dál.
„Mraci“ hráli a zpívali, hasiči se postarali, aby bylo co k pití
a přítomní lidé se dobře bavili. 

Mgr. Radka Kučerková

Ohlednutí za létem s MYŠÁKEM

Sluneční slavnost na konci června uvedla Myšák do období
letních prázdnin, kde výtěžek z této akce jsme věnovali
brněnskému Klokánku. O nadšení přítomných dětí se
zasloužil již tradiční skákací  hrad. Společně s těšanskými
hasiči, základní školou, fotbalisty a florbalisty jsme dětem
přichystali soutěže o sluníčka. Za ty si děti mohly „koupit“
odměnu z přichystaných hraček a sladkostí. Aby nepřišli
zkrátka ani dospělí, prodávali jsme, tentokrát už za
opravdové peníze, drobné výrobky dětí a maminek
z našeho rodinného centra. Získali jsme tak pro Klokánek
5000 korun a přejeme, ať přinesou spoustu radosti. Léto
jsme si užívali v rodinném kruhu a s nadcházejícím
podzimem jsme se těšili na setkání rodáků a babské hody. I
tentokrát jsme se setkali s přáteli z Klokánku, kteří s námi
přijeli vyzkoušet páteční soutěže. Za Myšák jsme přichystali
jednu ze soutěžních disciplín. Počasí nám přálo i při
podvečerním opékání špekáčků a „klokánci“ nám rádi
přislíbili účast i pro budoucí akce.
V sobotu jsme se s očekáváním chystali na prezentaci
těšanských spolků. Dopoledne jsme Myšák zpřístupnili
maminkám s malými dětmi a vytvořili jsme jim zázemí pro
přebalování a krmení. Od tří hodin jsme očekávali
návštěvníky malé i velké. Setkání s pamětníky, kteří prostory
na Myšáku pamatovali jako školu, pro nás bylo zajímavé i
poučné. Dozvěděli jsme se třeba, že někteří z nich
docházeli do školy pěšky až ze Šitbořic.
Ukončení dne bylo slavnostní i pro ty nejmenší, protože
v kroji se nechodí každý den. Užili si ho patřičně i při
muzice, kde byli hlavními tanečníky až do devíti večer.
Začátek září byl pro všechny hodně náročný. Děti si znovu
zvykají vstávat do školy, chystat si aktovky a nezapomínat
na domácí úkoly. My na Myšáku zase uklízíme prostory pro
nové kroužky, ladíme časové rozvrhy, aby každý dostal dost

prostoru, vylepujeme letáčky, aby si všichni stačili všimnout,
jaké novinky máme v novém školním roce. V pondělí se
u nás scházejí děti do logopedické poradny. Magistra
Kosmáková propůjčila své odborné znalosti a schopnosti a
učí naše děti mluvit správně a bez problémů. Základní škola
nám ,jako již tradičně, na pondělní večer pronajala
keramickou dílnu, kde pořádáme kurzy keramiky pro
dospělé. V úterý pokračují oblíbené tvořivé dílničky pro děti
i rodiče. Čtvrtek je na Myšáku nabitý den. Dopoledne se
scházejí do cvičeníčka děti do tří let, odpoledne si jejich
rodiče (a nejen oni) lámou hlavy s angličtinou. A protože
zahálet se má až o víkendu využijeme i páteční večery
k nepravidelným tematickým schůzkám nad pedigem či
tvořením z korálků.
Na Myšáku se prostě pořád něco děje. A děkujeme všem,
kdo nám přispívají svým časem, ochotou a mravenčí prací,
i těm, kdo nám poskytují nezbytné finanční prostředky. 



60. narozeniny

Základní škola v Těšanech oslavila své 60. narozeniny 2 a 3.
září 2011 v rámci oslav založení obce. Nic jsme nenechali
náhodě a na vše jsme se důkladně připravovali již od dubna
2011. 

Oslovení sponzorů , práce v archívu, vznik seznamu hostů,
kteří s těšanskou školou byli v určitém životním období
spojeni. Zaslání předběžných pozvánek, abychom aspoň
orientačně věděli, na kolik zúčastněných se máme připravit.
Mnoho hodin práce pedagogického sboru na konečné
podobě programu, na tvoření dárků pro hosty,psaní článků,
tvorba konečné podoby almanachu a pexesa pro děti, jako
důstojných prezentačních materiálů o životě školy a žáků,
kteří ji navštěvují….Práce na přípravách pohoštění pro
desítky hostů ve školní jídelně. 
To vše přineslo velmi příjemné a pozitivní odezvy od hostů,
kteří školu navštívili. 
V pátek 2. září 2011 začali žáci 6., 7. a 9. ročníku druhý
školní den pod vedením bývalého žáka těšanské ZŠ pana
Michala Bartáka (majitele studia Divoká vařečka v Brně)
vytvářet pochoutky, které se staly významnou součástí
pohoštění v odpoledních hodinách. Hlavní program zahájila
s dětmi paní učitelka Kučerková pásmem písniček a
recitace, nechybělo vystoupení děvčat, která navštěvují

mažoretkový oddíl Kalimero. Mezi 80
návštěvníky jsme přivítali pana poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jana Husáka, starostu obce Těšany
pana ing. Antonína Vymazala, ředitele
partnerské školy Janka Glazerja v Ruše
Vlada Pepelnika, místostarostu obce Těšany Pavla
Dosoudila, členy Rady obce a Zastupitelstva obce Těšany. 
Školu navštívili někteří bývalí pedagogové i žáci, ředitelé
spřátelených škol z Brna- venkov i Brna- města. Pro
přítomné byly připraveny výstavy z historie a současnosti
školy a velký školní jarmark, na kterém si mnozí kupovali
památné předměty na toto významné výročí. 

Narozeninový dort  a návštěvníček se plnil krásnými přáními
a mnoha pochvalami pro školu a všechny její zaměstnance. 
V sobotu 3. 9. 2011 v Den otevřených dveří dopoledne
i odpoledne procházelo prostorami školy mnoho rodičů,
bývalých žáků, dětí a všichni se zájmem prohlíželi vystavené
materiály i prostředí školy.
Všem zaměstnancům školy patří velké poděkování za to,
že se v ní po oba dva dny všichni přítomní cítili velmi dobře
a mnozí se ještě několikrát vraceli... Velký dík patří také
děvčatům z osmého ročníku, která pomáhala
s podvečerním doprovodným programem v areálu školy. 

Na závěr se s Vámi podělíme o část dopisu manželů
Kaňových z Moutnic, který osobně přinesli po ukončení
oslav do školy:
„ Vše , co jsme viděli a prostřednictvím dobových fotografií

srovnali s dnešní úrovní Vaší školy je opravdu na velkou
pochvalu. Dík všem. Do následujících let přejeme škole
prospěšné změny. I nadále vynikající pedagogy, provozní
personál a úspěšné žáky.“ 

My všichni máme velkou radost z tohoto ohodnocení.
Děkujeme.        

Za kolektiv pracovníků 
Mgr. Helena Skolková

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov
příspěvková organizace, 664 54 Těšany 305, IČO: 75 02 32 96

tel. 544 248 238, mobil: 602 475 204, 
e-mail: zs.tesany@tiscali.cz

web školy: zs.tesany.skolniweb.cz
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BABSKÝ HODE

Sobotní večer patřil „babám“. V 19 hodin se sešly u
obecního úřadu s muzikou „Hovorné“. Po prvním tanečku si
kráčely pro své stárkovské právo. Nebylo to tak jednoduché,
neboť mladí stárci se toho svého nechtěli vzdát. Nicméně
baby se nedaly a ukázaly, že jim právo pro tento večer
opravdu patří. Zatancovaly si se starostou, dokonce mu
donesly nažehlený kroj a společně se všemi lidmi
odpochodovaly na taneční parket.
Program pro letošní zábavu byl velmi pestrý a bohatý.
Dětem patřilo lízátkové a vynášecí sólo, pánové si našli
místečko u vstupu do tělocvičny, neboť právě tam byla pro
ně a nejen pro ně nachystaná ochutnávka vín z Těšan a

širokého okolí. Musím dodat, že spíše z toho širého okolí.
Škoda, že tak málo místních vinařů podpořilo tuto
ochutnávku, kde se mohli prezentovat vším co se jim
podařilo a podpořit tak místní. Vstupenkou na koštování bylo
pouze zakoupení památeční skleničky s nápisem „Těšany,
Slavnosti, 2011“. A aby se přítomným ochutnávačům víno v
hlavě nepopletlo, paní Jana Malá s ochotnými ženskými
nachystaly také něco k zakousnutí. Připravily několik druhů
pomazánek a pochutin k vyčištění chuťových buněk.
Zábava pokračovala ve skvělém duchu. Mimo jiných
klasických tanců, které patří k nám do Těšan, jsme si zahráli
i „pometlovou“ s cepem. 
Kéž by se tradice babských hodů podařila udržet aspoň v
takovém duchu, jako byla právě letos.  

Mgr. Radka Kučerková

Malé ohlédnutí

Ve dnech 2.-3.9.2011 probíhaly oslavy Těšan. Také
myslivecké sdružení přispělo malou výstavou, aby se
veřejnost seznámila s některými dary přírody, jako jsou
srnčí a jelení shozy. Někteří občané by se za celý život
nedozvěděli, že srnci i jeleni shazují každý rok své paroží,
neřku-li mít možnost si sáhnout na shoz.
Hodnotíme-li uvedenou výstavu, potěšil nás zájem
veřejnosti. Pro děti byla výstava zpestřena malováním
obrázků , za což dostávaly sladkou odměnu.  Všechny
namalované obrázky se hned vystavovaly. Také ukázka p.
Lízala o chovu dravců, kterým se říká sokolníci, byla

doplněna odborným výkladem. Vše stálo za zastavení a
shlédnutí živých dravců.
Skončila výstava, končí léto a přijde plískanice, později
zima. Teď po mysliveckých radostech přichází starost a péče
o zvěř. Každoročně prosíme těšanské pejskaře,
nevyhánějte svými miláčky zvěř z jejich úkrytů, který je jejich
domovem před nepohodou. Zmizelo vše z polí a tak ta
trocha krytu se starou trávou leckdy zachrání život zajíčkovi
či bažantovi.
Děkujeme za pomoc naší přírodě a zvířátkům.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli svými
exponáty a pomohli realizovat zdařilou výstavku. 

Za MS Těšany, Karel Vašut

SDH Těšany

Letošní ročník soutěže „O pohár starosty obce“ jsme
uspořádali trochu jinak. V našem sboru bylo obnoveno
družstvo mladých hasičů a proto jsme letošní ročník
uspořádali pro děti. Pozvali jsme družstva mladých hasičů
z okolních obcí. Přijely děti ze Sokolnic, Moutnic, Šitbořic,
Tvarožné, Židlochovic a předvedly nám svoje dovednosti.
Naše děti si zkusily poprvé jak chutná závodit v požárním

sportu, a protože se nezávodilo o první, ani další místa,
zvítězila všechna družstva. Každé družstvo obdrželo
z rukou starosty sošku hasiče a balíček dobrot.
Těšanští mladí hasiči se představili v tričkách, která dostali
od sponzora - firmy Bison. Na helmy, hadice, savice, koš
a proudnice nám přispěla obec mimořádnou dotací. Tímto
jim ještě jednou moc děkujeme a věřím, že budeme dobře
reprezentovat naši obec. Základní výzbroj a výstroj děti mají
a zbytek jim postupně budeme pořizovat. 

Při soutěži se na hřiště sjeli i naši kamarádi z okolí
s historickou a součastnou technikou a předvedli nám svoje
auta s kompletním vybavením.
V poslední době naše výjezdová jednotka stále častěji
vyjíždí k požárům různého druhu, a proto se členové
jednotky rozhodli ukázat občanům obce i všem
návštěvníkům slavností zásah při požáru osobního
automobilu. Členové jednotky ve spolupráci s členy JSDHM
Židlochovice a HZS PS Židlochovice připravili ukázku
zásahu na hřišti za školou. Členové zásahového družstva
přijali oznámení o požáru osobního vozidla. Jednotka
v zásahovém oblečení a vybavená dýchacími přístroji vyjela
z požární zbrojnice k požáru vozidla. Při příjezdu na místo
zásahu byl proveden průzkum a zjištěn požár celého
vozidla. Proto byl nasazen jeden C proud na uhašení
a ochlazení vozidla. Členové družstva zasahovali
v dýchacích přístrojích kvůli ochraně dýchacích cest. Díky
použití turbo proudnice dostali naši hasiči požár osobního
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vozidla rychle pod kontrolu. Za celý zásah byli členové
jednotky odměněni potleskem velkého množství
přihlížejících diváků. Výjezdová jednotka touto ukázkou
demonstrovala, jak jsou nebezpečné požáry vozidel. 
Po ukončení programu na hřišti za školou jsme přesunuli
techniku zpět do hasičské zbrojnice, kde jsme otevřeli dveře
a vrata návštěvníkům slavností. V kulturní místnosti byly
připraveny kroniky a fotoalba mapující činnost naší jednotky
a sboru od roku 1997, kdy byla v naší obci obnovena
činnost hasičů.
Večer při zábavě jsme měli na starost občerstvení,
a protože nám přálo počasí, tak na zábavě byla velká účast.

Jana Štelclová

FARNOST O SLAVNOSTECH

V den oslav obce římskokatolická farnost otevřela prostory
fary, ve kterých byly instalovány výstavy fotografií a výstava
nazvaná „kostelní móda“.

V přízemí budovy byly vystaveny současné, ale i dřívější
kněžské oblečení k bohoslužbám, alby, štoly i ornáty,
ministrantské obleky a také nechyběly různé doplňky.
V patře fary čekaly na návštěvníky fotografie z bohatého
farního života, fotografie z prázdnin pořádané pro děti
v moutnickém farním centru a kronika Společenství
sv. Barnabáše. 
Kostel, který byl rovněž otevřen po celý den, slavnostně
vyzdobila paní Hana Vystoupilová z Boleradic. Prostor před

obětním stolem k poděkování za úrodu připravila paní
Naďa Vašutová. 
Celé slavnosti zakončila slavnostní nedělní mše svatá
s poděkováním za úrodu. Tradičně se jí zúčastnili krojovaní,
kteří přinášeli dary spojené s těmito oslavami. Velkou radostí
byli mladí stárci, kteří rovněž podpořili svojí účastí.
Po skončení mše svaté pan farář rozdával chléb, stárky
věnovaly všem přítomným na památku navázanou snítku
klásků.

Mgr. Radka Kučerková
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Mažoretky KALIMERO a jejich pět let dřiny, odříkání,
trénování a sklízení úspěchů

V letošním roce mažoretky slaví pět let od založení
občanského sdružení. A že je co slavit! V oddílu je více než
100 mažoretek ve věku 5 až 15 let. Věřím, že v obci by bylo
možno spočítat děvčátka, která neprošla tímto oddílem
v tomto věku na prstech jedné ruky. Každá holka v obci si to
jistě vyzkoušela a jen ty nejvytrvalejší a nejhouževnatější
vydržely až do dnešního dne. Velký dík a obdiv ovšem patří
úplně všem,protože nutno podotknout,že velký podíl na
činnosti mají peníze. Jedná se o opravdu nejnákladnější
koníček,který naše obec nabízí. Rodiče těchto děvčat stojí
tato záliba dětí více než 10 000,- Kč ročně a to musím
poděkovat za velkou finanční podporu Jihomoravskému kraji
a městu Vyškov. Obec Těšany přispívá také na chod oddílu,
obec Nesvačilka a spousta drobnějších partnerů
a sponzorů. Ovšem získat prostředky na chod a provoz
oddílu je rok od roku horší a to je asi jediné,co nás na práci
s děvčaty trápí.

Ovšem nic nám nezabrání v tom, abychom dosáhly met
nejvýše možných. V letošním roce jsme se potřetí za sebou
staly Mistryněmi ČR, což se v historii soutěže ještě žádnému
jinému družstvu nepodařilo. Další dvě zlaté medaile
z Mistrovství ČR jsme přidali v nové disciplíně Mix a zlatou
medaili získala i naše nejmladší děvčata se skupinou
v disciplíně SHOW. Oddíl juniorek získal ve skupinách
jednou stříbro a bronz v náčiní baton,což je vůbec nejtěžší
disciplína celé soutěže a Kalimero historicky poprvé
s náčinním baton soutěžilo na Mistrovství Evropy.
Po dosažení těchto obřích úspěchů jsme se zařadili mezi tři
nejúspěšnější mažoretkové skupiny v ČR. Patří sem

Jeseník, Blatná a Těšany. Všechna naše děvčata jsou hrdá
na to,že takhle skvěle reprezentují naši obec v rámci celé
republiky,ale tím to nekončí. Na Mistrovství Evropy jsme byli
nejpočetnější skupina. Z našeho občanského sdružení
postup vybojovalo 75 děvčat, což byla pro všechny rodiče ta
nejskvělejší zpráva. Na Evropě jsme také dokázaly
vybojovat medaile, ale to už jistě všichni víte.

Vím, že dosažení takhle skvělých výsledků působí
z vyprávění velmi jednoduše, ovšem já bych ráda vysvětlila,
že dosáhnout takové výsledky znamená předběhnout více
než 200 ostatních skupin, trénovat každou volnou chvíli a na
soutěži ze sebe vydat absolutně to nejlepší z celoročního
tréninku.
I když se děvčatům snažíme každé soustředění zpříjemnit,
vždy se jedná o soustředění, kde mažoretkování věnujeme
v průměru 10 hodin denně. Ať už se jedná o pobyt na
horách, nebo na letním táboře, vždy jde o mnoho hodin
trénování a samozřejmě spousta zábavy při večerním
volném programu.

Pokud máte zájem oslavit s naším oddílem pětileté výročí
přijďte na velkolepou akci, kterou pro vás s děvčaty
připravujeme. Čeká na vás celý den pro krásu, kde
nabídneme všechny možné služby pro ženy za
bezkonkurenční ceny a večer budou mažoretky, jak je
neznáte. Celé pásmo obohatí hlavní host a gratulant
KALIMERA Karel Gott, který vás bude provázet tanečním
večerem plným slavných hitů k tanci. Nebude chybět
narozeninový ohňostroj.

Tohle vše pro vás připravují mažoretky KALIMERO na
sobotu 19. listopadu 2011 v tělocvičně ZŠ Těšany.
Zda budou mažoretky z Těšan i nadále vyvolávat úsměv na
tvářích všech diváků, které potěšíme na našich
vystoupeních během roku o tom rozhodne setkání rodičů
mažoretek s vedením obce Těšany.
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neprošlo jazykovou úpravou

Orel

Prázdninové měsíce se nesly ve znamení vrcholící letní
přípravy na nadcházející florbalovou sezónu. V tuto dobu
bylo na orlovně velice rušno a není se čemu divit. Letos se
totiž účastníme Orelské florbalové ligy již v pěti kategoriích.
Vedle žákyň, dorostenců a mužů nově přibyli mladší žáci
a juniorky.
První víkend v záři se v Těšanech každoročně konají
národopisné slavnosti. Těšanští orlové samozřejmě i letos
byli u toho. Páteční program na hřišti za ZŠ jsme obohatili
svým stanovištěm pro děti. V sobotu pak připravili kompletní
program na orlovně. Pro děti byly nachystány dovednostní
soutěže a hry. Jmenujme například soutěž ve florbalových

dovednostech, kde si na několika stanovištích bylo možno
vyzkoušet jednotlivé prvky florbalu a také svoji šikovnost.
Některé tato hra natolik zaujala, že okamžitě projevili zájem
s florbalem u nás pokračovat.Dále byla přichystána výstava
fotek a kronik. Mnohé zaujala naše videoprojekce, nebo
možnost si prohlédnout celý areál orlovny.

Děkujeme všem, kteří se na našem programu podíleli,
a také Vám všem za příjemné chvíle a krásná setkání na
orlovně.
Pro další případné zájemce připomínáme, že florbalové
tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Těšany vždy ve středu.
Od 16:00 mají tréninky mladší hráči a hráčky, od 17:30
starší.

V sobotu 10. 12. 2011 pořádá Kalimero o.s. zájezd na balet Louskáček do Janáčkova divadla v Brně. V tomto
představení tančí Vendula Kubíčková,žákyně taneční konzervatoře Brno a autobus je pro zájemce
zdarma.Vstupenka na balet stojí 400,-Kč pro dospělé a 200,-Kč pro děti.Pokud máte zájem o tohle krásné
představení pro celou rodinu nahlašte se v restauraci "U kovárny". Odjezd autobusu z návsi ve 12,00
hodin,představení začíná ve 13,30 a návrat
do Těšan se předpokládá kolem 18,00 hodin.

TJ SOKOL TĚŠANY

V letošním roce jsme zahájili tréninky předpřípravky.
Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00.
Chodit můžou děti od 4 let. Pokračuje starší přípravka, se
kterou bychom chtěli na vázat na úspěch mladší připravky,
která v loňské sezóně vyhrála skupinu. Mladší žáci ve své
kategorii teprve sbírají zkušenosti. 

Jitka Harčárová.


