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ZPRÁVA STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

od vydání posledního zpravodaje uplynula už nějaká doba
a také nově zvolené zastupitelstvo má za sebou více než
100 dní hájení. Není tedy od věci se částečně ohlédnout za
tím, co se podařilo, jaké věci jsou v jednání, co se
připravuje a přiznat si i to, co se doposud nepodařilo.
Dovolte mi tedy, abych vás v krátkosti informoval
o jednotlivých aktivitách.

Průtah obcí Těšany
Velice často jsem dotazován, zda průtah obcí bude či
nikoliv, zda se bude realizovat kruhový objezd a případně
kdy to celé nastane. V této věci od začátku roku 2011
proběhla řada jednání s představiteli Jihomoravského
kraje, se zástupci Správy a údržby silnic JMK a také
s odpovědnými projektanty. Zpočátku se zdálo, že celá
investice nebude realizována, nicméně se následně
podařilo vyjednat s představiteli JMK, aby se tento záměr
vrátil mezi podporované investice, které budou v nejbližší
době realizovány. Průtah obcí je v této době těsně před
podpisem smlouvy s JMK a po podpisu této smlouvy bude
vyhlášeno Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
výběrové řízení na zhotovitele stavby a předpokládaný
začátek průtahu je přislíben na měsíc září tohoto roku.
Součástí průtahu je i kruhový objezd, který nelze z této
investice žádným způsobem vyčlenit. Je to z důvodu
nastavení kritérií projektů, které jsou spolufinancovány EU.

Nový územní plán
Stávající územní plán z roku 1996 je již zastaralý
a neodpovídá současným požadavkům na výstavbu
a rozvoj obce. Předcházející zastupitelstvo schválilo v roce
2009 pořízení nového digitálního územního plánu.
Současné zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu
obce Těšany a spolu s tím proběhlo i výběrové řízení na
zhotovitele tohoto plánu. Byl vybrán ing. arch. Ivo Kabeláč,
který již začal zpracovávat nový územní plán. V současné
době probíhá mapování terénu. Na Jihomoravský kraj byla
podána žádost o dotaci na pořízení nového územního
plánu ve výši 200.000,-Kč, což je 30% z celkové ceny
projektu. 
Nový územní plán lépe stanoví využití jednotlivých ploch,
umožní výstavbu cyklostezek (např. cyklostezku podél
Moutnického potoka), prověří rozšíření zástavbové části
obce, přesune obchvat obce ze severní trasy do jižní,
vytvoří nové plochy pro rodinnou a bytovou zástavbu,
apod. Zpracovávání nového územního plánu bude trvat
přibližně do konce roku 2012.

Dotace a granty
Dotace a granty jsou v dnešní době jednou z možností, jak
navýšit rozpočet obce. Od počátku letošního roku byly
podány následující žádosti o dotace:

- Mimořádná dotace na modernizaci školy v hodnotě
250.000,- Kč. Z této dotace, která již byla v plné výši
schválena, bude pořízen nový nábytek do třech tříd na
1. stupni ZŠ a dále bude modernizována stávající
sborovna pro pedagogy ZŠ.

- Již výše zmíněná dotace na pořízení nového územního
plánu v hodnotě 200.000,- Kč. Jde o maximální částku,
kterou lze v rámci této dotace od JMK získat.

- Dotace na úhradu úroků z půjčky na realizaci kanalizace
a čističky odpadních vod. Tato dotace byla JMK
schválena ve výši 65.000,- Kč.

- Dotace v rámci mikroregionu Cézava a Židlochovicko.
Tyto dotace jsou určeny na podporu cestovního ruchu
v regionu. Obě dotace již byly schváleny a obec Těšany
bude ze získaných prostředků pořizovat nové odpadkové
koše, lavičky, odpadkové koše na psí exkrementy a vitrínu
v celkové výši cca 35.000 – 40.000,- Kč.

- Dotace na pořádání slavností Těšan. V rámci této dotace
žádáme JMK o 168.000,- Kč. O jejím schválení nebylo
doposud rozhodnuto.

- Připravuje se žádost o dotaci na prodloužení vodovodu
v ulici u školky.

- Obec také žádala o grant Místo pod stromy ve výši
200.000,- Kč. Z tohoto grantu měla být řešena údržba
zeleně v rámci celé obce. Tento grant však nebyl
schválen.

Slavnosti Těšan – rodáci
Tak jako jiné roky i letošní rok bude patřit první víkend
v září těšanským slavnostem. V letošním roce navíc oslaví
obec 870. výročí od první písemné zmínky, tzv. Zdíkovy
listiny z roku 1141. Vzhledem k této mimořádné události
chceme letošní slavnosti pojmout mimořádně, a proto
budou spojeny se setkáním rodáků po 30 letech. Při
příležitosti tohoto výročí bude vydána fotokniha o naší obci.
Během setkání rodáků se budou v pestrém programu
prezentovat jednotlivé spolky z naší obce. Můžeme se
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mimo jiné těšit na soutěže pro děti, divadelní představení,
vystoupení mažoretek, košt vín a slivovice, otevření všech
veřejných budov, výstavy a další překvapení. Spolu
s výročím obce si připomeneme také výročí 60 let od
otevření nové základní školy. 
V této souvislosti bych chtěl oslovit všechny těšaňáky
a vyzvat vás, abyste se zapojili do přípravy setkání rodáků
i do tvorby připravované knihy o Těšanech. Kdo z vás má
historické nebo jakkoli zajímavé fotky Těšan a rád by je
uveřejnil v připravované knize, ať kontaktuje Mgr. Radku
Kučerkovou nebo místostarostu obce Pavla Dosoudila. Kdo
by měl zájem zapojit se do přípravy setkání rodáků, přispět
nějakým nápadem do programu, výstavy apod., nechť výše
uvedené opět kontaktuje.

Vodovod v ulici u školky
Naše obec je napojena na Vírský vodovod. Vodovodní síť
vede celou obcí kromě ulice u školky. Z tohoto důvodu
nechal můj předchůdce (Pavel Dosoudil) zpracovat
projektovou dokumentaci na realizaci této stavby.
Na základě projektové dokumentace se podařilo na
začátku letošního roku vyřídit územní rozhodnutí na stavbu
vodovodu a nyní probíhá stavební řízení u odboru životního
prostředí Městského úřadu Židlochovice. Po vydání
stavebního povolení bude stavba zahájena. Předpokládaný
termín realizace je stanoven na léto letošního roku.
Odhadovaný náklad investice činí 500.000,- Kč.

Zeleň v obci
Těšany jsou v okolí známé pro svoji bohatou zeleň v obci.
O vzrostlé stromy je však třeba pečovat, prořezávat je
a staré a nemocné stromy pokácet a současně se zasadit
o výsadbu nových. Z těchto důvodů byly pokáceny břízy na
místním hřbitově, jelikož již byly proschlé, uvnitř vyhnilé
a hrozil jejich pád. Břízy rovněž nadzvedávaly některé
z hrobů. Dále byly vykáceny borovice napadlé sypavkou
v areálu dopravního hřiště a 2 staré proschlé ořechy.
A jelikož se říká, že za každý pokácený strom se mají
vysázet dva nové, proběhla výsadba lip u kostela, tújí
u zastávky a na podzim se plánuje ozelenit také hřbitov
a jeho okolí. 

Komunikace s občany
Jedním z bodů našeho volebního programu bylo téma
vztahující se ke komunikaci představitelů obce s občany.
Snažili jsme se najít způsob, jak lépe komunikovat
s občany a více je informovat o aktuálním dění na obci. Tato
potřeba vznikla z toho, že se lidé ptají, co je nového na
obci, co se připravuje, co se realizuje a bude realizovat.
Z toho důvodu vznikla na našich webových stránkách
rubrika „Starosta informuje“, kde vždy najdete malé
ohlédnutí za událostmi posledního měsíce. Informace jsou
také vyvěšeny v tištěné podobě na úřední desce. Na
webové stránky jsou dále umísťovány veškeré informace
týkající se odstávek elektrické energie, pozvánky na
jednotlivé akce, výběrová řízení a další důležité informace. 

Bezpečnostní situace v obci
Bezpečnost a pořádek v obci patří k nejdůležitějším
oblastem, na které je potřeba se zaměřit. V poslední době
jsme se v Těšanech potýkali s vykradenými auty,

poškozenými hroby, zatoulanými psy, načerno pokácenými
stromy a dalšími přestupky. Z výše uvedeného se podařilo
ve spolupráci se státní policií Židlochovice a za pomoci
pana Mikuláše vyřešit a vrátit poškozené věci z místního
hřbitova. Tímto bych chtěl panu Mikulášovi poděkovat za
jeho pomoc a zároveň bych chtěl všechny občany vyzvat,
aby veškerou zjištěnou trestnou činnost bezodkladně hlásili
na policii, popřípadě na obecní úřad. Čím dříve policie
obdrží informace týkající se trestné činnosti, tím dříve
mohou zajistit stopy a tím roste i pravděpodobnost, že se
daný případ podaří objasnit. Toto zmiňuji z důvodu,
že v případě odcizených kovových předmětů z našeho
hřbitova byla tato krádež nahlášená až s dvoudenním
zpožděním. 
Dále bych chtěl občany informovat, že od 1. května u nás
přestala fungovat městská policie Židlochovice. Rada obce
zvážila veškerá pro a proti a rozhodla se vypovědět tuto
službu. Zde bych chtěl uvést následující fakta - černé
skládky podle rozsahu řeší pro Těšany ČIŽP (Česká
inspekce životního prostředí), Stavební úřad Sokolnice,
přestupková komise Židlochovice, případně komise
životního prostředí. Kontrolu mladistvých ohledně drog
nebo alkoholu řeší státní policie. Dozor u pořádaných akcí
zajišťuje SDH Těšany. Pokud by vznikla potřeba nadále
hlídat přechody pro chodce, bude řešeno pověřenou
osobou k zastavování vozidel. 

Řešení vlastnických vztahů
Další důležitou oblastí je řešení vlastnických vztahů
k pozemkům. Jasné a přesně definované vlastnické vztahy
jsou důležité pro jednání s jednotlivými úřady a také se tím
předchází řadě problémů. Od počátku roku 2011 se
podařilo narovnat vlastnická práva k pozemku p.č. 620, k.ú.
Těšany, vyřešit vlastnická práva v areálu TJ Těšany a dále
se jedná s právníky ohledně dořešení věcných břemen.
Jednou z nejdůležitějších věcí, které se od počátku roku
podařilo nastartovat je zahájení pozemkových úprav, které
vyřeší vlastnické vztahy v celém extravilánu obce. V tomto
místě musím poděkovat paní Aleně Jadrné, která
v rekordně krátkém čase sehnala potřebné souhlasy
k zahájení pozemkové úpravy. Podrobněji k pozemkovým
úpravám viz dále článek paní Jadrné.

Povrchové vody ze Strážek
Dlouhodobý problém, který trápí naši obec, jsou povrchové
vody ze Strážek. Obec v tomto směru jednala se správcem
vodních toků v obci s Povodím Moravy s.p., proběhlo místní
šetření na jednotlivých tocích a byla dohodnuta vzájemná
spolupráce. Povodí Moravy přislíbilo vyčištění  melioračního
odpadu E-F od Šitbořic na podzim letošního roku.
Jedná se o potok, který vede z Močilek a ústí do
Borkovanského potoka. 
Nejzávaznější problém s povrchovou vodou je však v okolí
areálu firmy Zeus.  Také zde připravujeme vyčištění potoka,
nicméně cítím, že jen vyčištění nepomůže. Bude zde
potřeba pozvat odborníky a pokusit se nalézt komplexnější
řešení. 

Antonín Vymazal
váš starosta
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Kulturní komise
Současná kulturní komise čítá devět členů. Pracuje ve
složení Jana Vlasáková, Dagmar Krajplová, Vladimíra
Ferinová, Marie Horáková, Naděžda Vašutová, Patrik Přibyl,
Peter Štencel, Pavel Dosoudil a Mgr. Radka Kučerková,
která komisi vede.
Společně jsme rozplánovali tradiční akce pořádané
obecním úřadem jako jsou vítání občánků, setkání jubilantů,
přijetí nejlepších žáků na obci a pasování prvňáčků. Snažili
jsme se zorganizovat zájezd na Floru Olomouc, který se
bohužel neuskutečnil z důvodu malého zájmu občanů.
V současné době pracujeme na vydání nové fotoknihy
o Těšanech, která má vyjít k výročí obce a bude k dostání

na zářijových slavnostech. Součástí letošních slavností
bude také setkání rodáků. Nejen však lidí, kteří měli
v dávných dobách něco dočinění s Těšanami, ale i lidí, kteří
žijí v Těšanech v současnosti. Tak trochu se nám vytrácí
krása venkovského soužití a to byl podnět, proč jsme se do
toho dali. Mnohdy vedle sebe žijeme a vlastně se ani
neznáme. Snažíme se také o spolupráci s místními spolky.
Někdy je práce snazší, jindy to jde hůř. Veškeré organizace
dostaly prostor právě při slavnostech reprezentovat svoji
práci a aktivitu. Pomáhají nám při tvorbě nové knihy. Za to
vše jim patří velký DÍK. 

Mgr. Radka Kučerková
předseda Kulturní komise 

Vážení občané
Jmenuji se Peter Štencel, jsem předseda komise životního
prostředí. Dalšími členy jsou pan Dosoudil a pan Rychlík.
Program komise životního prostředí:
1) zeleň obce
2) koše pro psí exkrementy
3) černé skládky
4) řešení biokoridoru napojení na Moutnice
5) určení pravidel na odvoz sutě do ekodvoru
Některé z těchto úkolů jsme již vyřešili, některé jsou v řešení
a některé nás teprve čekají.
Chci Vás poprosit, abychom se k té naší přírodě chovali
slušně a nebyli k ní lhostejní. Máme v obci ekodvorek, který
lze využít na odvoz odpadů, plastů, papírů a různého
harampádí, které se Vám už prostě nehodí. 

Jde nám o to, aby ta naše vesnička byla čistá a útulná a ne
špinavá a zaházená odpadky. Také chci poprosit pejskaře,
aby nevenčili své miláčky bez košíků a hlídali si je.
Nenechávejte je běhat volně a uklízejte po nich hromádky
zanechané v trávě, ale leckdy i na chodníku. Maminky
s dětmi chodí ven na procházky a děti by mohli přijít do
kontaktu se psím exkrementem. Nevenčete je prosím na
dopravním hřišti a na školním dvoře. Pokud se budeme
chovat zodpovědně, budeme mít čisté Těšany.
Blíží se léto, tak Vám přeju příjemnou dovolenou a dětem
krásné prázdniny.

Peter Štencel
předseda Komise životního prostředí

22. 3. 2011 Zahájeny komplexní pozemkové úpravy
v k.ú.Těšany

Krajina v České republice prošla vlivem a působením
člověka složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající
se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného
obdělávání půdy pak došlo k zániku polních
cest, přirozených liniových prvků a dalších
přírodních a krajinotvorných elementů. Neudržované
a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že
původní vlastnické parcely dosud evidované v katastru
nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému
stavu v terénu. K obnově tohoto stavu jsou jediným
nástrojem pozemkové úpravy, které komplexně řeší celé
území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje
se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření
podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva
a související věcná břemena. Současně se zajišťují
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny.
To vše si zastupitelstvo naší Obce uvědomuje, a proto
prvořadým úkolem komise pro pozemkové úpravy bylo
zajistit souhlasy vlastníků na nadpoloviční výměru
evidované půdy – to se podařilo ve velmi krátké době a dne
3. 2. 2011 byl PÚ Brno-venkov oficiálně požádán o zahájení
KPÚ v k.ú.Těšany.
Komise pro pozemkové úpravy ve složení p. Jadrná,
Ing. Vymazal, p. Dosoudil děkuje všem vlastníkům, kteří
podpořili snahu zastupitelstva Obce a svým souhlasem
pomohli k urychlení KPÚ v k.ú.Těšany.

Alena Jadrná
Komise pro pozemkové úpravy



Jaro ve škole 2011

Vážení rodiče, vážení občané a přátelé školy,

letošní jaro v těšanské škole probíhalo ve znamení mnoha
zajímavých a vydařených akcí. 
V březnu se sešli žáci moutnické a těšanské ZŠ na
projektovém dni „Škola hrou“. Netradiční výuku si děti na
dopoledne vybíraly samy a měly možnost zabývat se tím, co
je zajímá. Už samotné názvy aktivit se vyznačovaly
motivačním rázem: např. Hokus pokus fyzikus, Jména tajů
zbavená, Hejbejte se kosti moje, IQ testy … a další. 
Naše mezinárodní spolupráce se základní školou Ruše

/Slovinsko/ pokračuje zdárně dále. Účast
v projektu „Mezinárodní spolupracování“ k
80. výročí školního vzdělávání v Ruše je
pro nás velkou ctí. V mezinárodní
výtvarné soutěži „Moje škola „budeme ve
Slovinsku prezentovat nejlepší práce
těšanských dětí.
Svoji oblibu již třetím rokem získaly tradiční programy jako
např. Spaní ve škole, Škola naruby, Velikonoční a Vánoční
dílny pro rodiče a děti. 
Společně s mateřskou školou a občanským sdružením
Těšánek jsme opět uspořádali oblíbený zahraniční zájezd
do termálních lázní v Laa. 
Sportovní florbalový turnaj pro nadějné malé florbalisty byl
určitě poměřením vyrovnaných sil mezi žáky Moutnic, Těšan
a Borkovan.
Letošní výtěžek z celoškolního sběru papíru byl věnován na
vysazení nového stromu v areálu školy , který se uskutečnil
jako součást Dne země. Stane se tak tradicí, že žáci
9. ročníku při odchodu ze základní školy vysadí na památku
svůj strom. 
V měsíci dubnu v rámci mezinárodního projektu Edtwin se
zúčastnily dvě paní učitelky semináře ve Vídni v rámci
programu „Společně dosáhneme více“. 
Jaro ve škole je letos také ve znamení příprav na 60. výročí
základní školy v Těšanech, které se uskuteční jako součást
oslav založení obce Těšany. 

Mgr. Helena Skolková
ředitelka ZŠ a MŠ Těšeny

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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Pozvánka
Vážení rodiče, občané, hosté,
zveme Vás srdečně na oslavy 60. výročí Základní školy v Těšanech.

Program oslav: 

Pátek 2. 9. 2011 
14:00 Vítání pozvaných hostů
14:30 Slavnostní otevření výstavy k 60. výročí ZŠ – setkání

významných osobností, sponzorů a dalších hostů
15:00 zahájení velkého školního jarmarku – prezentace a prodej

výrobků žáků 

Sobota 3. 9. 2011
10:00 – 17:00 Den otevřených dveří pro bývalé absolventy, rodiče

a hosty oslav
Kolektiv pracovníků základní školy
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SDH Těšany

Začátek letošního roku nám přinesl více společenských akcí
než zásahů. Přesto naše výjezdová jednotka byla připravena
a splnila veškeré úkoly, které od ní byly požadovány.
V lednu dozor na mysliveckém plese, v dubnu dozor na
„Mistrovství České republiky mažoretek“ pořádaném v naší
obci. V únoru proběhla výměna staré cisterny z roku 1963
za novější z roku 1983.
Když naši hasiči připravili novou cisternu k výjezdu, tak nám
byl vyhlášen poplach na požár trávy za přehradou. Díky
tomu, že jsme už měli k dispozici novější vozidlo, neměli
jsme problém s projížděním v terénu za Borkovanama
u ropných vrtů. Jelikož zásah byl mimo náš katastr, bude
nám finanční plnění uhrazeno z rozpočtu HZS
Jihomoravského kraje. 

Na konci března proběhlo kácení borovic na dopravním
hřišti u školky. Borovice byly napadeny „sypavkou“ a proto
musely být větve spáleny. Kmeny naši hasiči nařezali
a připravili do školy na táboráky.
V květnu proběhne školení velitelů a strojníků. Čtyři naši
členové budou dojíždět vždy na jeden víkend v měsíci na
školení, týkající se „Řešení mimořádných situací – práce na
vodě“, které se bude konat na rybníku v Jedovnicích.
Školení proběhne i v naší základní škole. Každý měsíc zde
budou tři víkendy věnovány práci s počítačem. 
Kulturní akce začaly již v únoru, kdy jsme pořádali tradiční

hasičský ples, který se opravdu povedl. Díky patří všem
členům našeho sboru, kteří se na zdárném pořádání plesu
podíleli. Poděkování patří i sponzorům, kteří nám přispěli na
bohatou tombolu. 

V březnu prošel obcí ostatkový průvod, který se již stal
tradicí. Výtěžek z této akce bude dotovat naše mladé
hasiče. Ve sboru bylo obnoveno družstvo mladých hasičů a
proto chci pozvat všechny kluky i děvčata, kteří se chtějí
dozvědět něco o hasičích a jejich záslužné práci, každý
pátek v 17 hodin do hasičárny nebo na hřiště za školou.
Nejpovedenější letošní akcí bylo pálení čarodějnic. Na tuto
myšlenku nás přivedl Patrik Zeman. Oslovili jsme rodinné
centrum „Na Myšáku“ aby se k nám přidalo, zorganizovalo
soutěže s dětmi a udělalo krásnou čarodějnici. Vedle velké
vatry byla nachystána i vatra malá, aby si měly kde děti
opékat špekáčky které jsme pro děti dostali od Pepy
Vzpurného, kterému patří velké díky. Děti procházely
soutěžemi a za splnění všech stanovišť dostaly nějaké
sladkosti a drobné dárky. Zlepšené počasí po setmění
umožnilo nám i dětem vypustit 50 lampionu se vzkazy
a tajnými přáními. Celý večer nám hrála skupina MRAK, která
přispěla k příjemnému posezení u táboráku. 1. května jsme
oslavili svatého Floriána - patrona hasičů v našem kostele. 
Děkuji všem, kteří připravovali  tyto akce, a zároveň vás chci
pozvat na podzimní slavnosti obce, kde se nám představí
mladí hasiči a divadlo, které uvede hru Járy Cimrmana.
Připravíme pro děti nové soutěže a pro všechny také den
otevřených dveří a vrat naší hasičské zbrojnice.              

Jana Štelclová

A kulky létaly

„Přesná citace jedné občanky z Těšan“. Na vysvětlenou!
V roce 2010 byl dle plánu lovu, prováděn společný hon na
pozemcích pronajatých mysliveckému sdružení a to
i v okrajových částech v blízkosti Těšan. Při těchto lovech se
používá broková zbraň. Tudíž žádné kulky nemohly létat.
Kulku lze vystřelit pouze z kulovnice a to při lovu na srnčí
nebo divočáky. Při lovu na drobnou zvěř se používají lovečtí
psi, kteří z krytu zvěř vyženou a úkolem myslivce je tuto
ulovit. Bažant se střílí v letu, nikoliv na zemi. Obavy uvedené
občanky jsou zbytečné, neboť každý myslivec složil zkoušku
ze střelby a ví, že nestřílí na nízko letícího bažanta, letícího
proti zástavbě nebo komunikaci. Při střelbě je ovšem
zajímavý jev, kdy se zvuk výstřelu odráží od okolních domů,
což může vypadat jako, že se střílí do obce. Naši občané
nemusí mít strach, že by došlo k nějakému ohrožení. Toť k
vysvětlení proč takový název.
Myslivost, ale nejsou jenom hony, ale celoroční práce

o zařízení, krmelce, políčka pro krmení a teprve pak na konci
roku přijde odměna za tuto práci.
Jsou tady, ale další akce, které úzce souvisí s myslivostí.
Je to cvičná střelba ba střelnici v Nesvačilce, které se
pravidelně zúčastní zájemci z obou obcí. Dále jsou to různé
zkoušky psů, kde Těšany jsou známy speciální zkouškou
z vodní práce. Propůjčování honitby pro podzimní zkoušky
psů, které jsou předepsány pro loveckou upotřebitelnost.
Také jsme pořádali přehlídku trofejí ulovených v oblasti
Židlochovic, která byla přístupna veřejnosti. Té se účastnili
i děti ze školy v Těšanech, Borkovanech a Moutnicích. Děti
na tuto výstavu namalovaly obrázky z přírody. Neméně je
důležitá akce a to tradiční myslivecký ples, který se stále
setkává s velkou přízní občanů. 
Všude dbáme na tradice „České myslivosti“, kde se dodržuje
myslivecká mluva a zvyky, které je třeba stále předávat
mladým myslivcům a přátelům přírody. 

Karel Vašut
Za MS Těšany
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Mažoretková soutěž Těšany 2011

Letošní, již čtvrtý ročník mažoretkové soutěže se těšanským
mažoretkám podařil zvládnout nad očekávání skvěle.
Soutěž, která byla velice silně obsazena, protože účast si
nahlásily čtyři skupiny s medailemi z mistrovství Evropy
2010, nakonec ovládla domácí děvčata. Všechny kategorie
a náčiní, kde domácí startovaly se podařilo děvčatům vyhrát
a tudíž všechny fanfáry pro vítěze patřily domácím
mažoretkám. To, co se nám zdálo, při pohledu na startovní

listiny nemožné, se stalo skutečností. Děvčatům bych chtěla
moc poděkovat především za jejich snahu, vytrvalost a vůli,
rodičům, za jejich obětavost, trpělivost a shovívavost
a všem divákům, za skvělou kulisu a podporu domácích.
Přeji holkám mnoho úspěchů v dalších, vyšších
a náročnějších kolech a věřím, že mažoretky v roce 2012
nepřijdou v Těšanech o podporu, lesk a slávu.
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TJ SOKOL TĚŠANY

Nový rok 2011 jsme začaly již tradičně výroční členskou
schůzí, která se konala 23. 1. 2011. Zde došlo ke změnám
ve vedení Sokola. Předsedou byl zvolen Roman Viktorin,
místopředsedou Radek Štourač, ve funkci pokladníka zůstal
Zdeněk Vahala a dále byli zvoleni členi kontrolní komise.
Členská základna pro rok 2011 sdružuje více než 200 členů
od těch nejmenších, až po důchodce. Po usilovné práci
všech 13 členů výboru byla zastupitelstvem obce schválena
směna pozemků, na kterých stojí stávající kabiny a tudíž nic
nebrání jejich rekonstrukci, která je v plánu v horizontu pěti
let. TJ Sokol Těšany se v převážné většině věnuje pouze
fotbalu a jarní sezonu kopou tři mužstva. Muži a (v první
polovině tabulky), přípravka mladší (vede tabulku), přípravka

starší (v polovině tabulce). Podařilo se rozšířit základnu
přípravky a udržet všechny muže z podzimní sezony.
TJ Sokol má zájem o rozšíření činnosti na více mužstev
a popřípadě rozšíření do jiného sportovního odvětví.
Motivací může být založení mužstva starších pánů pod
vedením Zdenka Hrouzka, kteří TJ Sokol reprezentují na
turnajích v okolí. Sami v roce 2011 budeme pořádat několik
turnajů, na které všechny srdečně zveme. 18. 6. TURNAJ
PŘÍPRAVKY, 25. 6. TURNAJ V NOHEJBALU, 9-10. 7
TURNAJ BISON CAP, 26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ HALOVÝ
TURNAJ. Již tradičně, jako každý rok TJ Sokol Těšany
pořádá Barnabášské hody (více v letáku) a o prázdninách
9. 7. 2011 "disco na hřišti". Přijdete podpořit naše fotbalové
týmy na domácí zápasy. Váš TJ SOKOL .

Roman Viktorin 

TJ Sokol Těšany oddíl přípravky děkuje obci Těšany a firmě Bison za dodání dresů.

Srdečně vás zveme na
POUŤ DO OPRAVENÉ KAPLE PANNY MARIE 

NAD VINOHRADY
╬

v neděli 22. května 2011

- ve 14 hodin průvod se sochou Panny Marie od farního kostela svatého Barnabáše

- po cestě žehnání polí a vinic našeho kraje

- v 15 hodin poutní mše svatá 

- v 16 hodin novokněžské požehnání
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neprošlo jazykovou úpravou

Stárci a TJ Sokol Těšany vás zvou na tradiční
Barnabášské hody od 10. 6. - 12. 6. 2011

Úterý 7. 6.
16:00 - Odjezd pro Máju.-Sraz u Kovárny

Pátek 10. 6.
20:00 - Disco (DJ Boris)

Sobota 11. 6.
10:00 - Stavění máje (parket)
Odpoledne zvou po dědině na Hody
20:00 - Večerní zábava (Modul)

Neděle 12. 6.
Požehnání v kostele
Průvod dědinou
Předávaní práva u Kovárny
Hodové veselí pod Májou (Blučiňáci)
20:00 - Krojovaná zábava-vynášeni stárků, půlnoční překvapení (Blučiňáci)


