Zpravodaj obce Těšetice
periodický tisk obce Těšetice
Těšetice, Vojnice, Rataje
Vážení spoluobčané,
po delší pauze se k vám dostává nové číslo Zpravodaje
obce Těšetice, který bychom, počínaje tímto rokem, chtěli
opět vydávat a informovat tak občany o dění v naší obci.
Tato změna je – tak trochu – spojena s velkou změnou ve
vedení naší obce, kterou jste již jistě zaznamenali a se
kterou je – tak trochu – spojeno i moje jméno.
Za půl roku ve funkci starosty jsem zaznamenal velká
očekávání občanů, že se změnou v osobě starosty se
zásadně změní i naše obec. Tato přání vnímám, nicméně
za toho půl roku jsem si ověřil, že starosta je ve své funkci
značně limitován, a to nejen z hlediska pravomocí, ale
především financí a obecního rozpočtu, který je nyní
značně zatížen splátkami nedávno postavené kanalizace.
Všichni ve vedení obce bychom rádi co nejdříve postavili
nové chodníky, investovali do opatření na snížení dopravy
v obci, provedli opravy v naší škole, školce atd. Věřte, že
pro to děláme maximum. Zároveň se ale sám zamýšlím
nad tím, proč stavět chodníky, když je pak lidé zablokují
parkujícími auty, proč investovat do autobusů a do škol,
když lidé jezdí do práce autem, vozí své děti do základních
škol v Olomouci, a to vše vesměs z důvodu své vlastní
pohodlnosti.

červen 2019
k 1. 4. 2005 tehdejším duchovním správcem P. Mgr. Antonínem Ptáčkem. Transformací dle pokynu otce arcibiskupa
a vnitřních směrnic Charity Olomouc došlo dne 3. 2. 2016
ke změně názvu na Farní středisko Těšetice, Drahanovice
a Slatinice. Hlavním úkolem farních středisek je všímat si
potřeb lidí ve farnosti (seniorů, mládeže, sociálně slabších,
vícedětných rodin, lidí bez práce nebo lidí zadlužených, lidí
s duševními nemocemi apod.) a ve spolupráci s profesionální Charitou na ně reagovat.
Působíme ve třech farnostech (Těšetice u Olomouce,
Drahanovice a Slatinice u Olomouce) pod duchovním
vedením současného pana faráře P. Mgr. Miroslawa
Lukasiewicze. Naše sídlo se nachází ve středisku
profesionální Charitní pečovatelské služby v přízemí farní
budovy v Těšeticích. Nemáme právní subjektivitu, ale jsme
organizačně včleněni do Charity Olomouc, která je naším
zajišťujícím, podpůrným a poradním orgánem.
Scházíme se zpravidla 1× za měsíc a v současné době je
u nás registrováno 14 dobrovolníků. Do charitního díla se
však zapojují i další příznivci a přátelé Charity, kteří v rámci
svého volného času přispívají ke společnému naplňování
charitního díla, ať už finančními dary nebo svými zkušenostmi a radami.

Tyto úvahy mě dovedly k jednoduchému závěru – prostou
personální změnou ve vedení obce se obec jako celek
nezmění (alespoň ne hned a automaticky), a pokud někdo
volá po změnách, měl by začít především sám u sebe a zamyslet se nad svým konáním.
Nejsem naivní a vím, že lidé se nezmění sami a bez toho,
aby na ně někdo „tlačil“. Začněme tedy alespoň od
maličkostí – zkusme přestat nadávat a vztekat se nad
malichernostmi a buďme pozitivní a třeba i hrdí na to,
v jaké obci žijeme, a važme si lidí, kteří neváhají pro
ostatní uspořádat společenské setkání, vést sportovní
klub, aktivně se zapojit do dění v obci, to vše nezištně, na
úkor svého volného času, zdarma a hlavně z dobré vůle.
Že se toho u nás neděje málo, o tom svědčí i toto číslo
Zpravodaje. Příjemné čtení a krásné léto!
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce
Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice
Naše společenství vzniklo z potřeby sdružit lidi, kteří mají
zájem a jsou ochotni ve volném čase zajišťovat, organizovat a konat různé dobrovolnické činnosti a také
pomáhat potřebným ve svém okolí. Farníci svými dobrovolnými činnostmi tedy dali sami popud k založení
Dobrovolné Charity a ta byla ustavena ve farnosti Těšetice

Naše činnost zahrnuje různé aktivity. Největší a nejznámější je celostátní Tříkrálová sbírka, kterou v našich
farnostech máme plně ve své organizaci. Zapojujeme se
do dalších vyhlášených materiálních sbírek ve spolupráci
s Charitou Olomouc a Arcidiecézní charitou Olomouc –
např. sbírka Krajíc chleba pro chudé, Postní almužna, také
organizačně zajišťujeme sbírky šatstva pro Diakonii
Broumov nebo sbírky na pomoc zemím postižených
přírodními katastrofami, např. zemětřesení na Haiti. Každý
rok věnujeme vybraným sirotkům v dětských domovech
na Ukrajině vánoční dárky. V minulosti jsme se zapojili do
projektu Adopce na dálku a věnovali jsme také finanční

dar v rámci projektu Dobrý Anděl. Snažíme se podporovat
přímou pomocí ve farnostech rodiny s dětmi, které se
ocitly v tíživé životní situaci nebo mají zdravotně postižené
dítě.

Mezi naše každoročně opakované charitní aktivity se řadí
organizování červnového předhodového setkání seniorů
na faře v Těšeticích, které se těší velké oblibě mezi seniory
– farníky. Je to pro ně příležitost se potkat, popovídat si
a také si zazpívat s těšetickou Scholou. Pro seniory ve farnostech i pro děti v kostele připravujeme mikulášské
balíčky. Zajišťujeme doprovod seniorů na společná
setkávání či na bohoslužby během roku, navštěvujeme
naše bývalé farníky v Domově pokojného stáří v Bohuslavicích a Domě seniorů František v Náměšti na Hané.
Pravidelně v červenci pořádáme pouť na sv. Hostýn ve
spolupráci s farností Hněvotín a Senice na Hané. Je to už
tradice po několik desetiletí.
K tomu, abychom mohli naplnit naše poslání „pomáhat
potřebným“, jsou vedle dobrovolné práce nutné finanční
prostředky. Podstatná část peněz je vždy získávána
z prodeje výrobků, které samy zhotovily členky Farního
střediska. Proto během postní a adventní doby můžete ve
všech třech farních kostelech po dobu 6, resp. 4 týdnů
prostřednictvím koupě námi vlastnoručně vyrobených
a krásně nazdobených perníčků nebo adventních věnců
přispět potřebným. V loňském roce jsme z příspěvku obce
Těšetice ve výši 10 000 Kč pořídili 14 nových židlí, kterými
bylo vybaveno zázemí Farního střediska.
Za dobu více jak desetileté existence našeho společenství
dobrovolníků bylo vykonáno mnoho dobrého. Charakter
takové dobrovolnické činnosti nelze ničím nahradit, je to
mimořádná aktivita. Nejsme profesionálové, ale o to větší
pak máme radost, když se podaří dobrá věc.
Další podrobnosti včetně kontaktů najdete na našich
internetových stránkách:
https://www.olomouc.charita.cz/dobrovolnictvi/farnistrediska.
Mgr. Alice Pospíšilová

Den Země

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na základní škole projektový den s názvem Den Země. Všichni žáci si připomněli,
jak je důležité chránit životní prostředí, jak mají zacházet
s vodou a jinými látkami, jak ochraňovat přírodu aj. Žáci
prvního stupně se věnovali přírodě v hodinách prvouky,
čtení a výtvarné výchovy. Starší žáci měli od 9.45 hod.
nachystaný program s besedou, která se věnovala tématu
životního prostředí. Program zajistila firma Bricks4kidz
z Olomouce. Během programu žáci pracovali s pracovními
listy a stavěli předměty z kostek s ekologickým využitím
(solární panely, popelářské auto s pohonem aj.). Na závěr
projektového dne šli všichni žáci po jednotlivých trasách
uklízet přírodu v blízkém okolí (např. okolí školy, Vojnice,
stezka do Rataj a Luběnic, sportovní hřiště Těšetice,
rybník, potok aj.). Během úklidu si všichni uvědomili, jak je
naše okolí znečištěné, a povídali si o tom, jak to lze
změnit. Všem děkuji za dobře vykonanou práci!
Mgr. Vladimíra Pospíšilová
Seniorklub Těšetice
Jsou senioři z Těšetic aktivní?
Myslím, že mohu bez uzardění říci, že ano. A to po stránce
jak duševní, tak i fyzické. Jak toho dosáhli? Program našich
schůzek je různorodý.
Besedovali jsme s paní Kopovou z Luběnic o lidské duši,
účinky bylinek na zdravotní stav seniorů nám vysvětlil pan
Stenbaur a velmi zajímavá byla beseda s paní MUDr.
P. Němečkovou z Rataj o psychice člověka v dnešní době.
Přesvědčili jsme se, že zapomínání není strašák stáří, ale
přirozený vývoj každého jedince. Moderní ekologické
prostředky a jejich využití v domácnosti nám předvedla
paní Ambrožová.
Velmi pěkný byl rekondiční pobyt 20 seniorů v Sezimově
Ústí, kde během celého týdne absolvovali různé procedury
a také absolvovali zájezdy do okolí za poznáním naší země.
Mnozí se chystají v červnu do Domašova nad Bystřicí na
týdenní Táborovou školu v přírodě se zajímavým letním
programem.

Abychom byli vzdělaní v oboru vinařství, vypravili jsme se
na zájezd na jih Moravy do Mikulova. Velkou zásluhu na
této akci měl R. Roubalík, zástupce ředitele ZŠ Těšetice,
který do tohoto oboru pronikl v rámci vzdělávání žáků.
Viděli jsme obrovské lány vinohradů s vyhlídkou na celé
město. Průvodcem nám byl znalec vinařství pan Ing.
Marcinčák. Seznámili jsme se s podzemím zámku Mikulov
a expozicí o historii vinařství v tomto kraji i provozem.
Milé bylo pozvání majitele do sklípku, kde jsme ochutnali
6 druhů vín. Nakonec jsme si mohli zakoupit lahvinku vína
dle našeho přání a doma se mohli s ostatní rodinou
přesvědčit, zdali je pravdivá věta, že „ve víně je pravda“.

Nohejbal Vojnice

Oblíbenými výjezdy za zábavou i pohybem jsou návštěvy
bowlingového centra v Senici na Hané, v Ústíně soutěžíme
v pétanque. Svoji kondici jsme si prověřili výstupem na
Velký Kosíř.

Nohejbalisté ve Vojnicích se scházejí na místním hřišti
v areálu „V Hliníku“. Hracím dnem je zpravidla neděle
dopoledne. To se týká letního období nebo mírné zimy.
V zimním období využívají vojničtí nohejbalisté tělocvičnu
ZŠ v Těšeticích. Většinou se sejde 9–12 hráčů, a to jak
místních, tak také přespolních. Mimo nedělní tréninky se
hráči starají i o úpravu hřiště. V letní sezóně pořádají turnaj „Vojnice Open“. V roce 2018 proběhl turnaj 18. srpna
a zúčastnilo se ho 8 týmů. Z výhry se radovalo družstvo ve
složení Patrik Pospíšil st., Patrik Pospíšil ml., Michal
Pospíšil a Ladislav Treutner.

Uspořádali jsme 2 společenská odpoledne v KD Těšetice.
Dle dávné tradice oslavy MDŽ nám ženám „hoši“ připravili
zábavné setkání s pohoštěním a hrou s čísly, kde se všichni
přítomní od srdce zasmáli. Na oplátku pak následovalo
poděkování žen mužům.
Promítáním různých filmů z historie a přírody naší země si
rozšiřujeme obzory o místech, která už osobně nemůžeme
navštívit. Svoji paměť rozvíjíme řešením různých kvízů,
hádanek i rébusů. Také jsme byli na exkurzi ve FN
Olomouc, kde jsme zhlédli fungování potrubní pošty.
Co nás čeká? Je to posezení u ohníčku v Luběnicích, zájezd
do Velkých Losin, kde termální prameny osvěží naše tělo.
Velké poděkování patří předsedkyni klubu J. Vašíčkové,
která pěkně navázala na vzornou práci svého manžela.
O spokojenosti členů svědčí vždy velký zájem o dění
v našem klubu. A je to velmi potřebné a správné, neboť
člověk bez přátel je jako louka bez květů.

Kromě domácího turnaje se tým vojnických nohejbalistů
většinou ve složení David Albrecht, Jiří Dohnal a Jan Kosub
zúčastnil turnajů v následujících obcích: Střeň – 1. místo
(9 týmů); Týneček – 6. místo (10 týmů); Hvozdečko –
2. místo (8 týmů); Bílsko – 6. místo (8 týmů). Více
informací o nohejbalistech z Vojnic se dočtete na
facebookovém profilu: Nohejbalový tým „Kopyta“ Vojnice.
Vladimír Pospíšil

Za seniorklub D. Boháčová

Taneční skupina SEKT
Nedílnou součástí seniorklubu je taneční skupina „SEKT“.
13 členek a 1 člen pravidelně každý týden nacvičují
choreografie na skladby různých žánrů. Vystupujeme na
plesech, na různých setkáních klubů, zatančíme i v domovech seniorů. Každý rok se účastníme přehlídky seniorských tanečních skupin ve Velkém Týnci. Na pozvání
předsedkyně Krajské rady seniorů paní Hesové jsme
zahajovali Krajské sportovní hry a následně Mezinárodní
sportovní hry seniorů za účasti polských, slovenských a
maďarských klubů. Nyní nacvičujeme vystoupení na
krajské setkání hasičských veteránů.
Za taneční skupinu SEKT J. Vašíčková

SDH Těšetice
Mladí hasiči v SDH Těšetice, to je spousta dobrých zpráv!
Anebo taky čísel. Ano, čísel. Tak například SDH Těšetice
v roce 2019 prožívá již 127. sezónu od svého založení.
I tento rok se snažíme se ctí navázat na úspěšnou a dlouhou tradici našeho sboru. Dalším číslem je 2, nebo 3, nebo
i více? SDH Těšetice má 2 proškolené instruktory Vedoucí
mladých hasičů. Obvykle 3 dospělí vedoucí se každý pátek
co pátek scházejí k tomu, aby se snažili naše mladé hasiče
vést k rozvoji jejich fyzických i znalostních dovedností.

Hasičina není jenom běhání s hadicemi, ale znamená
všestranný osobnostní rozvoj.

teprve čeká Dětská pohárová soutěž O pohár starosty
Obce Těšetice a zároveň navazující tradiční Dětský den.
Všechny akce pořádáme tradičně na parketě u rybníka
v Těšeticích. Zároveň se mladí hasiči budou účastnit
dalších klasickým i nestandardních soutěží (například
noční ligy).
Nesmím zapomenout zmínit v dnešní době nevídaný jev.
V našich vesnicích se narodilo smíšené družstvo kamarádů, kteří chtějí dělat hasičinu a účastnit se soutěží napříč
vesnicemi. Pokud jste někdy slyšeli slovo RATAŠICE, pak
vězte, že je to smíšené družstvo hasičů z Těšetic a z Rataj.
Je to ukázkový příklad toho, že se mladí kluci dokážou
domluvit mezi sebou a věnovat se hasičskému sportu
navzdory letité soupeřivosti hasičů z obou vesnic. Už
v sezóně 2018 se zúčastnili více jak 10 různých pohárových
soutěží. Přejme jim úspěch a pevné přátelství!

Ještě se vrátím k těm číslům. Číslo 18 není věk, ale počet
registrovaných mladých hasičů SDH Těšetice do 18 let na
začátku roku 2019. K naší velké radosti pomalu postupně
přibývá těch dětí, které chtějí objevovat i jiný svět, než jim
nabízejí „modré obrazovky“ mobilů a tabletů a zhmožděné
palce. Když do družstva mladých hasičů vstupují ještě školkou povinné děti, je to zásluha jejich rodičů. Děkujeme jim
za to, že pro svoje děti hledají všestrannou zábavu a v budoucnu možnost soutěžení v kolektivu spolužáků a kamarádů. Pro nás je to závazek se těmto a všem ostatním
dětem věnovat s maximální ochotou a nasazením.

SDH Těšetice bude i letos pořádat tradiční Těšetické hody.
Pokud nám bude přát počasí, můžou si naši spoluobčané
s námi užít pestré sobotní odpoledne, večerní zábavu
a nedělní netradiční soutěž obojživelných hasičů. Nejen
občané Těšetic jsou srdečně zváni!

Tréninky se konají každý pátek. Pokud je příznivé počasí,
tak na parketě u rybníka. Když je zima a prší, mají mladí
hasiči k dispozici rekonstruovanou zbrojnici. V zimním
období utužují svoje fyzické dovednosti v tělocvičně ZŠ
Těšetice. Technické zázemí a vybavení zajišťuje SDH
Těšetice ze svých zdrojů. Děti mají kratší hadice, lehčí
savice, menší tlak vody, ale o to větší odhodlání soutěžit
samy se sebou a ostatními. Jejich motorem je touha
dosáhnout „na ty ostatní“. Proč by měli být mladí hasiči
z Těšetic horší než v jiných obcích? Ne, nejsou slabší ani
pomalejší či méně ctižádostiví! Vždyť naši mladí hasiči
před několika lety dokázali vyhrát ligu! Hasiči hasí požáry,
ale my rozhodně nechceme hasit zápal v srdcích našich
mladých nadějí po dalších úspěších.

Ing. Eduard Hanina

Čísla a zase čísla. První křest soutěžním ohněm pro mladé
hasiče byl „Ratéské sôk“ – soutěž v uzlech, kde se svým
umístěním rozhodně neztratili. První křest na venkovní
soutěži v hasičském útoku si prodělali v Ludéřově na
„Floriánkovi“, tedy v sobotu 4. května. Benjamínci,
přípravka, čili opravdu mladí hasiči či spíše malé děti okolo
6 let, se předvedli v bezvadné formě a nasazení a obsadili
v Ludéřově krásné 5. místo. Soutěžní družstvo mladých
hasičů mělo vyšší cíle, chtěli stát nad ostatními, na bedně.
Toho také dosáhli a obsadili medailové 3. místo
v požárním útoku! Je to krásný start do soutěžní sezóny,
ale zároveň velikánský závazek pro další soutěže v roce
2019.
SDH Těšetice samozřejmě dál pokračuje a rozvíjí svoji
klasickou činnost. V době, kdy píšu tento článek, nás

Přeji nám všem dobré zdraví, úspěchy a ochotu se
přátelsky potkávat. O hasičích se říká, že kdyby skončili, je
to jako by ve vsi vypnuli proud. My se končit nechystáme,
ale jsme také vděčni za každou podporu v naši dobrovolnické činnosti. Příjemné dny a život bez ohně a jiných
pohrom vám přeje SDH Těšetice.

Školní sportování
Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém
Těsně před Vánocemi se skupinka atletů zúčastnila tradiční Vánoční laťky v Hněvotíně, kam se sjeli závodníci z 5
okolních základních škol. Hvězdou naší výpravy se stal
Dalibor Dudík, který zvítězil výkonem 140 cm v kategorii
mladších chlapců. Druhého nejlepšího výkonu dosáhl
Luboš Bejdák, který výkonem 150 cm obsadil 5. místo
v kategorii starších hochů. Družstvo chlapců obsadilo
v celkovém hodnocení 3. místo.
Martin Vittorio bronzový v lyžařské Odysseji na Skřítku
Letos jsme Odysseu zahájili až jejím druhým závodem –
během na lyžích. Tak jako loni se závod konal na
lyžařských tratích horského sedla Skřítek poslední
lednovou neděli. Za třetím Martinem skončil na 8. místě
Adam Ondrúšek a na 12. místě dojel Jan Bartoněk.
Vítězství v taneční soutěži
Děvčata z Showdance TRIPS Těšetice zvítězila v taneční
soutěži Orion dancing stars, která se konala 13. 4. v Němčicích na Hané. Členkami vítězného družstva byly B. Bebarová, S. Šachrová, P. Sekaninová, G. Spurná, K. Kosubová
a N. Kurfürstová. Všem děvčatům gratulujeme k úspěchu
a chválíme za vzornou reprezentaci školy.

ZŠD neboli záchranářské školní dopoledne
V rámci spolupráce naší školy s Fakultou tělesné kultury
UP v Olomouci, sdružením ARAK a sdružením Nadšení
moravští záchranáři proběhla v úterý 6. listopadu ve škole
akce zaměřená na praktické činnosti při poskytování první
pomoci v různých krizových situacích. Tato akce navázala
na účast našich učitelů tělesné výchovy v projektu KLIKO,
ze kterého již třetím rokem čerpáme nové podněty pro
hodiny TV. Cenné informace nám celé dopoledne
předávali a také mnoho praktických postupů umožnili
vyzkoušet lektoři Michal Půža, Dáša Mayerová, Míša
Tomaščíková, Richard Baťa, Jiří Nepustil a Jiří Šlofar.
DĚKUJEME!

Vánoční hvězdičky v Kulturním domě v Těšeticích
V pátek 14. 12. 2018 pořádala Základní a mateřská škola
Těšetice v kulturním domě již 6. ročník Vánočních
hvězdiček. Během hodinového programu se na pódiu
vystřídali nejen žáci základní školy s pestrým programem
písniček, básniček a scének, ale také děti z mateřské školy.
Celé vystoupení bylo pohlazením na duši v době adventní
a téměř hodinovým zastavením a zklidněním v uspěchané
době. Všechny děti byly odměněny malou hvězdičkou
a bouřlivým potleskem z řad rodičů a prarodičů.
Vánoční Vídeň 2018

Závody v orientačním běhu
Členové sportovního kroužku se během víkendů podzimu
2018 a jara 2019 měli možnost zúčastnit 10 závodů
v orientačním běhu. Připravujeme se tak na krajský přebor
škol v tomto zajímavém sportu. Výsledky přeboru budou
známy až po redakční uzávěrce zpravodaje a můžete si je
vyhledat na našem školním webu. V přípravě se nejlépe
vede N. Treutnerové, Z. Grégrové, M. Sojkové,
A. Navrátilovi a F. Lavrenčíkovi.
O nejlepšího sportovce školy
V červnu proběhne již 30. ročník tradiční školní atletické
soutěže. Poháry obhajují z loňského roku v kategorii
mladších Adam Ondrúšek a Lucie Hrbáčková, ta však bude
letos bojovat již ve starší kategorii. V kategorii starších
jsou pozice nejlepších volné, protože loňští vítězové, Sára
Bartoňková i Tomáš Navrátil, již nejsou žáky těšetické
školy.
Sportujeme celý rok
Děti z mateřské školy chodí po celý rok pravidelně cvičit
každou středu do tělocvičny základní školy. Během
45minutového cvičení se učí překonávat překážky, cvičí na
žebřinách, na švédské bedně, zdokonalují se v běhu, ve
skoku, v chytání míče a učí se nové básničky a písničky. Na
závěr je Kašpárek odmění nějakou pohádkou nebo
písničkou.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 5. až 9. třídy v ranních
hodinách vydali autobusem na adventní trhy do Vídně. Po
příjezdu do hlavního města Rakouska zavítali do centra,
kde měli slíbený rozchod. Kolem druhé hodiny navštívili
přírodovědné muzeum a následně zavítali na adventní
trhy před vídeňskou radnicí. Počasí se vydařilo a všem
žákům se výlet moc líbil.
Školka v lese – Ludéřov
Ve středu 3. října 2018 jsme se vydali na náš první výlet do
lesa. Ze začátku se zdálo, že nám počasí moc nebude přát,
ale nakonec se umoudřilo a my jsme si výlet za poznáním
do lesa užili. Plnili jsme cestou různé úkoly, poznávali
přírodu, zpívali. Na závěr jsme uspali všechny broučky
před zimou. Již nyní se těšíme, až na jaře vyrazíme opět do
přírody.
Návštěva preventivního programu na Krajské hygienické
stanici v Olomouci
Velmi zajímavé a prospěšné akce se po jarních
prázdninách zúčastnili žáci 6. a 7. třídy. V rámci předcházení a prevence patologických jevů navštívili program
„Jsem nezávislý, nekouřím“ na Krajské hygienické stanici
v Olomouci. Srozumitelnou a jejich věku přiměřenou
formou je paní lektorka seznámila se škodlivými účinky
kouření na zdraví člověka, předvedla i názorné ukázky
různých poškození organismu v důsledku kouření. Žáci
velmi dobře spolupracovali a velké množství informací
zjišťovali sami formou různých aktivit. V závěrečné diskusi
se žáci shodli na tom, že kouřit znamená ničit si zdraví,
zkracovat si život a vyhazovat zbytečně peníze oknem.

Pohádkové učení ve škole
V úterý 5. března 2019 proběhlo v Těšeticích „pohádkové
učení“ pro předškoláky z mateřských škol. Pohádkového
učení se zúčastnilo 15 dětí se svými rodiči. Děti plnily
pohádkové úkoly a získávaly razítka na hrací kartu. Po
skončení „učení“ si každé dítě vybralo dárek a rodiče byli
poučeni, co je ještě potřeba docvičit k nástupu do 1. třídy.
Všem se odpoledne ve škole moc líbilo.

dešťovými přeháňkami, i přesto se dostavilo asi 50
dospělých a 50 dětí, kterým déšť nevadil, a všichni si akci
náležitě užili.

100 let Československa
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 jsme zasadili lípu k 100. výročí
vzniku ČSR. Lípu jsme obdrželi zdarma z Regionu Haná. Na
sázení se podíleli žáci 3., 5. a 7. třídy. Jakmile pan školník
se žáky 7. třídy usadili lípu do země, zazněla písnička,
básnička, dokonce i pohádka o stromě. Přejeme naší lípě,
aby v parku před školou byla minimálně dalších 100 let.
Mgr. Radovan Roubalík
SDH Vojnice
Vzhledem k tomu, že se našim příspěvkům nedostalo delší
dobu publikace, přinášíme v tomto vydání zpravodaje
informace související s děním v SDH Vojnice za celý rok
2018 v kostce.
Rok jsme zahájili jako obvykle výroční valnou hromadou
sboru, která se konala v „Pohostinství U Kapličky“ ve
Vojnicích 20. 1. 2018, za účasti nejen členů sboru, ale také
i mnoha hostů.
Sezónu kulturních akcí jsme zahájili netradičně na návrší
„U Lipek“, kde jsme se sešli, abychom se zapojili do
celorepublikové akce „Keltský telegraf“, která proběhla
24. 3. Tuto akci domluvila a zorganizovala sestra Stanislava
Treutnerová ve spolupráci s dalšími bratry a sestrami, jde
v ní zejména o symbolické přivítání jara. Cílem je vydávání
a přijímání světelných signálů z kopce na kopec. Jelikož
jsme ve Vojnicích na rovině, rozhodli jsme se jako své
„signální místo“ zvolit právě návrší „U Lipek“. Na tuto akci
s pěším pochodem dorazilo k „Lipkám“ kolem 60 lidí,
nejen z Vojnic. Na kopci bylo připraveno malé občerstvení
a děti si opekly špekáčky. V přesně stanovený čas jsme
vystřelili signální světlici, na niž nám bylo odpovězeno
stejným signálem z nejbližšího stanoviště na Svatém
Kopečku u Olomouce. Tímto jsme se tak zapojili do
celorepublikové sítě „Keltského telegrafu“. Po přijetí
signálu jsme počkali, až vyhasne ohniště, a s posledními
z účastníků jsme se odebrali k domovům.
V sobotu 7. 4. proběhla celorepubliková ekologická akce
„Ukliďme Česko“, kterou náš sbor podpořil úklidem nepořádku v příkopech v okolí obce, v Hliníku a v okolí toku
Blaty. Akce se zúčastnila většina našich členů a také
mnoho dětí. Další akcí, kterou jsme pořádali v areálu
„V Hliníku“, bylo „Pálení čarodějnic“. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěží, zábavných aktivit a také
opékání špekáčků. Vrcholem podvečera bylo vyhlášení
soutěže o nejkrásnější masku a samozřejmě oheň s hořící
čarodějnicí. I když počasí bylo špatné, s vydatnými

Soutěžní sezónu zahájilo naše družstvo požárního sportu
účastí na okrskovém kole soutěže v požárním sportu,
které se konalo 12. 5. v areálu bývalého koupaliště
v Náměšti na Hané. V rámci okrsku Těšetice obsadilo
družstvo mužů 1. místo, družstvo žen se tentokrát
neúčastnilo. Na tuto soutěž jsme navázali 9. 6. účastí na
soutěži v Topolanech, kde byly pozice závodníků v rámci
družstva náhodně losovány, nikdo tak dopředu nevěděl,
jakou funkci bude při závodě vykonávat. Již tradičně se
někteří z našich členů pod hlavičkou SDH Vojnice zúčastnili
běžeckého závodu „Olomoucký půlmaraton“, kde se
reprezentovali na výbornou. Družstvo požárního sportu
dále reprezentovalo náš sbor na soutěži „ Všestranný
hasič“, která se konala v Těšeticích v hájku u rybníka jako
součást hodových oslav. Po letech, kdy se nám na této
soutěži moc nedařilo, zejména v plavbě na rybníce, se
nám povedl husarský kousek, kdy muži obsadili 1. a ženy
4. místo. Tomu se říká „vypálit rybník“!
Každoroční „Vojnické hody“ pro nás začaly již ve středu
4. 7. v podvečer, kdy se čistily makrely a prováděl se
poslední úklid v „Peach-Pitu“. Členové DPS připravili
základnu a terče pro nadcházející soutěž v požárním
sportu. Těchto příprav se účastnila většina aktivních členů
sboru. Hodové oslavy jsme zahájili v den státního svátku,
a to soutěží v požárním sportu. Byl to již 5. ročník této
soutěže tzv. na „2 B“, každé družstvo mělo 2 pokusy.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev žen a 13 družstev mužů.
Počasí nám přálo a o moderování celé akce a večerní
diskotéku se postaral DJ Laďa Mariánek. V pátek 6. 7. jsme
pokračovali tradičním „Dětským dnem“ – děti si užily
mnoho soutěží a dovednostních her na hřišti a parketu.
Opět byl k dispozici skákací hrad a jako obvykle velký
zájem byl i o projížďky obrněným transportérem OT-64.
V podvečer byla největší atrakcí hasící pěna, kterou
připravili bratři z SDH Topolany. Počet dětí ve Vojnicích se
v tento den, jako ostatně každý rok, mnohonásobně
navýšil, což nás těší, protože to znamená, že tato akce má
úspěch. Počasí vyšlo a o večerní diskotéku se postaral opět
DJ Laďa Mariánek. V sobotu 7. 7. proběhla hodová zábava
se skupinou SAX ROCK. Opět se ukázalo, že skupina
„táhne“, díky této skutečnosti a velmi vydařenému počasí

se v areálu tísnilo asi 350 návštěvníků. Zábava se velice
vydařila a poslední hosté se začali rozcházet až nad ránem.
Celé oslavy byly ukončeny nedělním „po-hodovým“
odpoledním posezením při reprodukované hudbě, které
pro nás bylo také spojeno s úklidem areálu a sklízením
stanů.
O víkendu 20.–22. 7. náš sbor opět pořádal „Sraz majitelů
a příznivců vojensko-historické techniky – Vojnice 2018“,
byl to již 18. ročník. Účastníci začínali přijíždět už v pátek
kolem poledne, večer proběhla diskotéka s DJ Laďou
Mariánkem. V sobotu dopoledne se kolona, čítající 31
vojensko-historických vozidel, vydala na spanilou jízdu
s cílem na hradě Úsov. Po odpoledním návratu byla
vozidla vystavena v areálu „V Hliníku“ k prohlídce všem
zájemcům, někteří ze šťastlivců se mohli i svést. Sobotní
večer patřil taneční zábavě s country skupinou PIRÁTI.
V neděli ráno se účastníci srazu rozjeli do svých domovů
po celé republice.

organizaci celé oslavy se výrazně podílel br. Lukáš Coufal,
který také zprostředkoval účast zástupců ČOS a ČSOL
v krojích a uniformách, kteří tak také přispěli
k důstojnému a povedenému průběhu oslavy.

V pátek 17. 8. jsme měli v plánu uspořádat srpnovou
taneční zábavu se skupinou SAX ROCK, avšak vzhledem
k oslavám 30. výročí založení kapely, které se měly konat
následující den, se kapela omluvila a zábavu nakonec
neodehrála.
V pátek 1. 9. jsme se rozloučili s prázdninami na poslední
větší kulturní akci v areálu „V Hliníku“. Akce se tentokrát
kvůli velmi špatnému počasí vůbec nevydařila. Účast byla
velice nízká, něco kolem 20 lidí – samí skalní. Asi už je těch
akcí všude moc a lidem už se nechce, takže to byla taková
horší tečka za prázdninovými akcemi.

Jelikož sezóna soutěží v požárním sportu již byla
ukončena, byly sportovní a zásahová PS-12 ke konci
listopadu převezeny do Hranic na Moravě k p. Vinckerovi
na pravidelnou servisní prohlídku. V sobotu 1. 12. Proběhla brigáda, při níž byl před kaplí postaven a nazdoben
vánoční strom, který byl pokácen na zahradě p. Studeného
z Vojnic. Úprava a nazdobení proběhly přímo na místě
před kaplí. Byla to pro rok 2018 poslední z řady brigád,
které členové SDH Vojnice vykonali. Během celého roku
byl v rámci těchto brigád odveden velký kus práce, ať už
na areálu „V Hliníku“, hasičské zbrojnici nebo jinde v obci.
Ráno 31. 12. byla na hřišti v Hliníku připravena „Silvestrovská vatra“. Po poledni se skupina 12 členů SDH
vydala ze Lhoty pod Kosířem na náš tradiční výšlap na
Kosíř, kde si opekli buřty a pokochali se krajinou pohledem
z rozhledny. Okolo půlnoci jsme se opět sešli s dalšími
spoluobčany v „Hliníku“, u již zapálené vatry, abychom se
při přípitku za dunění ohňostroje rozloučili se starým
rokem.

V sobotu 22. 9. se Na Horním náměstí v Olomouci konalo
slavnostní setkání sborů OSH Olomouc k oslavě 100. výročí
založení Československé republiky. Celé setkání vyvrcholilo slavnostním průvodem s prapory jednotlivých SDH,
v prostoru před radnicí byli prapory dekorovány slavnostními stuhami z rukou zástupců města Olomouce a HZS ČR,
po zdravicích a státní hymně se průvod vydal přes Dolní
náměstí směrem k Tržnici, kde celá akce skončila. V průvodu náš sbor reprezentovalo spolu s praporem 5 členů.
V podvečer téhož dne proběhla tzv. „dopíjená“ jako
ukončení hasičské sezóny na hřišti pro členy SDH a všechny, kteří se nějakým způsobem podílí na organizaci
kulturních akcí v Hliníku. V sobotu 27. 10., v předvečer
státního svátku, jsme si toto významné výročí připomněli
lampionovým průvodem, kterého se za doprovodu
dechové hudby p. Pavlíčka zúčastnili zástupci SDH,
Československé obce legionářské, České obce sokolské
s prapory a vlajkami. I přes nepřízeň počasí se do průvodu
zapojilo na 50 občanů. Průvod vycházel od domu č. 80,
prošel celou obcí až ke kapli, kde byl krátkým proslovem
připomenut 28. říjen 1918 a uctěna památka padlých
položením věnců k pomníku. Na závěr pietního aktu
zazněla Československá státní hymna, poté se účastníci
průvodu přesunuli do parčíku za kříž před domem č. 1, kde
byla slavnostně vysazena „Pamětní lípa republiky“ jako
připomínka tohoto výročí a také této malé slavnosti. Po
ukončení akce se konalo malé posezení s občerstvením
pro účastníky v prostorách hasičské zbrojnice. Na

Průběžné dění v SDH Vojnice, včetně fotek, můžete sledovat na našem profilu na sociální síti Facebook pod názvem:
Sbor dobrovolných hasičů Vojnice.
Lukáš Coufal
Kamera a ochrana majetku
Každý z nás si uvědomuje, že jeho majetek může být nějakým způsobem ohrožen. Zamykáme domy, garáže, zahrady, někdy i trezory... Můžeme si vybrat, jak složitý a drahý
zámek použijeme, do hlídaného domu můžeme nechat
zabudovat elektronické jištění proti nezvaným hostům. Je
to pochopitelné, nechceme být neopatrní, pracujeme,
šetříme, investujeme a pak cítíme, že bychom o výsledky
své práce mohli přijít, a tomu přece musíme zabránit! Co
takhle sledovat vše kamerou a vědět, kdo se pohyboval
v nebezpečné blízkosti našeho domu, kdo obhlížel naše
auto, garáž, zahradu?
Ano, i takovou možnost ochrany můžeme využít, ale
bohužel ne úplně jednoduše a snadno. Pokud pořizujeme
videozáznam prostoru, který lze považovat za veřejný

nebo náleží někomu jinému, nikoliv nám, není režim
používání kamery nijak jednoduchý. Musíme respektovat
jak ochranu soukromí ostatních spoluobčanů, zaručenou
jim občanským zákoníkem, tak ochranu jejich osobních
údajů – v tomto případě biometrických – která jim podle
nově platného obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) náleží.
K otázce, zda si občan může kamerou chránit rodinný
domek se zahradou nebo před domem parkující vozidlo,
můžeme říct, že za dodržení ustanovení § 86 občanského
zákoníku (nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného,
nemá-li k tomu zákonný důvod) to možné je, právní
předpisy nebrání chránit si nemovitost (včetně pozemku)
kamerou. Ta však musí být nastavena přiměřeně a adekvátně, tj. na sledování chráněné nemovitosti, a nesmí
nepřiměřeně zasahovat do soukromí druhých, zejména
tím, že by byla nastavena směrem do prostoru nemovitosti (včetně pozemku) souseda. Záběr kamery nesmí
nepřiměřeně zasahovat ani veřejné prostranství v okolí
nemovitosti (ulice, náměstí), nad rámec nezbytný pro
identifikaci případného útočníka. Vhodně nastavenou
kameru lze využít i k ochraně u nemovitosti zaparkovaného vozidla, ale pouze v době, kdy zde vozidlo
parkuje, v jiné době není důvod záznam tohoto prostoru
pořizovat.
Pokud tedy máte v úmyslu řešit ochranu svého majetku
provozováním kamery, je vždy nutné od souseda, jehož
právo na soukromí může být porušeno, získat souhlas
s tímto jednáním a při zaměřování kamery být obezřetný
a brát v úvahu práva ostatních občanů. V opačném
případě nelze většinou tento způsob ochrany majetku
doporučit, protože ten, komu jeho práva nepřiměřeně
omezíte, se může obrátit na soud s žalobou, případně na
obecní úřad se stížností na porušování občanského soužití,
a záměr ochránit svůj majetek tak může skončit
nepříjemným konfliktem a možná i citelným postihem
autora takové nedomyšlené akce.

rodiny, budu za ně rád. Na níže uvedených kontaktech mě
můžete oslovit a domluvíme se na naskenování.

Fotografie budovy Rolnické záložny v Těšeticích, později
také sokolovny, hostince a kina.

Hanácká svatba na nádvoří pivovaru v Těšeticích.

RNDr. Karla Říhová
pověřenec obce Těšetice pro ochranu osobních údajů
Kronikář
K 1. 1. 2019 jsem byl já, Martin Kašpar, jmenován novým
kronikářem obce. Předchozí kronikář Ladislav Baloun psal
kroniku od roku 1975. Kroniky psal dlouhých 43 let, jsou
velmi pečlivě vedeny a jsou zdrojem spousty zajímavých
informací. Při hledání svých vlastních předků jsem navštívil
pana Balouna, slovo dalo slovo, a tak jsem dnes jeho
nástupcem.
Mnozí mě jistě znáte, narodil jsem se v roce 1988 a v Těšeticích jsem žil velkou část svého života. Posledních 9 let
sice bydlím v Olomouci, ale v Těšeticích, Ratajích a Vojnicích mě můžete pravidelně vídat. Velmi rád bych navázal
na práci pana Balouna a pečlivě zaznamenával pro další
generace život v našich vesnicích. Pokud naleznete doma
staré (ale i novější) fotografie jak dění na vesnici či jen Vaší
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Martin Kašpar, kronikář
markaspar@seznam.cz, tel. 737 341 397
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