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Mateřská škola

Historické jádro Olomouce je nejlepší učebnice baroka,
o čemž se přesvědčili žáci 8. třídy
Všichni žáci 8. třídy si vyzkoušeli roli průvodců a každý
z nich nás seznámil s některou barokní památkou
Olomouce. Svou úlohu zvládla většina žáků velmi dobře.
Poznali jsme unikátní soubor šesti barokních kašen, sloup
Nejsvětější Trojice, zastavili jsme se u barokních chrámů
sv. Michala a Panny Marie Sněžné, měli jsme štěstí
a nahlédli jsme i do interiéru obou kostelů. Nezapomněli
jsme na kapli sv. Jana Sarkandera a exkurzi jsme zakončili
u Terezské brány.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje mateřskou školu
45 dětí. Mateřská škola se nachází nad obecním úřadem
a v současné době má dvě třídy. Krtečci – třída menších
dětí ve věku od 2 do 4 let, paní učitelky Eva Vlachová
a Petra Navrátilová. Do třídy dochází 22 dětí a pomáhá jim
školní asistent Pavla Kobzová. Školní asistent se věnuje
převážně malým dětem, pomáhá jim se sebeobsluhou, při
vzdělávacích činnostech a při přípravě na odpolední
odpočinek. Čmeláčci – třída starších dětí a předškoláků,
paní učitelky Markéta Mačáková a Michaela Koudelná. Do
třídy dochází 22 dětí, ve třídě pomáhá asistentka
pedagoga Ivana Čajková. V mateřské škole jsme od října
otevřeli dva kroužky – Hravá angličtina a Hra na zobcovou
flétnu, které zajišťuje organizace Kroužky Olomouc.

Mgr. Vladimíra Pospíšilová

Výlet dětí z MŠ Těšetice na Kosíř

Přichází zákon – zajímavý vzdělávací program pro žáky ZŠ
Proč jsem? Z čeho jsem? Co můžu?
Děti společně s přednášejícím hledali odpovědi na důležité
zákony lidské společnosti a přírody: vznik vesmíru, život
a vývoj druhů, výjimečnost člověka jako druhu, práva
a svobody lidí, jak zvýšit sebevědomí.

V pátek 11. října 2019 odjely děti ze třídy Čmeláčků na
výlet na Velký Kosíř a náramně si tento den užily. Do Čech
pod Kosířem je odvezl vláček a odtud šly pěšky na
rozhlednu Kosíř. Uvítal je dědeček Kosířan a dráček. Děti
plnily různé úkoly. Na konci cesty děti dostaly odměnu
a pochutnaly si na oblíbeném párku v rohlíku. Celou akci
pro školky v regionu připravil Mikroregion Kosířsko a pro
děti byl zcela zdarma.
Markéta Mačáková

Aerobik
Již několik let se pravidelně každé pondělí a čtvrtek vždy
od 19 hodin scházejí v tělocvičně ZŠ Těšetice členky oddílu
aerobiku. Jedná se kondiční cvičení při hudbě, zaměřené
na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti, které působí pozitivně
na nervovou soustavu. Při cvičení využíváme různých
pomůcek, jako jsou aerobní bedýnky, velké míče, flexi‐
bary (rehabilitační tyče). Cvičení využívá pravidelně 10–15
členek. Cvičení vedou Petra Toběrná a Zuzana
Vojtěchovská.
20 let Seniorklubu Těšetice
Ani se nám nechce věřit, že už uplynulo 20 let od založení
Seniorklubu Těšetice. Na první schůzce se tehdy 16. září
1999 sešlo 27 občanů (15 z Těšetic, 11 z Vojnic a 1 z Rataj).
Prvním předsedou se stal Antonín Koukal, jednatelem
Václav Vašíček, který byl mnoho let hlavním
organizátorem většiny akcí klubu. Ještě téhož roku jsme
uskutečnili 7 zajímavých akcí. První Předsilvestrovské
posezení s programem a tancem mělo velký úspěch, stalo
se tradicí, a tak se letos 30. prosince sejdeme již po
jednadvacáté. Počet členů se rychle rozrůstal a již koncem
roku 1999 měl klub 99 členů. Mnoho let už počet členů
našeho klubu převyšuje číslo 100. Snažíme se, aby náplň
schůzek byla různorodá a aby si každý senior našel
v programu to, co ho baví.
Abychom mohli trochu zavzpomínat, koncem září jsme
uspořádali slavnostní výroční schůzi klubu. Promítáním
fotek jsme si připomněli společná setkání, besedy,
sportovní akce, tvoření různých dekorací, cyklistické i pěší
výlety, zájezdy, rekreační pobyty apod. Společných zážitků
není málo, vždyť za těch 20 let jsme zorganizovali pro naše
členy více než 750 akcí. K dobré náladě přispěla i 2 vystou‐
pení naší taneční skupiny SEKT, nejprve na píseň „Co jste
hasiči, co jste dělali?“, pak se tanečníci předvedli jako
námořníci.
V září nám udělala velkou radost naše členka Marie
Záhorová. Reprezentovala náš klub v soutěži Babička roku
2019. V krajském kole zvítězila a postupuje do celo‐
státního finále.
Za Seniorklub Těšetice Jarmila Vašíčková
SK Sokol Těšetice, z. s.
Činnost jednotlivých oddílů SK Sokol Těšetice:
Jóga
Členky oddílu jógy pod vedením Zuzany Vojtěchovské
se scházejí pravidelně každé pondělí od 17,30 hodin
v tělocvičně MŠ Těšetice. Jedná se o propracovaný systém
lehkých tělesných cvičení a očistných technik, které
pomáhají udržet tělo ve zdravé a dobré kondici. Cvičení se
účastní cca 10–15 členek.

Milé dámy z Těšetic a okolí, přijďte si s námi zacvičit! Ať už
upřednostňujete pomalejší formu protažení celého těla,
nebo dynamičtější cvičení, jste vítány!
Fotbalový oddíl
V současné době máme v oddíle kopané dvě družstva, a to
družstvo starších žáků a družstvo mužů. V uplynulé sezoně
2018/2019 hrálo družstvo mužů ve IV. třídě sk. B, OFS
Olomouc a umístilo se na druhém místě. Celkem muži
odehráli 20 zápasů, z toho 14 zápasů vítězných.
V polovině roku 2019 došlo k zásadní změně v organizaci
soutěží OFS Olomouc.
VV OFS Olomouc schválil návrh úpravy jednotlivých
okresních soutěží mužů pro SR 2019/2020. Úprava reaguje
na stav přihlášených družstev a dlouhodobé připomínky
klubů 4. tříd k malému počtu utkání. Pro sezonu
2019/2020 se stanovuje počet účastníků v soutěžích mužů
takto: OP – 16 účastníků, III. třída – 16 účastníků a nově se
sdruží obě skupiny 4. tříd do jedné s počtem 16 účastníků.
Do nového ročníku 2019/2020 bylo naše družstvo mužů SK
Sokol Těšetice, z. s., nasazeno do III. třídy, a to na základě
výsledků z předešlé sezony, kdy naši muži skončili na
druhém místě.
V současnosti je za námi většina podzimní části soutěže.
Máme odehráno 14 zápasů, z toho 6 vítězných a 8 pro‐
hraných při skóre 28:37. Celkově je mužstvo mužů na
10. místě. Družstvo starších žáků je po podzimní části
soutěže na 4. místě.
V souvislosti s činností oddílů fotbalu je třeba poděkovat
za obětavou práci trenérům jednotlivých družstev Janu
Navrátilovi a Václavu Koutnému.
Dále také děkujeme spoluobčanům, kteří chodí pravidelně
na fotbalová utkání do „ďolíčku“ v Těšeticích podpořit
naše sportovce.
V červenci 2019 bylo naše fotbalové hřiště zaplaveno
velkou vodou. Po několikadenních deštích stoupla voda
v potoce natolik, že začala na několika místech přetékat
přes břehy a postupně zalila celou plochu fotbalového
hřiště. Po opadnutí vody v potoce bylo nutné prokopat

zvýšený břeh hřiště, aby mohla voda odtéci. Na
odvodňovacích pracích a následném úklidu hřiště se
podíleli členové SK Sokol, zejména pak pan Michal Sirotek
a Josef Dolének.
SK Sokol Těšetice je neziskový spolek a pro jeho činnost je
velmi důležitá podpora sponzorů. Tímto chce výkonný
výbor spolku poděkovat všem sponzorům v roce 2019:
Obec Těšetice, Nadace ČEZ, pan Zdeněk Šoustal, MŠMT a
další.

Samozřejmě je to na úkor jejich osobního volna a za to jim
patří náš respekt a velký dík.
Práce se jim daří, což je vidět na tom, jak to děti baví,
účastní se tréninků, soutěží, chtějí se stále zdokonalovat
a stále přicházejí noví mladí zájemci.
Nelze samozřejmě opomenout poděkovat rodičům
mladých hasičů a obci Těšetice. Jejich podpora je velice
důležitá a umožňuje nám organizovat a účastnit se
velkého množství akcí pořádaných pro mladé hasiče.

Na závěr bychom vás rádi pozvali na tradiční Sportovní
ples, který se bude konat v sobotu 15. 2. 2020
v prostorách Kulturního domu v Těšeticích. Přijďte
podpořit činnost sportovního spolku a určitě se i dobře
pobavit za doprovodu hudební skupiny ROXY.
Sportu zdar!
Výkonný výbor SK Sokol Těšetice, z. s.
SDH Těšetice
SDH Těšetice se v roce 2019 opět povedlo úspěšně rozvíjet
svoji činnost, podílet se na obecním dění organizováním
různých společenských akcí, pomáhat a řešit různé krizové
situace.
Mimo jiné se zásahová jednotka SDH Těšetice podílela na:
‐ odstranění padlého stromu v důsledku vichřice
v ulici směrem na Rataje,
‐ záchraně osoby v ohrožení života,
‐ monitorování hladiny vodních toků Blaty a Šumice
v období přívalových srážek, odstraňování
nahromaděných překážek především pod mosty,
následné čerpání vody z několika zatopených
sklepů,
‐ spolupráci s ostatními záchrannými složkami IZS
při pátrání po pohřešované osobě v lese,
‐ spolupráce na hašení požáru kotelny.
V letošním roce jsme opět pořádali „Dětský den“,
organizovali jsme hodové oslavy a i tradiční „Mikulášo‐
vání“ pro děti a jejich rodiče nejen z naší obce, ale i z okolí.
Nedílnou součástí tradičních hodových oslav je i pořádání
hodové zábavy. V příštím roce jsme se rozhodli pro malou
změnu a hodovou zábavu s živou hudbou uspořádáme již
v pátek od 20 hodin. V sobotu se bude konat rodinné
zábavné odpoledne s večerním posezením s reprodu‐
kovanou hudbou a v neděli bude jako vždy, probíhat
„Netradiční hasičská soutěž“. Tímto vás co nejsrdečněji na
tradiční hasičské hody v Těšeticích zveme.
Dále bych chtěl vyzdvihnout naši práci s mladými hasiči.
Rok 2019 je pro nás v tomto ohledu velice úspěšný. Hlavní
zásluhu na tom mají naši členové Martin Ambrož starší,
Martin Ambrož mladší, Aneta a René Vilímcovi, kteří se
jako vedoucí mladých hasičů starají o organizační
zabezpečení všech akcí a také se jich účastní. Jsou to lidé,
kteří umí mladou generaci dětí motivovat a zaujmout.

Vedoucí se s dětmi jednou týdně scházejí na trénincích,
které se konají dle počasí venku, v prostoru parketu
u rybníka nebo v hasičské zbrojnici a přes zimní měsíce
v tělocvičně základní školy. Děti si osvojují nejen základy
hasičiny, ale i mnoho dalších praktických dovedností
(práce s mapou, orientaci v terénu atd.), učí se pracovat
v týmu a zlepšují si fyzickou zdatnost.
V současné době máme 20 mladých hasičů, což je o 8 dětí
více než na začátku roku 2019. Jsou to děti ve
věkovém rozmezí od 6 do 14 let. Tvoří 3 družstva, která se
dělí dle věku dětí na družstvo starších a mladších a druž‐
stvo přípravky. V přípravce jsou ty nejmladší děti.
Na soutěžích se tato družstva pravidelně umísťují v první
desítce účastníků. Například v soutěži v uzlování „Ratajsky
soke“ obsadilo družstvo mladších 1. místo, v hasičské
soutěži v Uničově obsadilo družstvo mladších 7. místo
a družstvo starších 2. místo. Družstvo přípravky se na
hasičské soutěži v rámci Dětského dne dokonce zvítězilo.
Mimo hasičské soutěže se děti aktivně podílely na úklidu
naší obce v rámci Dne Země na jaře letošního roku.
Vedoucí pro mladé hasiče uspořádali na začátku prázdnin
„Branný víkend“. Děti spaly ve stanech, hrály hry,
zdokonalovaly se v hasičských disciplínách a vrcholem celé
akce byl branný závod. Na trase branného závodu, která
byla dlouhá několik kilometrů, děti plnily speciální úkoly.
Po závodě následovalo vyhodnocení jednotlivých družstev
a děti byly odměněny. Byla to příprava na oficiální soutěž
zvanou „Plamen“, která proběhla v říjnu.

Naši mladí hasiči se v roce 2019 aktivně zúčastnili:
‐ soutěže v uzlování „Ratajsky soke“,
‐ úklidu obce,
‐ hasičské soutěže v Ludéřově,
‐ hasičské soutěže v Těšeticích,
‐ „Branného víkendu“,
‐ hasičské soutěže ve Svésedlicích,
‐ hasičské soutěže v Uničově,
‐ noční hasičské soutěže ve Svésedlicích,
‐ noční hasičské soutěže v Dolanech,
‐ hasičské soutěže v Majetíně,
‐ hasičské soutěže „Plamen“,
‐ „Drakiády“.
To není vše, začátkem listopadu jsme pro mladé hasiče
zorganizovali „Dýňování“.

hodnocení se tým žen umístil na 16. místě z 29 zúčast‐
něných týmů. Při závodě v Měrotíně se povedlo obsadit
6. místo z 19 družstev.
Skvělých výsledků se dosáhlo i na pohárových soutěžích,
konkrétně v Olšanech u Prostějova, kde SDH Vojnice
vybojovalo 2. místo. V Ratajích se zaběhl 3. nejlepší čas,
stejně to dopadlo ve Svésedlicích a radost nám udělaly
i medaile. Také na domácí soutěži se podařilo obsadit
3. místo.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům SDH
Těšetice za jejich práci pro sbor, dále pak vedoucím
mladých hasičů a našim mladým hasičům za skvělou
reprezentaci našeho sboru a popřát jim do budoucna
mnoho úspěchů.
Za SDH Těšetice Zdeněk Ambrož
SDH Vojnice
V následujících řádcích se můžeme společně poohlédnout
za hasičskou sezonou roku 2019. Ženy absolvovaly
úžasných 29 startů a muži 24. Tento rok jsme odstartovali
okrskovou soutěží 8. května v Ratajích, kde muži obsadili
2. místo. Ženy zahájily svoji sezonu závodem v Loučanech
18. května, kdy se zároveň jednalo o premiéru v „Hanácké
extralize“. Výsledek byl překvapující a z tohoto závodu se
vyklubalo krásné 8. místo s finálním časem 20:38. Dále už
následovaly pravidelné soutěže každý víkend. Družstva si
vyzkoušela Hanáckou extraligu, Olomouckou noční ligu
a ženy i Velkou cenu Prostějovska. Nechyběla ani účast na
klasických pohárových soutěžích v okolí.
Ve shrnutí nejprve pár výsledků něžnějšího pohlaví. Ženy
z Vojnic letošní sezonu rozjely ve velkém stylu, jak jsme
uvedli hned na začátku. Celkem absolvovaly 29 soutěží
a zvládly pokořit první osobní rekord.
Postupně se v soutěžích stalo i pár karambolů, ale holky
měly zaťaté zuby a za pomoci skvělého trenéra a díky
výborné strojnici „Hofině“ z SDH Haňovice se podařilo
dosáhnout těchto výsledků:
V Hanácké extralize, kterou tvoří 10 závodů, ženy absol‐
vovaly 8 z nich a celkově vybojovaly 11. místo z 32
družstev. Na posledním závodě, který se konal na Bouzově,
padl i nový rekord, a to v čase 18:11 na sestřelený terč.
Velká cena Prostějovska, v jejímž rámci proběhlo 8 závodů,
byla pro tým také novinkou. Ženy se zúčastnily pouze šesti
závodů, bohužel se moc nedařilo, ale nakonec z toho bylo
celkové 11. místo z 19 týmů. Olomoucká noční liga, kterou
tým žen také rozbíhal, se konala celkem sedmkrát, pokaždé
za tmy. Těchto závodů se ženy zúčastnily už v loňském roce
a odvezly si z nich dobrý pocit. Z tohoto důvodu letos
odběhaly všechna noční soutěžní kola. V celkovém

Tým mužů se zúčastnil 24 závodů. I u nich neproběhlo vždy
vše na jedničku, ale díky výpomoci kluků z týmu Ratašic se
podařilo dosáhnout krásných výsledků. Družstvo mužů se
zúčastnilo více pohárových a netradičních soutěží. Zmínit
musíme určitě jejich výkon v Bělkovicích‐Lašťanech, kde se
umístili na 2. místě. Dále jejich výkon ve Štěpánově, kde
obsadili 1. příčku. V pohárových soutěžích se družstvu
podařilo ve Slavětíně zaběhnout čtvrtý nejlepší čas,
v Přáslavicích pak muži obsadili 5. místo. Na domácí půdě
to bohužel nevyšlo a bylo z toho až 9. místo, ale jak se říká,
doma se to má přenechat druhým. Musíme také zmínit
rekord na 3B v Hlubočkách s časem 19:76, tento výkon
stačil na 5. příčku.
Mužstvo se zúčastnilo pouze 3 závodů v Hanácké extralize.
Jedním z nich byl závod na 3B, v němž se podařilo obsadit
krásné 13. místo z celkových dvaadvaceti účastníků. V cel‐
kovém pořadí soutěže se muži umístili na 37. místě z 54
mužstev. Tým se ukázal na 6 závodech v noční lize, v nichž
se našim mužům vskutku dařilo. Na noční soutěži LUDRA
CUP v Drahanovicích se jim podařil zaběhnout rekord
v běhu s časem 18:17. Velkou snahou a úsilím se klukům
nový rekord podařilo dne 17. 8. opět překonat a nasadit si
laťku na výtečných 17:76. S tímto časem tak v Měrotíně
obsadili 14. místo ze 40 týmů. Celkově vybojovali 35. místo
na Olomoucké noční lize z 63. mužstev.
Závěrem tohoto příspěvku bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás podporovali, a už teď se těšíme na další sezonu.

Team Ratašice – sezona 2019
Letošní sezona je úspěšně za námi, a můžeme tedy
zhodnotit, co nám přinesla. Nastoupili jsme do ní ve stálé
sestavě: Jakub Brijar, Radek Dohnálek ml., Ondřej
Galovský, Jan Svoboda a Jan Přidal (SDH Rataje), Martin
Ambrož ml. a Tomáš Pospíšil (SDH Těšetice). Vybaveni
předělanou mašinou a sportovními hadicemi jsme byli plní
očekávání a chtěli jsme zúročit zimní přípravu.
Bohužel věci nešly přesně podle plánu. Na prvních
závodech – O pohár sv. Floriánka v Ludéřově – jsme dobře
rozběhlý útok kvůli technické závadě dokončili s časem, se
kterým jsme se rozhodně nemohli chlubit. Smůlu jsme
nesetřásli ani na prvních ligových závodech Hanácké
extraligy v Loučanech, kde jsme si to pokazili sami.
Naštěstí následovala domácí pohárová soutěž Zlatá
proudnice, kde jsme si spravili chuť. Skvělým prvním
pokusem jsme obsadili první místo, které jsme s velkou
dávkou štěstí udrželi až do konce. Dalším „vrcholem“
sezony by se dala označit pohárová soutěž ve Vojnicích.
První útok skončil jako neplatný poté, co košařovi spadl
koš do kádě. Na druhý pokus jsme nastoupili pod velkým
tlakem. Naštěstí všechno klaplo a my jsme nevěřícně
poslouchali moderátora, jak ohlašuje čas 16:97. Bylo to
posunutí našeho i okrskového rekordu o několik vteřin.
Nikdo před závody nepomýšlel na to, že zaběhneme čas
po 18, natož pak pod 17 vteřin. Čas nám v nabité
konkurenci stačil na 4. místo, ale pro nás to byl pocit, jako
bychom vyhráli. Překonat tenhle výkon se nám podařilo už
jenom jednou, a to na netradiční soutěži v Tršicích. Po
prvních pokusech jsme drželi druhé místo. Bohužel při
prvním pokuse se nám zranil pravý proudař, takže jsme
museli narychlo hledat náhradu. Pomyslnou „pomocnou
ruku“ nám podali bratři z Přáslavic, kteří byli na prvním
místě. S obrovskou dávkou štěstí se nám na trati, která
vede do zatáčky, náběh je z kopce a základna je vyvýšená,
podařilo srazit terče s časem 16:32, což je náš stávající
rekord. Společně s putovním pohárem a diplomem jsme si
domů přivezli také sud piva. Sezonu jsme tradičně
zakončili na Holickém kombajnu, což jsou závody v discip‐
líně TFA. Za nepříznivého počasí se nám letos dařilo
a ukončili jsme sezonu prvním místem. K dalším úspěchům
by se dalo zařadit třetí místo v soutěži o nejrychlejší
kýblovačku z Hluboček a první místo Jana Svobody
z Holického kombajnu v kategorii jednotlivců.
Nesmíme ale zapomenout na stinné stránky tohoto
krásného sportu. Zranění se nám letos rozhodně
nevyhýbala. Když pomineme drobné škrábance a odře‐
niny, tak nám zbývá zlomený prst, který na měsíc vyřadil
našeho rozdělovače z provozu, a popáleniny druhého
stupně našeho béčkaře, který si zapomněl před útokem
obvázat ruku.

Na závěr bych chtěl za celý Team Ratašice poděkovat SDH
Rataje a SDH Těšetice za to, že můžeme vůbec existovat,
a za obrovskou podporu, díky které se můžeme neustále
zlepšovat. Dále děkujeme SDH Vojnice za možnost
trénovat na jejich dráze a ochotu při doplňování našeho
týmu.
Jan Přidal
Putování z Vojnic do Mariazell

Mariánské poutní místo Mariazell navštěvovali poutníci
z Čech, Moravy a Slezska již od 13. století. Mariazell je
město v rakouské spolkové republice Štýrsko. Žije zde
přibližně 3 800 obyvatel. Je největším poutním místem
Rakouska a jednou z nejvýznamnějších mariánských
svatyní střední Evropy. Na téměř 300 kilometrů dlouhou
poutní cestu do Mariazell se v minulosti vypravovali také
obyvatelé z Vojnic a okolí. Chodili pěšky za koňským
povozem a postupně se k nim přidávali další poutníci.
Cesta z Vojnic vedla přes Prostějov, Drysice, Vyškov,
Modřice, Rajhrad, Pohořelice, Lechovice, Znojmo, Retz,
Eggenburg, Krems, Lilienfeld do Mariazell. Hlavním
motivem poutníků byla duševní očista a vstup do
intenzivního vztahu se sebou. Poutníci se během cesty
modlili za své zdraví, své rodiny, bohatou úrodu,
odpuštění hříchů a ochranu před epidemiemi a válkami.
O jejich několikatýdenní pouti se dochoval písemný
záznam a fotografie míst, kudy procházeli. Na památku

těchto poutí byla v roce 1879 na konci polní cesty
umístěna socha Panny Mariazell, kterou nechali postavit
manželé Anna a Jan Vitáskovi z domu číslo 38 ve Vojnicích.
Vypravovali koně a vozy na cestu pro poutníky, byli také
hlavními iniciátory poutí v obci.

Myšlenka vysadit v naší obci alej vznikala postupně,
především pro podporu včel, hmyzu a ptactva v krajině.
Na místě historické polní cesty jsme společnými silami
vysadili 38 stromů ve složení 15 lip srdčitých, 15 lip
zelených, 8 dubů letních. Součástí poutní aleje jsou také
dvě lavičky pro zastavení a informační panel o významu
místa. Na jejím konci se nachází socha Panny Mariazell –
v roce 2019 si připomínáme 140 let od jejího postavení.
Náš záměr vysadit alej podpořilo místní zemědělské
družstvo i vedení obce Těšetice. Jednotlivé stromy si
zakoupili a společně vysadili občané a rodáci z Vojnic
a okolí. Přišli a zasadili spolu s dětmi svůj symbolický strom
rodu, k němuž mohou chodit relaxovat i další generace.
Děkujeme všem rodinám za finanční podporu a vlastní
realizaci výsadby. Děkujeme také Zemědělskému družstvu
Těšetice a obci Těšetice za technickou podporu a společ‐
nosti BAL‐CON Olomouc za přípravu informačního panelu.
V neposlední řadě děkujeme Michalu Bábkovi z Vojnic
a Anně‐Marii Lingerové za obětavou pomoc při výsadbě.
Za realizaci a místní občany Jana Látalová, Přemysl
Holibka, Jan Běhal

Stařeček Kôbiček (č. 13), čili jak se občani vojničti męzę
sebó škádlęlę
Stařeček Kôbiček (1821–1885) bęl Hanák od „odenka“ (od
kořeňa), povahó, řečó ę zpusobama. Je nás jôž málo, keři
zmę ho znalę a žádné na ňé ve zlim nezpomene, dęž taky
nekemô nejakó nedobrotô vęvedl.
V obcę bęl vážené pro svy dobry vlastnosti a k té vážnosti
přespivala taky ta okolnosť, že bęl hodně zámožné. Jedinó
cerô brzo provdal, nechal si hrôbó véměnô a eště měl
záloženskó knižkô s pěknéma ciframa, takže si muhl
ledaco dovolęt, co si jiné véměnik dovolęt nemuhl. Zeť se
k nim dostal z malém pretencim, rodiču své ženę si vážęl
a stařečkovi v ničem nepřekážel – ę dęž s ňém nesóhlasęl.
Dęž bęl pilné čas, hodně práce v polô, tak stařeček trochô
pomáhal a dęž nebęlo co dělat, rád poseděl v hospodě. Co
měl taky sám doma dělat?
Stařenka pomáhalę celé rok mladé hospodęni, kalendář
Moravan oměle jôž nazpaměť, novinę sedláci tenkrát eště
neodbiralę, tak míval zęmního času dlóhó chvilô.
Sedával s kamarádem kovářem, keré si taky na starý leta
jôž ôlevoval – cely hodinę v hospodě. Bęlę obá trocho
zvandrovali, viděle obá kos světa. Kovář bęl na vandře
v Rakósich a ve Štýrskô a stařeček bęl aspoň dvacetkrát
v Maria‐Cell na póti a dvakrát v Řimě. Sedávalę a vękládalę
si pěkně o staréch zašléch časech.
Stařeček neměl pro přirodni krásę v alpskéch krajích moc
pochopeni, nijak nebęl tema kopcama a skalama nadšené,
končíval popis tech krajin: „Néni nad náš kraj! Takovyho
položeni, jak ô nás – mezę Olomócem, Prostijovem
a Létovló sem nikde neviděl. Samę kopce, samę pahorę
v tech Alpách – kdo vi co ti lędi tam jijó, chleba (obilí) sem
tam rust neviděl. V Řimě je to všecko tôze pěkny – ale ani
hlt dobryho piva tam člověk nedostane.“
Kovářovi se tę malebný kraje lébilę a névic se mô
zamlóvalo, že ve Štzrskô bęla kovárna všôde vedli
hospodę. To je dobré nápad od tech Němcu. Na Moravě
stavěle kovárně za dědinó a chôdák kovář, dęž se chtěl
počerstvit, mosęl až do dědine a pře kovářskym řemesle je
občerstveni zapotřeba.
Ve Štyrskô a v alpskéch krajich vubec je skôtečně všôde
kovárna vedli hospodę, z dob, kdę jezdilę formani po
sęlnicich k Terstô. Pro pohodlí formanu bęla kovárna vedli
hospodę k obapolné spokojenosti kovářu ę formanu.
Nesmimę si ale męslęt, že naši dva kamarádi bęlę nejaci
opilci. Pravda, truňk jim chôtnal všecek, ale ôžévalę ho
střídmě a žádné jich neviděl opili. Zli hôbę řikale, že je to
záslôhó jejich manželek – obá měle vzorný ženę.
Dobrá módrá matka na Hané, dęž vdává cerô, dává ji
dovijaky napomenóti a dobry radę – mezę jiném taky toto:
Dęž vizeš, že môž trochô přebral, nesmiš hneď křečet
a nadávat, mosiš ho v dobrym ôchlácholęt a ôkręt
a napomenót ho a domlovit mô až je střizleve. Děti
a chasa nemaji vědět, že je hospodář taky chębôjici. –
Podli té radę se manželkę našech kamarádu řidile a môži si
jich vážęlę.
Zdroj: OPLUŠTIL, Zdeněk, a ŘEZNÍČEK, Josef, eds. Vojnice: Čítanka
hanácké dědiny. Vojnice: Dobrovolný hasičský sbor, 1935. 145 s.

Ochotníci z Těšetic
V letošním roce došlo v rodinách tří členů souboru
k radostným událostem a narodili se nám tři potenciální
noví krásní herci.

usedlosti, kde byl ještě před pár lety sklad zeleniny
a ovoce, se stává komunitní centrum. Veřejnosti nabídne
prostor pro konání společenských, vzdělávacích
a kulturních aktivit i činnost spolků na podporu rodin
s dětmi.

Při dokončení březnových představení komedie „Drahá
legrace“ jsme pocítili, že bude nutné náš herecký soubor
doplnit, aby se novopečení rodiče mohli věnovat svým
povinnostem. Doplnění nových členů souboru však nebylo
tak jednoduché. Nacvičování každé nové hry je totiž
poměrně náročné na čas, a toho se mnohým v této
hektické době nedostává. Vše se však podařilo vyřešit,
takže v jarní sezoně 2020 bychom chtěli uvést hru
Františka R. Čecha „Dívčí válka“.
Všichni herci se již těší na zkoušky a sami jsme zvědavi, jak
se s novými posilami souboru v této známé frašce
předvedeme divákům. Doufáme, že nám i nadále
zachováte přízeň.
V roce 2020, kdy oslavíme 19. výročí divadelního souboru,
přejeme všem našim příznivcům vše nejlepší.
Ochotníci z Těšetic
Hanácký genius loci: ratajské HUMNO se stává
komunitním centrem
Za „humny“ je tam, kde se schází celá vesnice. Zlidovělé
pojmenování oblasti, která odpradávna navazovala na
zadní trakt sedláckých statků i usedlostí a měla zcela
primární zemědělský význam, dnes asociuje místo pro
chvíle plné pohody, pospolitosti a zajímavých činností. Ale
nejen prací živ je člověk. To dobře vědí na HUMNU 11
v Těšeticích‐Ratajích, které se stalo jedním z komunitních
center Regionu Haná.
Průsečík generací i názorů
Komunitní centrum může mít mnoho forem, které se
odvíjejí od toho, co je pro dané společenství v daném čase
a prostoru důležité. V obecné rovině má jít o objekt, který
je otevřený všem. Tam, kde se setkávají všechny generace
za účelem kultury, vzdělávání, komunikace, kurzů,
tematických společenství, kroužků, jarmarků a prezentací.
Komunitní centrum je otevřené nápadům a inovacím. Jde
o živý organismus, který roste a sílí s každou uskutečněnou
akcí, do níž se může zapojit naprosto každý. Je to výzva,
která dokáže „rozbít“ stereotyp a namotivovat všechny
napříč sociálním spektrem.
Podpora z IROP
Na Těšetice‐Rataje se usmálo štěstí. Staly se jednou z jede‐
nácti obcí v rámci výzev MAS Region Haná z Integro‐
vaného operačního programu (IROP) a Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ). Z bývalé části hanácké

Zkušenost mluví za vše
A nejde o žádný „pokus – omyl“. HUMNO 11 coby místo
setkávání se jako takové již nějaký ten pátek existuje.
Prostor v přízemním objektu je nyní využíván zejména pro
akce SDH Rataje, konkrétně na schůze sdružení a hasičské
soutěže. S dobrou odezvou se tu setkaly dětské dny,
kácení máje, pálení čarodějnic, ale i sešlosti místních
občanů. Své aktivity zde realizuje například i neformální
spolek JULISKA Rataje, věnující se malé kopané.
Nápad místního patriota
Myšlenka poskytnout HUMNO lidem vzešla od místního
patriota Ing. Zdeňka Šoustala, který po několik desetiletí
aktivně podporoval kulturní život v obci. „Byl vždy velmi
aktivní a činný. Měl Rataje rád a toužil po tom, aby se
v nich lidé sdružovali a utužovali sousedské vztahy.
Společenské aktivity při nejrůznějších příležitostech se
postupně stávaly tradicí a zasloužily si vlastní zázemí.
Bývalé humno jsme začali budovat vlastními silami,“
vzpomíná na začátky dcera mecenáše Jitka Opravilová.
Návaznost k tradicím
Dnes je provozovatelem a vlastníkem objektu místní
spolek JATAR, z. s. V budoucnu hodlá využít i prostoru
krovu, kde bude vybudováno sociální zázemí se šatnami
a klubovnou. „Když se naskytla možnost využít investiční
podpory Regionu Haná v oblasti zřízení komunitního
centra, neváhala jsem a zařadila naše HUMNO 11 mezi
uchazeče o podporu. Jsem velmi ráda, že to vyšlo. A vím,
že by byl na tento projekt pyšný i táta,“ sdělila Jitka
Opravilová za spolek JATAR, z. s., který po svém otci dále
vede a věnuje se mu.

První cvičení se konalo 12. 9. 1909 na dvoře Rolnického
pivovaru v Těšeticích. Tohoto cvičení se účastnilo i mnoho
Sokolů z okolí a bylo finančně tak úspěšné, že se mohlo
zaplatit tělocvičné nářadí dodané firmou R. Smékal z Čech
pod Kosířem. Ještě téhož roku měla jednota 60 činných
a 45 přispívajících členů.
Zpočátku měl těšetický Sokol problém s prostorem pro
cvičení, a tak se během let cvičilo v obecním hostinci,
hostinci Karla Fialy, kůlně pivovaru, hostinci paní
Kubíčkové v Ratajích a na humnech za palírnou, ženy ze
Sokola pak cvičily v předsíni poštovního úřadu.
Foto: 360media s. r. o.
Aby HUMNO žilo...
HUMNO 11 má ten nejlepší potenciál proměnit sny ve
skutečnost. Kultura, sezonní akce, setkání dobrovolnických
sdružení, kroužky, ale i dobrovolnická činnost, workshopy,
charity a stacionáře handicapovaných a sociálně
znevýhodněných. Pro komunitní centrum se rýsují
bezbřehé hranice užívání a dveře jsou otevřené skutečně
všem. „Naším cílem je, aby to zde žilo. To chtěl můj otec
a my se v jeho šlépějích vydali,“ dodává Opravilová.
Slavnostní otevření komunitního centra je plánováno na
jaro 2020.
Hanácký genius loci žije
Obec Těšetice‐Rataje byla v roce 1995 vyhlášena
vesnickou památkovou zónou pro příkladný typ hanácké
obce. Selská stavení si zde zachovala původní dispozice
včetně arkádových náspů, zahrad, okrasných zídek a špale‐
tových stodol. V současnosti se jedná o moderní obec,
která má multikulturní genius loci.

V roce 1914 vybudovala těšetická obec nový hostinec
s prostorným tanečním sálem v patře budovy. Obec sál
pronajala Sokolu s podmínkou, že tam budou cvičit i žáci
obecné školy. V roce 1921 Sokol hostinec od obce
odkoupil za 135 000 korun.
V roce 1927 bylo v sále instalováno „Kino Sokol“, jeho
velmi zajímavé historii se budeme věnovat samostatně
v nějakém příštím čísle zpravodaje. V roce 1932 byly
zřízeny oddíly lehké atletiky a volejbalu mužů.
V roce 1934 byl založen hokejový odbor. I když se snažil
osamostatnit, jeho žádosti byly zamítány, a tak hrál pod
hlavičkou Sokola. Nejúspěšnějším rokem pro těšetické
hokejisty byl rok 1958, kdy hráli v celostátní soutěži ve
skupině B. Jejich soupeřem byl např. Spartak Brno, Tatran
Opava či Spartak Olomouc. Významnou osobností
hokejového oddílu byl Florián Střída, postupně se
vypracoval na obránce v Pardubicích a také v německém
Kaufbeurenu. Po ukončení kariéry hokejisty se stal
trenérem Pardubic. Florián Střída zemřel 28. 11. 2016 ve
věku nedožitých 83 let.
V roce 1941 byl Sokol rozpuštěn. Obnoven byl po válce,
ale již v roce 1956 byl znovu zakázán. K další obnově
Sokola došlo pak až po roce 1989.

Foto: 360media s. r. o.
Pavla Dočkalová
Kronikářská výročí
V rámci tohoto čísla zpravodaje bych rád čtenářům
připomněl i výročí, která se nějakým způsobem dotýkají
historie našich vesnic. Jedním takovým výročím je založení
Sokola v Těšeticích.

Rolnická záložna v Těšeticích

Těšetický Sokol byl založen dne 8. 8. 1909, kdy byla do
obecního hostince v Těšeticích svolána valná hromada.

V literatuře se uvádí, že rolnická záložna v Těšeticích byla
ve své době kapitálově silnou. Založena byla právě před

150 lety, konkrétně 20. 10. 1869. Obvod celé záložny čítal
13 vesnic v okolí Těšetic. Již v roce 1871 měla záložna
v oběhu 388 700 zlatých.
V roce 1898 byl těšetický pivovar v majetku bratří
Kubelků, ti měli půjčky právě u těšetické záložny, a to jak
na pivovar, tak sladovnu na Klášterním Hradisku. Ve
stejném roce tak záložna pivovar odkoupila, hlavně
z důvodu záchrany záložny již hrozila velká ztráta.
V roce 1906 nastala dražba sladovny na Klášterním
Hradisku, těšetická záložna jako největší věřitel byla
dražbě přítomna. Celá dražba probíhala tak, že právní
zástupce majitelů JUDr. Kaplan přihazoval po 1 K a záložna
po 1000 K, JUDr. Kaplan prováhal svoji příležitost, a těše‐
tická záložna se tak stala za 200 000 K majitelem největší
olomoucké sladovny. Správní rada se vydala na oběd do
Národního domu, zde je kontaktoval JUDr. Jan Ošťádal,
jenž jim oznámil, že se do jeho kanceláře o půl třetí
odpoledne dostavili zástupci olomouckých sladovnických
forem I. & W. Briess, Heller & Husserl a Bruno Winter
s tím, že mají o sladovnu zájem. Správní rada se odebrala
do kanceláře advokáta Ošťádala a po krátkém jednání
uzavřela s olomouckými židovskými sladovníky před‐
běžnou dohodu o koupi podniku. Suma, za kterou
těšetická záložna sladovnu prodala, byla smluvena na
508 000 K.

14. 3. 1939 bylo rozhlasem ohlášeno osamostatnění
Slovenska; 15. 3. je zde uvedena zmínka o vypálení
olomoucké synagogy; o dva dny později bylo vydáno
nařízení o přijímání říšské marky jako zákonitého platidla;
1. 9. 1939 pak vypukla válka mezi Polskem a Říší.
Ve Vojnicích se objevili první němečtí vojáci již v 6 hodin
ráno 15. března 1939. Přijeli směrem od Příkaz a pokra‐
čovali dále na Ústín a Olomouc.
Kino Sokol odehrálo v roce 1939 celkem 59 celovečerních
filmů a 1 film dětský. Z toho bylo 37 českých, 11 ně‐
meckých, 8 amerických, 1 francouzský, 1 anglický.
Sametová revoluce v Těšeticích v roce 1989
Sametová revoluce byla zpočátku revolucí městskou či
pražskou, a proto lidé na venkově hned nevěděli, o co se
jedná. Občanské fórum se začalo v Těšeticích tvořit brzy
po 17. listopadu 1989. První shromáždění Občanského
fóra se konalo 30. listopadu 1989 v kinosále v Těšeticích,
druhé potom 11. prosince 1989.
Dne 29. prosince 1989 byl zvolen novým československým
prezidentem Václav Havel, v následujícím roce pak
proběhly první svobodné volby.
Kronikář Martin Kašpar
Zdroje: VIKTOŘÍK, M. Osudy olomouckých sladoven a sladovnických
firem v kontextu sladovnického průmyslu. Olomouc, 2007; PAPAJÍK, D.
Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice. Olomouc, 2002.

Nohejbalový turnaj Vojnice

Na Zábraní, v pozadí budova hostince, záložny a Sokola
Největší rozmach záložny nastal po roce 1920, v roce 1932
úvěry dosáhly 9,5 milionu. Záložna měla placeného písaře,
od roku 1913 i placeného účetního. Od roku 1940 pak
ještě 3 úředníky.
Po roce 1945 byla do záložny jmenována národní správa
a po roce 1948 byla přeměněna na lidový peněžní ústav
s názvem Kampelička s. r. o., v roce 1953 byla záložna
sloučena se Státní spořitelnou v Olomouci.
Rok 1939 v našich obcích
V Těšeticích proběhla v roce 1939 výměna kronikáře, po
Ignáci Vacovi kroniku začal psát jeho zeť Jaromír Černý,
varhaník a učitel hudby. Z kroniky se pak dozvídáme, že

Nohejbalový tým „Kopyta“ Vojnice, foto: facebook
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