Zpravodaj obce Těšetice
periodický tisk obce Těšetice,

červen 2020

místní části Těšetice, Vojnice a Rataje
Vážení spoluobčané,
když jsem letos v lednu, na jednom novoročním setkání,
vzpomínal, jak jsem v prvním roce starostování zažil dva
přívalové lijáky, jeden požár, řádění kůrovce a několik
vichřic, a prohlašoval, že rok 2020 může být už jen lepší,
sám bych nevěřil, jak hluboce se pletu. Dnes už jen trpce
vzpomínám, jak jsme v únoru vtipkovali o netopýrech
v Číně a jak jsme si vůbec nepřipouštěli, že by se něco
podobného mohlo stát také u nás. Přišel březen a začínalo
být hůř a hůř. Konečný stav, kdy se kompletně zastavil
provoz škol, úřadů, části průmyslu, a služeb, byl něčím, co
v naší novodobé historii nemělo a snad dlouho nebude mít
obdoby.
V době, kdy připravujeme tento zpravodaj, všichni věříme,
že se vše vrací do normálu a že na „koronadobu“ budeme
brzy už jen vzpomínat. Byla by ale chyba, kdybychom se
nad tímto těžkým obdobím nezamysleli, nebo na něj
dokonce zcela zapomněli.
Stejně tak by bylo chybou dnes nepoděkovat lékařům,
sestřičkám, hasičům, policistům, řidičům dopravní
obsluhy, prodavačkám a všem dalším, kteří v této těžké
době zůstali „v první linii“ a obětavě pomáhali ostatním. Je
také dobré připomenout, že i v naší obci se zvedla velká
vlna solidarity a dobrovolné pomoci. Nemohu nejmenovat
ty, kteří pro naše spoluobčany bezplatně šili roušky (Šárka
Navrátilová, Veronika Miháleková, Barbora Slimaříková,
Hana Vánská, Helena Janišová, Irena Mlčochová, Marie
Procházková, Ing. Zuzana Vojtěchovská a Vladimír Grégr),
ty, kteří tyto roušky (a bylo jich přes 1500 kusů) roznášeli
seniorům a dalším potřebným (mladí členové SDH
Těšetice, SDH Vojnice a SDH Rataje), ani ty, kteří byli
ochotni zajistit či rovnou darovat různé dezinfekční
prostředky (Ing. Eduard Hanina, Václav Koutný a Věra
Holišová). Zapomenout nesmím ani na vůbec první pomoc
v podobě dodávek tehdy zcela nedostatkových
ochranných prostředků od statutárního města Olomouce
a Olomouckého kraje. Ocenění si zcela jistě zaslouží
i pracovníci ČOV, OÚ, ZŠ, MŠ a ŠJ Těšetice, kteří – snad
nejdéle ze všech obcí v okolí – udržovali v chodu obecní
úřad, mateřskou školu a také školní jídelnu, jež po celou
dobu nouzového stavu zajišťovala obědy pro stávající
i nové strávníky. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl…
Nejvíc bych však chtěl poděkovat všem občanům, kteří
v této složité době dokázali jednat s rozvahou a zachovat
optimismus, zůstávali doma, nešířili „zaručené zprávy“,

nevykupovali obchody, nehromadili zásoby potravin
a dezinfekcí, a napomohli tak k tomu, že jsme až dosud vše
zvládli relativně v klidu a bez zbytečné paniky.
K návratu ke klidným myšlenkám by mohlo přispět i nové
vydání Zpravodaje obce Těšetice, který vychází v nové
„ekonomicko-ekologické“ podobě. Doufám, že vás
příspěvky spolků a organizací působících v obci Těšetice
potěší a přispějí k lepší náladě a víře v lepší nebo alespoň
normální zítřky. Přeji všem pevné zdraví, pohodu a krásné
léto 2020.
Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce Těšetice
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE A DRŽITELE PSŮ !!!
Vzhledem k množícím se stížnostem připomínáme, že dle
Obecně závazné vyhlášky obce Těšetice OZV č. 2/2006
(viz www.obec-tesetice.cz -vyhlášky, zákony) platí mj., že:
- je zakázáno volné pobíhání psů na veřejném
prostranství s výjimkou prostor uvedených v OZV
- majitel (držitel) psa je povinen na veřejném
prostranství zabezpečit psa vedením na vodítku nebo
doprovázet psa s nasazeným košíkem (náhubkem)
- zakazuje se vodit psy na dětská hřiště a sportoviště
Povinností je rovněž odstranit případné znečištění
veřejného prostranství a komunikací psími exkrementy.

Krátce z činnosti Zastupitelstva obce Těšetice (ZOT) a
Rady obce Těšetice (ROT)
- ZOT schválilo finanční příspěvek Svazku obcí Vodovod
Pomoraví na výstavbu nového vodovodního řadu
propojujícího olomouckou a litovelskou větev
vodovodu pro zvýšení technické i ekonomické
bezpečnosti provozu; výše příspěvku obce Těšetice činí
cca 2 mil. Kč, celkové stavební náklady jsou Svazkem
kalkulovány ve výši cca 55 mil. Kč.
- ZOT schválilo finanční příspěvek Svazku obcí Těšetice
a Ústín na dostavbu poslední části nové dešťové
kanalizace ve Vojnicích (lokalita „U Obecního domu“);
celková výše příspěvku obce Těšetice přesáhne 3,5 mil.
Kč, stavební práce začnou na podzim 2020. Jedná se
o (snad) poslední podmínku, aby SSOK mohla konečně
zahájit práce na opravě silnice ve Vojnicích.
- ZOT schválilo návratnou finanční výpomoc ZŠ Těšetice
na rekonstrukci a vybavení žákovských učeben; celková
výše „úvěru“ obce činí cca 1,5 mil. Kč.
- ROT schválilo nákup nového zahradního traktorku,
kupní cena byla hrazena z částky získané prodejem
svahové sekačky SPIDER.
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- ROT schválila měsíční platby za služby pojízdné
prodejny společnosti PAULLA, s. r. o. – prodej potravin
a tzv. smíšeného zboží v Ratajích, prodejna zajíždí do
Rataj od února 2020, a to dvakrát týdně.
- ROT schválila dotace ve prospěch spolků působících
v obci Těšetice (SDH, SK Sokol atd.), celková výše dotací
činí cca 160 tis. Kč.
- ROT schválila redesign webových stránek obce Těšetice
a zřízení nové facebookové stránky (pod názvem Obec
Těšetice – „oficiální stránky“), obě stránky byly
spuštěny v květnu 2020.

ZŠ Těšetice
V pátek 28. 2. 2020 se uskutečnila v ZŠ Náklo recitační
soutěž s názvem „Souboj recitátorů“. V přednesu poezie
a prózy se mezi sebou utkali žáci ze ZŠ Příkazy, ZŠ Těšetice,
ZŠ Senice na Hané a domácí ZŠ Náklo. Naši žáci se
konkurenci ostatních škol vůbec neztratili a v kategorii III.
se Klára Miháleková umístila na 2. místě, v kategorii IV.
Ester Miháleková na 3. místě a v kategorii V. Monika
Sojková na 2. místě.
Všem reprezentantům naší školy děkujeme a přejeme
mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Dotace na investiční akce obce Těšetice
- KD Těšetice – Olomoucký kraj schválil dotaci ve výši cca
50 % celkových nákladů na opravu toalet v Kulturním
domě v Těšeticích, akce začne na podzim 2020.
- Multifukční hřiště Těšetice – Olomoucký kraj schválil
dotaci ve výši 50 % celkových nákladů na stavební
úpravy multifukčního hřiště v Těšeticích (umělé
osvětlení, nové oplocení).
- Kamenný kříž Rataje – Olomoucký kraj schválil dotaci
ve výši 50 % celkových nákladů na opravu kříže
v Ratajích, lokalita „Na Zábraní“, akce je v současné
době již v realizaci.
- Vybavení JSDH Těšetice – Olomoucký kraj schválil
dotaci ve výši 100 % celkových nákladů na pořízení
vybavení proti hmyzu (ochranné obleky, odchytové
nářadí). V případě nebezpečného rojení včel, sršňů
apod. kontaktujte kancelář Obecního úřadu Těšetice
nebo přímo členy JSDH Těšetice.
- Výsadba stromů – Ministerstvo životního prostředí na
konci roku 2019 schválilo dotaci ve výši více než 85 %
nákladů na výsadbu stromů (Vojnice, Rataje, Těšetice),
vysazeno bylo cca 115 stromů, dotace byla proplacena
na jaře 2020.

Projekt Na hraně
Ve dnech 18. až 20. 2. 2020 proběhl u nás ve škole
preventivní program Na hraně. Název vystihuje obsah
programu, zaměřeného na gambling a patologické
hráčství. Hráčství zahrnuje hraní her na PC, sázení na
sportovní zápasy, sázení přes internet apod. Žáci se
dozvěděli, že pravděpodobnost prohry je mnohokrát vyšší
než naděje na úspěch a výhru.
Seznámili se s projevy závislosti a s organizacemi, které
nabízejí ohroženým a závislým lidem pomoc. Celý program
pro žáky připravily pracovnice z neziskové organizace
Podané ruce Olomouc.
Pohádkové učení
V úterý 10. 3. 2020 se konalo ve škole Pohádkové učení
pro budoucí prvňáčky.
Děti si vyzkoušely jednoduché úkoly z matematiky na
interaktivní tabuli, malovaly, zpívaly a překonávaly
překážkovou dráhu. Rodiče získali bližší informace o zápisu
dětí do ZŠ a prohlédli si školu.
Mgr. Vladimíra Pospíšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Těšetice

- Chodníky Rataje – IROP schválil dotaci na dostavbu
chodníků v Ratajích (od hospody směrem na Olomouc,
po levé straně silnice), akce bude realizována na jaře /
v létě 2021.
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Řemeslo má zlaté dno
Toto rčení platilo ve středověku a platí i dnes. V hodině
dějepisu si to připomněli a vyzkoušeli žáci 7. třídy.
Žáci 7. třídy se v letošním školním roce v dějepise
seznamují s dějinami středověku. V tomto období ve
střední Evropě, a tedy i na našem území, začala vznikat
města a jejich obyvatelé se zabývali řemesly či
obchodováním. Vznikaly tzv. řemeslnické cechy, které
sdružovaly řemeslníky téhož řemesla v rámci jednoho
města. A právě na tyto cechy jsme si v hodině dějepisu
zahráli. V našem „městě“ pracovali zlatníci, hrnčíři, barvíři
a krejčí. Stejně jako středověcí řemeslníci si žáci vytvořili
hierarchii svého cechu a museli splněním úkolu dokázat,
že si své členství v cechu zaslouží.
Všichni žáci obstáli velmi dobře a v rámci této aktivity si
rovněž uvědomili důležitost řemesel i v dnešní době.
Seznámili jsme se jednak s řemesly, která již zanikla, ale
i s těmi, která existují dodnes. Bez dobrých řemeslníků se
totiž neobejde ani dnešní moderní svět.
Mgr. Iva Roubalíková, ZŠ Těšetice
Pohybové hry
Ve sportovním kroužku pro žáky 1. a 2. třídy jsme zapojeni
do projektu Atletika do škol. Žáci se učí základům
atletických disciplín, osvojili si průpravné hry pro získávání
pohybových dovedností a schopností. Pohyb je v tomto
věku ještě baví a při společném sportování zažívají
i spoustu legrace.
Zuzana Večeřová, Vladimíra Pospíšilová, ZŠ Těšetice

Dalším pěkným zážitkem v lednu byla návštěva mobilního
Planetária s promítáním ve velké nafukovací kopuli.
Program Ze země do vesmíru a Do nitra galaxie se všem
účastníkům líbil.
Ani v únoru senioři nezaháleli. Procvičovali si paměť
řešením kvízů, skrývaček, hádanek a přísloví a bylo při tom
hodně veselo. Přednáška Ing. Hambálka o Islandu spojená
s promítáním a doplněná vyprávěním vlastních zážitků
z cesty měla velký úspěch. Ke sportu využíváme
bowlingové dráhy v Senici na Hané. Vždy se bojuje
o nejvyšší počet bodů.
O soutěži Babička roku i o jejím zákulisí nám povyprávěla
naše členka paní Marie Záhorová. Již v září předešlého
roku vyhrála krajské kolo této soutěže a postoupila mezi
14 babiček do prvního celorepublikového finále.
Propagovala v něm hanácký kraj, prezentovala se
i ukázkou pštrosího vejce polepeného 5700 slaměnými
dílky, vlastní básničkou a hanáckou písní. Její vystoupení
porotu zaujalo natolik, že získala 2. místo a titul Stříbrná
babička roku 2019. Na besedě v klubu nám ukázala
korunku a recitací vlastních básniček zaujala všechny
přítomné. Ještě jednou gratulujeme.
Březen je měsícem knihy. Dodrželi jsme tuto tradici
a besedovali jsme nad knihou Papíry na hlavu společně
s jejím autorem, panem Rostislavem Kuchařem, který
pochází z Loučan. Pověděl nám, jak se k psaní knih dostal
a jaký úspěch má v knižním světě.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsme museli zrušit
všechny naplánované schůzky. Těšíme se, že jakmile se
situace v naší zemi uklidní, vyjedeme do termálů ve
Velkých Losinách, navštívíme Moravské divadlo
v Olomouci a setkáme se i se členy jiných klubů na jejich
zajímavých akcích. Všem přejeme především pevné zdraví!
za Seniorklub Těšetice Jarmila Vašíčková
SDH Těšetice

Seniorklub Těšetice
Rok 2020 se v Seniorklubu Těšetice úspěšně rozběhl. Na
první lednové schůzce v hostinci Na Rozcestí jsme
zhodnotili činnost za minulý rok, jako velmi úspěšné bylo
hodnoceno zvláště Předsilvestrovské posezení pořádané i
pro veřejnost. Potěšila nás velká účast členů z okolních
klubů: Křelova, Štěpánova, Slatinic, Náměště, Příkaz,
Střeně, Topolan a Jívové. K tanci a k dobré náladě hrálo
duo PEVA oblíbené písně naší generace. Bohatá tombola
s hodnotnými dary od členů i sponzorů byla příslibem
pěkných výher. Všem sponzorům touto cestou děkujeme.
Poděkování patří také všem ochotným členům klubu
pomáhajícím při organizaci akce.

Zdravím všechny příznivce hasičů i všechny ostatní.
V tomto krátkém příspěvku chci především informovat
o změnách v našich plánovaných akcích. I naše jednotka
byla nedávno ve stavu pohotovosti, nakonec jsme se ale
nemuseli přímo účastnit lokální izolace Litovelska
a Uničovska. Každého z nás ale nějakým způsobem
pandemická situace zasáhla. Pro hasiče to znamenalo
zastavení tréninků i soutěží. Dnes už sice opět trénujeme,
jak to ale dopadne se soutěžemi, se teprve uvidí.
Ještě před omezením skupinových aktivit jsme stihli
ořezat, případně pokácet některé stromy, které byly
nemocné nebo ohrožovaly chodce v Těšeticích. Další
podobný zásah byl zastaven nařízením vlády ČR.
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Ani v době omezení jsme ale nezaháleli. Díky aktivnímu
přístupu starosty obce jsme na základě krajských dotací
získali vybavení na likvidaci hmyzu, tj. ochranné
a technické prostředky k zásahu při rojení včel nebo vos na
místech, kde mohou ohrožovat obyvatele.
Každoroční sběr železa, původně plánovaný na duben,
musel však být odložen. Prosíme všechny, kteří nás touto
formou podporují, aby vyčkali. Letošní sběr železa
v Těšeticích proběhne až po prázdninách.

Omlouváme se všem dětem, že jsme jejich svátek neslavili
v obvyklém termínu. Dětské odpoledne pro ně ale
připravíme v rámci letošních hodových oslav v Těšeticích,
které jsme se po delší úvaze rozhodli trochu pozměnit.
Věříme, že vám tím vyjdeme vstříc, abyste se mohli v klidu
setkat s přáteli z vesnice. Hodová zábava proběhne (pokud
to situace dovolí) v pátek večer. Sobotní odpoledne bude
patřit dětem a zábavným hrám, večer pokračujeme
posezením s reprodukovanou hudbou a občerstvením.
Nebudeme vybírat vstupné, bude to opravdu příležitost
pro všechny občany z blízkého i vzdálenějšího okolí si
v klidu posedět a užít si večer s přáteli u dobrého jídla
a pití. Hodová neděle bývá okořeněna netradiční
hasičskou soutěží. V době psaní tohoto příspěvku ještě
nevíme, zda se soutěž bude moci uskutečnit. I kdyby to
nebylo možné v klasickém „open“ formátu, určitě pro vás
něco připravíme. Minimálně se nabízí možnost porovnat
naše dovednosti v klání týmů z okolních vesnic nebo
nechat naše děti předvést, co umí.
Mikulášskou nadílku už snad nic nenaruší. Buďme
optimističtí, veselejší myšlenky nám pomáhají překonávat
i komplikované období. Přeji všem pevné zdraví, klid
a pohodu.
za SDH Těšetice Eda Hanina
SDH Vojnice
Letošní jaro nejen pro nás nezačalo příliš šťastně. Omezení
vyvolané vyhlášením nouzového stavu v ČR se dotklo nás

všech, a proto jsme museli rychle zareagovat na nastalou
situaci. Již tradiční plánované jarní akce, jako je Keltský
telegraf či Pálení čarodějnic, jsme museli zrušit. Stejně tak
se výrazným způsobem zkomplikovala společná příprava
našich sportovních družstev na závodní sezonu.
Nic ale netrvá věčně, doufejme tedy, že se již brzy uvidíme
a odstartujeme naši první letošní akci, kterou jsou
Vojnické hody. Hody ve Vojnicích začínají Dětským dnem
v pátek 3. 7. 2020. Budou připraveny různé atrakce pro
děti a samozřejmě také tradiční večerní diskotéka.
Následující den bude možné se pobavit v odpoledních
hodinách v areálu v „Hliníku“ při posezení s občerstvením
při reprodukované hudbě. V sobotu večer, pokud to
situace umožní, se uskuteční taneční hodová zábava se
skupinou SAX ROCK. Nedělní sváteční odpoledne bude
opět pro všechny připraveno občerstvení a posezení při
reprodukované hudbě. V pondělí 6. 7. 2020 proběhne
v areálu v „Hliníku“ plánovaný VII. ročník pohárové
soutěže v požárním sportu, kde můžete přijít podpořit
družstva požárního sportu mužů a žen. V průběhu této
soutěže si připomeneme i výročí založení našeho sboru,
které se datuje do roku 1905, a při této příležitosti
plánujeme za účasti přítomných hostů vysadit památnou
lípu.
V červenci to ještě nebude vše, o víkendu 17.–19. 7. 2020
se opět sejdeme v „Hliníku“ na jubilejním 20. ročníku
Srazu majitelů a příznivců vojensko-historické techniky.
Doufejme, že nám bude přát počasí a společně si užijeme
připravovaný program.
Během volna, které uplyne do další plánované akce, se
budeme starat o náš areál v „Hliníku“, údržbu hasičské
zbrojnice a okolí obce při plánovaných brigádách.
Plánujeme také zorganizování akce Ukliďme Česko, která
musela být na jaře zrušena. Tímto bychom chtěli všechny
pozvat na společnou brigádu, při níž společně uklidíme
naši obec a přírodu v jejím okolí. Termín konání této akce
bude zveřejněn na obecních vývěskách a facebookových
stránkách sboru. Pokud se k nám přidáte a podpoříte nás
ve společné práci, budeme velmi rádi.
V měsíci srpnu nás čeká jako každý rok Srpnová noc se
skupinou SAX ROCK. Přijďte si tuto akci užít a podpořit
nejen náš sbor.
Předposlední společnou akcí pro nás všechny bude krásný
nápad mladých hasičů a hasiček – Rozsvícení stromečku.
Akce měla loni premiéru a zaznamenala velký úspěch,
a proto se budeme těšit na vaši účast 28. 11. 2020
v podvečer u kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi ve
Vojnicích s lahodným punčem a vánoční atmosférou.
Poslední den v roce pořádáme Silvestrovskou vatru, kde si
společně připijeme a popřejeme do nového roku.
Závěrem tohoto příspěvku chceme všem v této nelehké
době popřát hodně zdraví, sil a optimismu. Těšíme se, až
se všichni na našich akcích setkáme.
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Informace o činnosti sboru, soutěžích, akcích a jiných
aktivitách a aktualitách si můžete pravidelně přečíst
informace na facebookových stránkách SDH Vojnice.

páru ze skupiny Quick Olomouc. O zábavné představení
pro návštěvníky plesu se letos poprvé postarali hoši
z týmu Ratašice. Třebaže to byla jejich premiéra, taneční
vystoupení sklidilo obrovský úspěch, a to nejen u žen.
Aby ani děti nepřišly o zábavu, přichystali jsme si pro ně
dětský rej masek. Karnevalem nás provázel DJ Mariánek,
který se společně se členy sboru usilovně snažil udělat
dětem jejich den co nejhezčí. Hlavním bodem programu
byla tombola plná zajímavých cen.
Ani nepříznivá aktuální situace nás nezastavila od dodržení
tradice, tudíž i letos se v samém srdci naší malebné
vesničky tyčí krásná májka. Naši hasiči ji sice museli
postavit v omezeném počtu, ale tradice je tradice, a ta by
se porušovat neměla.
Všichni doufáme, že se situace zlepší a budeme moct
pořádat hasičské akce ještě v tomto roce a setkávat se na
nich se spoluobčany z našich obcí.

Za SDH Vojnice Tereza Jílková
SDH Rataje
Začátkem školního roku 2019/2020 uspořádala skupina
historického šermu Dragers Olomouc ve spolupráci
s naším sborem dobrovolných hasičů v Ratajích nultý
ročník Bitvy na hanáckém poli. Tato akce se konala 21. 9.
2019 na místním Humně 11. Součástí programu byla
ukázka středověké bitvy, ochutnávka kuchyně od Plného
Břuchu a večerní koncert dobové hudby Bohemian Bards.
Po 30 letech k nám opět zavítal Jožka Černý se svojí
cimbálovou muzikou. Koncert se konal 16. 11. 2019
v Kulturním domě v Těšeticích. Tato akce se uskutečnila na
počest našeho zesnulého bratra Květoslava Střídy, který se
výrazně podílel na jejím plánování. Jožkovi se u nás velice
líbilo, a tak doufáme, že k nám na Hanou zase brzy přijede.
Již tradičně jsme 1. 12. 2019 na návsi slavnostně rozsvítili
vánoční stromeček. O program se postarali mladí hasiči
recitací svých básniček. Slovo si vzal i starosta obce
Těšetice Mgr. Jindřich Protivánek a s přáním krásného
prožití svátků a šťastného nového roku rozsvítil
stromeček. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné
občerstvení v podobě cukroví a horkého punče na zahřátí.
Zanedlouho poté jsme jako každý rok 1. 1. 2020 uvítali
nový rok ohňostrojem.
Začátkem roku 2020 náš sbor opět pořádal dětskou
uzlovací soutěž „Ratajsky soke“ v KD v Těšeticích za hojné
účasti jak soutěžních družstev, tak jednotlivců.
Členové našeho sboru se nikdy nebrání kvalitní zábavě,
tanci a dobré muzice, tudíž jsme i v roce 2020 pořádali pro
obyvatele okolních obcí hasičský ples. Již poněkolikáté
zajistila hudební doprovod skupina Modrá rosa.
Zpestřením programu bylo vystoupení dětského tanečního

Za SDH Rataje Anna Poláková
KDU-ČSL TĚŠETICE
Rád bych vás touto cestou krátce informoval o činnosti
místní organizace KDU-ČSL. Pro první seznámení mi
dovolte malé okénko do historie. Ke znovuobnovení
organizace KDU-ČSL v Těšeticích došlo v lednu 1990
a předsedou byl zvolen pan Antonín Koukal. V prvních pěti
letech své činnosti pořádala KDU-ČSL každoročně
ostatkový bál a dětský karneval. V prvních dvou letech její
činnosti (1991–1992) se také konaly maškarní průvody,
avšak kvůli nízkému zájmu o tyto akce od nich bylo
upuštěno. Od roku 1992 se pořádá už jen dětský karneval.
Letos se tedy konal již 31. ročník Dětského karnevalu, již
tradičně na půdě Kulturního domu v Těšeticích. Vzhledem
k tomu, že je to jediná akce pořádaná naší organizací
v obci, samozřejmě na něj byla upřena veškerá naše
pozornost. Karneval se uskutečnil v neděli 23. 2. 2020
a předcházely mu hodiny a dny příprav. Celá akce
odstartovala jako tradičně ve 14 hodin za doprovodu
hudby a moderování DJ Mariánka. Po počátečních
obavách o účast dětí, především s ohledem na nepřízeň
počasí, jsme nakonec mohli konstatovat, že karneval se
jako obvykle vyvedl. Zúčastnilo se jej asi 100 rodičů a ještě
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mnohem více dětí, což však nemůžeme blíže specifikovat
vzhledem k tomu, že všechny děti mají vstup zdarma,
a tudíž jejich počet není nikde evidován. Hlavní atrakcí
zábavného odpoledne byla tzv. Hra s čísly, v níž bylo, jako
již tradičně, vylosováno okolo 100 cen. Po losování se
účastníci začali pomalu odebírat do svých domovů a ve
večerních hodinách byla akce ukončena.
Touto cestou bych rád poděkoval paní Zuzaně Večeřové za
pomoc a organizaci her pro děti, dále DJ Mariánkovi za
tradiční hudební doprovod a moderování akce, ZŠ Těšetice
za ochotu a pomoc při organizaci a v neposlední řadě také
všem sponzorům, kteří nám pomáhají jakýmkoliv
způsobem tuto akci pořádat a bez nichž bychom to jen
těžko zvládali. Výtěžek z karnevalu je zčásti použit na dary
jubilantům a zčásti věnován místní charitě.
Vzhledem k tomu, že tento článek vznikl v průběhu
koronavirové krize, je zatím brzy plánovat něco dopředu.
Věřme však, že se nám vše podaří zdárně překonat.
Přijměte proto již nyní naše pozvání na další Dětský
karneval, který se uskuteční 14. 2. 2021. Budeme se těšit
na vaši účast!

cesty. Cesta je nyní součástí velkého lánu obdělávaného
Zemědělským družstvem Těšetice. V aleji budou
zabudovány tři lavičky a jeden informační panel,
dokumentující život zvířat z nejbližšího okolí. Stromy
samotné pomohou vrátit do krajiny další život, rostliny,
hmyz, ptactvo. Změní se mikroklima naší lokality, bude se
méně odpařovat voda, kořeny stromů sníží erozi půdy.
Druhovou skladbu jsme pečlivě vybírali z dlouhověkých
stromů vhodných pro místní podmínky a konzultovali se
zahradní architektkou. Celkově bylo doporučeno v aleji
vysadit 80 stromů ve složení: lípa srdčitá, lípa zelená, dub
letní, bříza bělokorá, habr obecný, hrušeň Solanka, topol
černý, kaštan koňský, třešeň ptačí, jilm vaz, morušovník
bílý.
Milí občané, rozhodnete-li se podpořit projekt výsadby,
svůj příspěvek na jeden strom ve výši 2000 Kč můžete
předat již nyní v prodejně smíšeného zboží ve Vojnicích
paní Zdeně Běhalové. Cena zahrnuje zaměření pozemku,
nákup stromů, travního semene, nákup a instalaci laviček,
výrobu a instalaci informačního panelu. Název „Trhová
cesta“ je zmiňován již na přelomu 17. a 18. století
v pozemkových knihách Vojnic. Je jisté, že existovala
mnohem dříve, velmi pravděpodobně byla používána již
v době vzniku obce. Jednalo se o cestu, která přímo
spojovala Vojnice s Olomoucí a míjela Ústín i Topolany.
U Neředína se v místech současného parkoviště
u krematoria napojovala na silnici Těšetice–Olomouc.
Pojmenování „Trhová“ odkazuje k jejímu hlavnímu účelu –
sloužila k dopravě místních obyvatel na městský trh kvůli
prodeji a nákupu zboží. Děkujeme všem občanům za
podporu výsadby aleje, která přispěje k ochraně přírody
i lepšímu hospodaření s vodou v kraji. Vaše připomínky
můžete psát na FB Živé cesty alejí, případně sdělit na tel.
736 426 421.

Za MO KDU-ČSL Těšetice Bc. Václav Coufal
Alej na Trhové cestě – Vojnice
Milí přátelé a spoluobčané, děkujeme za vaši přízeň
i podporu při výsadbě Poutní aleje Vojnice v roce 2019. Na
základě této zkušenosti i zájmu občanů nabízíme opět
možnost vysadit si s rodinou vlastní strom, označený
cedulkou se jménem rodiny. Zapojit se mohou občané ze
sousedních obcí i širokého okolí. Alej na tzv. Trhové cestě
spojí dva stávající průlehy s lesíkem, čímž napomůže
bezpečnějšímu pohybu drobné zvěře. Naším záměrem je
také zřízení naučné vzdělávací stezky pro mládež. Alej
povede z obce Vojnice východním směrem, od rodinného
domu pana Veisgärbera nahoru do polí kolem Běhalova
lesíka. Jedná se o část parcely číslo 240 v katastrálním
území obce Vojnice u Olomouce. Majitel pozemku – obec
Těšetice – souhlasí s výsadbou a zaměřením původní polní

Jan Běhal, Jana Látalová, Přemysl Holibka
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Přehled výsledků Tříkrálové sbírky v roce 2020
Místní část
Těšetice
Vojnice
Rataje
celkem

Vybraná částka
11 633 Kč
8 866 Kč
6 873 Kč
27 372 Kč

Kronikářská výročí
50 let od ukončení provozu pivovaru v Těšeticích

Předposlední červencový den se ponese ve znamení výročí
50 let od uvaření poslední várky těšetického piva. Pivovar
v Těšeticích byl po roce 1898 v majetku Rolnické akciové
společnosti, po druhé světové válce byl znárodněn a stal
se součástí národního podniku Severomoravské pivovary.
Ukončení jeho provozu souvisí s výstavbou pivovaru
v Nošovicích. Na severní Moravě bylo sice mnoho
pivovarů, ale v roce 1953 byl jeden z těch větších – pivovar
v Karviné – uzavřen kvůli poddolování. Bylo rozhodnuto
o výstavbě velkého pivovaru právě v Nošovicích, ovšem po
jeho otevření mělo být zavřeno několik menších pivovarů,
mezi nimi i ten v Těšeticích. Stavba nošovického pivovaru
byla dokončena v roce 1970. Poslední várku těšetického

piva z tohoto roku máme i fotograficky zdokumentovanou,
a to díky mému předchůdci panu Balounovi. Negativy byly
pečlivě uschovány a fotografie z nich zhotovené spatřily
světlo světa až po 50 letech.

Budovy pivovaru v Těšeticích byly následně po ukončení
provozu prodány Sigmě – ústřední prodej, dnes jsou
v majetku ZD Těšetice. Pivovar byl nedílnou součástí
těšetické historie více než 380 let, ovlivňoval dění nejen
v naší obci a přilehlém okolí, ale promítl se i do osudů
mnoha rodin z různých koutů země, které se do Těšetic
dostaly právě díky místnímu pivovaru.
Určitě vám něco řekne jméno mlynáře Komůrky (mlýn
patřil pod pivovar), rodáka ze Skorkova u Pelhřimova,
nebo Josefa Cveka, rodáka z Holešova a aktivního
těšetického sokola. Budovy pivovaru jsou ukázkou
industriální venkovské architektury, výrazněji nechátrají
a ani za 50 let nebyly nějak výrazně narušeny. Všechny,
kteří přijíždějí k Těšeticím, vítá již z dáli sladovnický komín
s plechovou korunou, označovanou jako „klobouk pana
starého“. Doufám, že nám tato stavba bude i nadále
připomínat dřívější obrovskou slávu těšetického pivovaru
a piva.
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soumraku utichla dělostřelba a v noci přišlo do obce již
ruské vojsko.
Připomeňme ještě těšetického rodáka Františka Hradila
(nar. 21. 9. 1912), který padl za války jako stíhací pilot ve
službách RAF dne 5. 11. 1940 u Temže u Southendu.

O pivovaru se snažím zjistit další informace, zdrojů na
zkoumání je spousta. Důležité jsou i vzpomínky
pamětníků. Máte-li nějaké fotografie nebo příběhy týkající
se pivovaru, budu za ně velmi rád.
Martin Kašpar, kronikář obce Těšetice
75 let od konce války
Těšetice
6. 5. 1945 Ten den byla už od rána celá obec zaplněna
německým vojskem. Okolo kostela byla ukryta pod stromy
baterie těžkého dělostřelectva, všude plno povozů po
obou stranách silnice, zvláště Olomoucké ulice a Zábraní.
Vojáci se bezohledně nastěhovali do některých obytných
domů.
7. 5. 1945 Počasí se sice zlepšilo, ale poměry v obci byly
kritické. Přes Těšetice se již valily kolony německé armády
všemi směry ve zřejmém zmatku, směřovaly k Loučanům
a Drahanovicím a chaos narůstal. Spojení s Olomoucí bylo
pro civilní dopravu přerušeno již od 4. května. Město samo
bylo v pondělí 7. 5. zahaleno v mračna dýmu a stále silněji
se ozývalo dunění děl a hukot leteckých motorů.
Pozorovali jsme, že německých vojáků se zmocňuje
nervozita, množí se případy dezerce, bojovnost a rozvaha
zmizely a jen ti nejmladší vojáci, zřejmě členové
Hitlerjugend, udržují nějakou disciplínu a jsou ochotni
bojovat. Když v pondělí večer oznamoval zahraniční
rozhlas přijetí všeobecné kapitulace Německem, nechtěli
o tom ani slyšet a tvrdili, že to pro ně neplatí a že se bude
válčit dál.
8. 5. 1945 Dle kroniky byl tento den snad nejhorším
v dějinách Těšetic, nejvíce zakusily ulice Olomoucká
a Zábraní. Bombardování bylo hrozivé, neb jmenovanými
ulicemi prchala demoralizovaná německá armáda, jež byla
cílem ruských letců. Zasaženy byly domy č. 44 a 76, avšak
cílem náletů byl betonový most u domu Fr. Křížka. Na dům
č. 133 spadla těžká bomba, která zůstala vězet v zemi
nevybuchlá. Betonový most ale zůstal uchráněn. Ztráty na
životech obyvatel obce nebyly. V domě p. Moravce č. 1 byl
zabit německý vojín, kterého kamarádi ihned na dvoře
tohoto domu pochovali. Ale hned za tři dny, už po
osvobození, byl vykopán a pohřben na hřbitově. K večeru
se situace v boji zklidnila, téměř všechno vojsko odešlo. Po

Rataje nebyly vůbec bombardovány, utrpěly menší škody
než Těšetice, ves byla osvobozena 8. 5. ve večerních
hodinách.
Vojnice (ze vzpomínek F. Coufala)
6. 5. 1945 slyšíme střelbu z celého okolí, nekonečné
transporty Němců jedou silnicí Olomouc–Litovel a dál.
7. května je pondělí a stále prší. Dědina je plná německého
vojska. V tu dobu největší vojenskou činnost pozorujeme
v prostoru sv. Kopeček–Olomouc a Šternberk–Olomouc.
8. květen – Olomouc je zcela zahalena v kouři a dýmu.
Přestalo pršet, je jasný den. V dopoledních hodinách
začínají Rusové letecky bombardovat všechny silnice
vedoucí do Vojnic, také dědina se shromážděným
německým vojskem je silně bombardována. Nálet stíhal
nálet, člověk neměl ani jistotu, že když se podívá za
humna, stačí se pak bezpečně vrátit na dvůr.
Pomalu nadcházelo pozdní odpoledne 8. května. Během
odpoledne se německé vojsko zcela z Vojnic vyklidilo a my
jsme viděli, jak Rusové vlnu náletů prodloužili dál, až za
Drahanovice, Náměšť na Hané a Senici na Hané, což
naznačovalo, že náš prostor by měl být v podstatě od
Němců vyčištěn.
V podvečer, po 19. hodině, prošel Vojnicemi poslední
oddíl asi padesáti německých vojáků. Byl to volkssturm,
(stáří těchto vojáků bylo velmi zřetelné). Přišli od
Olomouce „Trhovou“ cestou, prošli dědinou směrem na
Těšetice a byli pro nás tím posledním úkazem sedmiletého
válečného přízraku, přeplněného přemnohým otazníkem
visícím nad naší národní budoucností.
Je ráno 9. května 1945, klidné a slunečné, dotazujeme se
jeden druhého, co je nového. Někteří tvrdí, že Rusové jsou
již v Těšeticích, nikdo však neví nic přesného a jistého. Je
půl osmé ráno a já s jinými stojím před naším domem,
když šum a různé volání na dolním konci nám dávají znát,
že se tam něco děje.
V tu chvíli se u č. 25 vynořuje československý prapor
nesený
trestancem
Vackem,
který
pracoval
v trestaneckém komandu v pivovaru v Těšeticích a jenž byl
doprovázen sovětským vojákem – samopalníkem.
Martin Kašpar, kronikář obce Těšetice
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