Zpravodaj obce Těšetice
periodický tisk obce Těšetice,
místní části Těšetice, Vojnice a Rataje
Vážení spoluobčané,
scházíme se nad novým číslem Zpravodaje obce Těšetice,
tentokrát v předvánočním čase. Asi se všichni shodneme,
že letošní advent je poněkud jiný a zvláštní, především
kvůli tomu, že nám do „klasického předvánočního stresu“
vstoupily ještě zcela jiné starosti – zdravotní, profesní
a v některých případech i existenční.
Přes pozitivní vývoj v letních měsících se k nám pandemie
covid-19 na podzim 2020 vrátila, a to s ohromnou silou,
mnohem větší než na jaře letošního roku. Snad každý z nás
ve svém okolí zaznamenal někoho, kdo byl touto novou
nemocí postižen. Ne u každého šlo o „lehký“ průběh
nemoci. Někteří stonali poměrně dlouho a s vysokými
teplotami, došlo i na pobyty v nemocnicích a slyšeli jsme
i o případech fatálních.
Předvánoční uvolnění všemožných zákazů je sice příjemné,
ale asi všem je jasné, že dokud odborníci neobjeví opravdu
účinný lék (nejlépe vakcínu), nemáme zdaleka vyhráno.
Neradostné zprávy na toto téma slyšíme každý den. Mně
osobně se mnohdy už ani nechce zapínat rádio nebo
pouštět televizi, abych poslouchal informace o počtu
nakažených, o uzavřených obchodech nebo o propadu
ekonomiky atd. Proto nemám chuť těmto negativním
myšlenkám dále dávat prostor ve Zpravodaji, natož v jeho
v předvánočním vydání. V souvislosti s covid-19 se tedy
omezím už jen na jednu větu: Děkuji všem, kteří v této
těžké době pomáhají a dodržují platná hygienická nařízení,
ale i těm, kteří jednoduše zachovávají klid a optimismus,
protože bez víry v lepší zítřky je veškerá snaha o ozdravení
(obyvatel, ekonomiky, společnosti) úplně zbytečná.
Předvánoční číslo Zpravodaje by mělo být o navození klidu
a pohody, o hodnocení minulého roku a o výhledech do
roku nového. Zkusme se tedy oprostit od všech
covidových starostí a pojďme se společně začíst do
příspěvků spolků a organizací působících v naší obci. Chtěli
bychom, abyste se přesvědčili, že i ve ztížených
podmínkách lze normálně žít, bavit se, organizovat
společenské a kulturní akce a vyvíjet bohulibé aktivity pro
ostatní.
O tom, že se život u nás v obci letos nezastavil, svědčí
článek o činnosti obce Těšetice. I přes vládní „veletoče“
s veřejnými rozpočty jsme se snažili výrazně neomezovat
již schválené výdaje a investovat pokud možno stejně jako
v jiných letech. Fotografie dokumentující investiční akce
obce Těšetice v roce 2020 naleznete také na rubové
straně obecního kalendáře.
Doufám, že četba tohoto čísla Zpravodaje ve vás vyvolá tu
správnou vánoční náladu, třeba i s výše zmiňovaným
předvánočním stresem z dárků, stromečků, kaprů atd.
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Přeji všem příjemné čtení, klidné prožití vánočních svátků
a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2021.
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice

Krátce z činnosti Zastupitelstva obce Těšetice (ZOT)
a Rady obce Těšetice (ROT):
 ZOT po dlouhých devíti letech jednání schválilo nový
Územní plán obce Těšetice, který umožňuje další
stavební rozvoj obce, zejména pak výstavbu rodinných
domů na soukromých i obecních parcelách.
Elektronická verze územního plánu je nově k dispozici
na www.obec-tesetice.cz.
 ZOT schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku
stanovující přísnější pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství (povinnost vedení psů na
vodítku / nošení náhubku, zákaz venčení na dětských
hřištích a sportovištích atd.).
 ZOT schválilo novou obecně závaznou vyhlášku
navyšující poplatek za svoz komunálního odpadu
(popelnic) na částku 500 Kč, a to z důvodu nejen stále
se navyšujícího množství odpadu, ale i cen svozových
služeb; náš poplatek však stále patří k nejnižším







poplatkům z obcí v blízkém okolí (Drahanovice 530 Kč,
Ústín 600 Kč, Příkazy 700 Kč atd.), přičemž stále
nepokrývá veškeré „svozové“ náklady placené obcí.
ROT schválila komunitní výsadbu stromů na obecních
pozemcích v Ratajích a ve Vojnicích – tzv. Alej hojnosti
a Trhová cesta, stromy byly vysazeny na podzim 2020;
děkujeme všem účastníkům a především organizátorům této výsadby.
ROT rozhodla o navýšení počtu technických
pracovníků obce Těšetice na úkor omezení práce tzv.
brigádníků (DPP/DPČ).
ROT prodloužila platnost smlouvy zajišťující služby
pojízdné prodejny potravin v Ratajích tak, aby tyto
služby mohly být poskytovány i v roce 2021.
Od JSDH Hněvotín byl z rozhodnutí ROT zakoupen třetí
hasičský automobil pro naši obec – hasičskými vozy
jsou (historicky poprvé) vybavena všechna SDH v obci;
náklady na koupi, provoz a údržbu automobilu AVIA
bude hradit SDH Vojnice.

Dotace na investiční akce obce Těšetice:
 Varovný systém – Ministerstvo životního prostředí ČR
schválilo dotaci ve výši více než 1,8 mil. Kč na pořízení
varovného systému zajišťujícího ochranu obyvatel
před povodněmi, včetně instalace místního rozhlasu.
 Obecní dům Vojnice – Ministerstvo financí ČR poskytlo dotaci ve výši více než 1,5 mil. Kč na opravu
bytů (především sociálního zařízení) v domě Vojnice
č. p. 86.
 Kříže Vojnice – byla získána dotace od Ministerstva
zemědělství ČR na opravu dvou kamenných křížků ve
Vojnicích (zatáčka na Olomouc, lokalita „U Lipek“).
 Chodníky Rataje – MAS REGION HANÁ (IROP) schválil
dotaci ve výši více než 0,5 mil. Kč na výstavbu nového
chodníku v Ratajích – „olomoucká“ ulice, po levé
straně směrem na Olomouc.
 Výsadba stromů – Ministerstvo životního prostředí ČR
přislíbilo dotaci ve výši více jak 85 % nákladů na
výsadbu stromů v Těšeticích (2 lokality) a ve Vojnicích;
akce byla realizována na podzim 2020 za pomoci členů
SK Sokol Těšetice, SDH Těšetice a SDH Vojnice.
 Nová sekačka – Olomoucký kraj schválil dotaci ve výši
70 000 Kč na pořízení nového zahradního traktorku;
došlo tak k úplné obnově strojového parku obce
Těšetice, stáří stávajících sekaček se totiž pohybovalo
v rozmezí 10–15 let.
Další žádosti o dotace (MAS REGION HANÁ, MMR, MŽP)
byly podány, zatím jsou však v jednání…



Další akce a „drobné“ investice schválené ROT: nová
atrakce na dětském hřišti před ZŠ Těšetice, oprava
čestného hrobu stavitele těšetického hřbitova, oprava
vrat garáže na zastávce v Ratajích, oprava altánů na
dětském hřišti ve Vojnicích a v Těšeticích, dopravní
zrcadlo Rataje, dopravní značka – časové omezení
parkování před prodejnou COOP Těšetice atd.
Všechna usnesení ZOT i ROT jsou pravidelně uveřejňována na úřední desce OÚ Těšetice.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE AUTOMOBILŮ
Vzhledem k množícím se stížnostem občanů Těšetic,
Vojnic i Rataj připomínáme, že dle zákona o obcích a dle
zákona o provozu na pozemních komunikacích je přísně
zakázáno parkování automobilů:
 v místech blokujících průjezd vozidel (musí být
zachována šířka min. 3 metry v každém směru),
 na chodnících a ve vjezdech do domů (musí být
umožněn příjezd vozidel (HZS), průchod chodců atd.),
 na veřejném prostranství v místech, která zjevně
nejsou určena k parkování vozidel (veřejná zeleň,
nezpevněné plochy apod.).
Příslušníci Policie ČR (k přivolání Policie ČR je oprávněn
kterýkoliv občan) jsou oprávněni toto protiprávní jednání
pokutovat v částkách několika desítek tisíc korun.

SENIORKLUB TĚŠETICE
Delší přestávku v činnosti klubu způsobenou koronavirovou situací jsme ukončili v srpnu, kdy nás pět
odvážných a šikovných členek reprezentovalo na Krajských
sportovních hrách seniorů v Olomouci – S. Zelená,
L. Podhorná, E. Pospíšilová, F. Vánská a V. Zapletalová
závodily v celkem 10 disciplínách. V konečném hodnocení
se umístily v první polovině z 37 startujících družstev.
Obdržely medaile a drobné dárky. Za vzornou reprezentaci
klubu jim děkujeme. Všechny disciplíny z krajských her si
pak mohli vyzkoušet všichni členové našeho klubu koncem
srpna, kdy jsme si uspořádali sportovní den u KD
v Těšeticích.
Sportu patřil i začátek září. Tentokrát jsme si užili veselé
odpoledne v Ústíně, kde se na vzorně připraveném hřišti
konalo utkání v pétanque. Soutěžilo osm dvojic a ostatní
členové povzbuzovali. Děkujeme OÚ Ústín za pozvání
a ústínským seniorkám za přípravu odměn pro soutěžící
a pohoštění pro všechny zúčastněné. Počasí nám přálo
i při další akci, na kterou nás pozvaly vojnické seniorky.
U připraveného ohníčku se dobře povídalo a kdo měl chuť,
opekl si přinesený špekáček nebo kabanos.
Kvůli stavebním úpravám v KD Těšetice jsme požádali OÚ
v Luběnicích o zapůjčení sálu, abychom mohli uspořádat
výroční schůzi našeho klubu. O příjemnou atmosféru pro
78 přítomných členů se postaraly tanečnice skupiny Sekt.
Poděkování patří i luběnickým seniorkám a všem dalším,
kteří pomohli s obsluhou a přípravou.
Všechny besedy, akce a výlety, které jsme plánovali, však
musíme opět odložit. V letošním roce se neuskuteční ani
naše tradiční akce Předsilvestrovské posezení.
Přejeme našim členům i všem občanům obce pevné zdraví
v roce 2021, abychom se mohli znovu setkávat při
sportování, poznávání i zábavě.
Jarmila Vašíčková
SDH TĚŠETICE
Zdravím všechny příznivce a podporovatele hasičů a také
všechny ostatní občany. Na začátku léta jsem ve svém
příspěvku prosil o trpělivost, protože jsme museli odložit
sběr starého železa. Nyní vám na tomto místě děkuji za
tuto trpělivost a podporu SDH Těšetice. Se sběrem jsme se
trefili mezi vlny (proběhl 12. září) a jeho výsledkem jsme
byli příjemně překvapeni. Výtěžek je prioritně určen pro
podporu našich mladých hasičů, kteří však byli, jsou a ještě
nějaký čas budou silně ovlivněni celospolečenskou situací.

Děti se stihly zúčastnit lednové soutěže Ratajsky sôke.
Jejich poslední trénink v tělocvičně se uskutečnil 6. března.
Po nucené přestávce potom až zase od června (na chvíli)
probíhaly venkovní tréninky na parketě u rybníka.
Naštěstí jsme pro ně ve dnech 3.–5. srpna mohli
uspořádat alespoň branný víkend. Na této akci si děti
mohly v praxi ověřit, kolik informací a dovedností
z tréninků umí uplatnit při vzájemném soutěžním klání.
O prázdninách trénovaly pouze starší děti, což se jim
vyplatilo a 29. srpna se na soutěži v Dubu nad Moravou
umístily na krásném 2. místě.
Od září opět pokračovaly venkovní tréninky. Poslední akcí
bylo pouštění draků, které se uskutečnilo 9. října. Od té
doby jsme byli nastalou situací zase nuceni zůstat bez
společných aktivit.
Celý sbor však byl v rámci daných možností aktivní.
Naštěstí jsme pro občany mohli uspořádat hodové oslavy
„téměř bez omezení“. Po dobré zkušenosti s letošním
formátem oslav – páteční zábava, sobotní odpoledne
a večerní posezení pro občany – budeme takto nejspíš
pokračovat i v roce 2021.
Tradiční nedělní soutěž „nebyla“. Proběhl však nedělní
„Den s hasiči“, který musel být koncipován jako trénink,
abychom neporušili nařízení našich nadřízených, tedy SH
ČMS.
Na tomto místě byl znovu rád poděkoval všem z vás, kteří
nás přišli o hodovém víkendu podpořit. Věřte, že jsme do
poslední chvíli měli nervy napjaté k prasknutí z toho, jak se
celá situace vyvine a jak vše nakonec dopadne. Účast
občanů na akcích byla přiměřená i počasí nám nakonec
umožnilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Pršelo
před a také těsně po akci.
S lítostí jsme museli zrušit naše tradiční „Mikulášování“.
Současná situace a nařízení nám nedovolily tuto oblíbenou
akci uskutečnit.
Nikoho z nás netěší omezování společenského pohybu
a vyžití. Nezbývá nám ale než doufat, že tuto zvláštní
a komplikovanou dobu prožíváme poprvé a naposledy.
Avšak ani v době plné nejrůznějších omezení nepřestává
fungovat zásahová jednotka našeho sboru. V poslední
době jsme museli provádět hlídkovou činnost při
intenzivních deštích, kdy se výrazně zvedají hladiny našich
potoků. V tomto období ve spolupráci se starostou
sledujeme nátoky u nás a také nad námi proti proudu.
Při těchto situacích zabezpečujeme volné průtoky pod
mosty, aby se voda zbytečně nevylila z koryt.
Jak jsem zmiňoval již v minulém čísle Zpravodaje, je naše
jednotka vybavena prostředky na likvidaci nebezpečného
hmyzu. V létě i na podzim jsme již několikrát zasahovali při
likvidaci vosích kolonií a rojících se včel, prozatím vždy
bezbolestně.
Hasiči jsou tady od toho, aby pomáhali při materiálních
i jiných těžkostech. Dnes nám všem chybí spíše věci
nehmotné. Přejeme tedy vám všem pevné nervy, veselou
mysl a především to nejdůležitější – pevné zdraví. Velice
rádi se s vámi setkáme při jakékoliv další akci i osobně.
Pevným krokem a s pevným zdravím vykročte k novému,
doufejme, že lepšímu, roku 2021.
Ing. Eduard Hanina

SK SOKOL TĚŠETICE, Z. S.
Začátkem února 2020 pořádal SK Sokol Těšetice již tradiční
sportovní ples v prostorách KD Těšetice. V letošním roce
jsme po delší době pozvali novou hudební skupinu Roxy
a myslíme si, že tato změna přispěla k hojné účasti našich
spoluobčanů. Děkujeme všem za účast a velké množství
pozitivních ohlasů, organizátorům za dobře odvedenou
práci a sponzorům za věcné i finanční dary.
Dne 16. 5. 2020 jsme zorganizovali brigádu na úklid okolí
velkého fotbalového hřiště. Díky hojné účasti členů spolku
jsme upravili svahy kolem hřiště, odstranili nálety
a prořezali stromy, které zasahovaly do prostor pro diváky.
Dále jsme odstranili velkou část svahu v rohu šaten, jelikož
v těchto místech byla budova značně mokrá a na vnitřní
straně stěn se kvůli tomu vytvářela plíseň.
V sobotu 14. 11. 2020 jsme se v hojném počtu zúčastnili
akce organizované obcí Těšetice. Jednalo se o výsadbu
stromů na „malém hřišti“ u bytovek v Těšeticích.

Činnost jednotlivých oddílů SK Sokol Těšetice:
 Jóga a aerobik
Členky oddílu jógy a aerobiku se scházely pravidelně až do
začátku března 2020, kdy z důvodu vyhlášení nouzového
stavu byly vnitřní prostory pro cvičení uzavřené. Bohužel
situace se nezměnila ani v podzimním období.


Fotbalový oddíl

Muži
Tým mužů prochází v letošní sezoně velkou obměnou.
Několik starších hráčů, kteří byli řadu let součástí kostry
našeho týmu, již letos na soupisce nefiguruje. Mužstvo

naopak doplnili hráči, kteří zde působili v mládežnických
kategoriích nebo za dob „B“ týmu, jmenovitě Martin Grepl
a Vojtěch Horák. Dále na soupisce figuruje Tomáš Navrátil
z Rataj, který se vrátil z dorosteneckého týmu Slatinic,
a jeho jmenovec Tomáš Navrátil z Těšetic, jenž hrál
dorosteneckou soutěž za Náměšť na Hané. Odtud se vrátil
také Jan Střída. Po krátkém působení v Drahanovicích se
k mužstvu opět připojil Radek Lutonský. Úplnými nováčky
v těšetickém fotbale jsou Pavel Pospíšil a Pavel Martynov.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu nebyla vůbec
zahájena jarní sezona. Sezonu jsme odstartovali až
v červenci, a to vítězstvím na turnaji v Jiříkově, kde jsme
zároveň otestovali naši novou sadu dresů.
Za další týden již odstartovala nová sezona III. třídy OSF
Olomouc. Letos v ní hraje 16 týmů a kromě nedalekých
soupeřů, jako jsou mužstva z Drahanovic, Příkaz nebo
Nedvězí, zajíždíme i mnohem dál – do Jívové nebo
Hraničních Petrovic. V neúplné tabulce podzimní části
jsme po 11 odehraných kolech na posledním místě se
ziskem 6 bodů. Dobré výkony střídaly ty špatné, v několika
zápasech jsme si vybrali velkou porci smůly. A jak to už
bývá, v některých zápasech byl prostě soupeř lepší. Když
už se konečně zdálo, že začneme pravidelněji sbírat body,
zastavilo nás vyhlášení dalšího nouzového stavu. Podzimní
část soutěže byla předčasně ukončena a přišli jsme tak
o 5 zápasů. Tyto zápasy by se měly pravděpodobně
dohrávat na jaře. Mezi odloženými zápasy je například
atraktivní domácí derby s Drahanovicemi.
Pandemie covidu-19 a vyhlášená opatření zasáhly i do
atmosféry odehraných zápasů. Nástupy před začátkem
utkání byly bez podávání rukou, každý hráč musel mít
potvrzení, že nepřišel s nikým pozitivním do kontaktu a že
nemá žádné příznaky onemocnění. Poslední dvě kola se
odehrávala bez diváků. Všichni doufáme, že na jaře už
bude všechno v pořádku a sezona se dohraje.
Velkým pozitivem letošní sezony je vysoká účast hráčů na
trénincích a celková morálka týmu. Pravidelně trénujeme
v počtu 10 a více hráčů, což už tu dlouhou dobu nebylo.
Na jaře nás čeká boj o záchranu. Nicméně k této fázi
sezony vzhlížíme s optimismem. Myslíme, že máme na to,
abychom se zachránili. Tabulka (zejména vespodu) je
velmi vyrovnaná a na nesestupové pozice ztrácíme
minimum bodů. Hned na úvod jarní sezony nás čekají
důležité domácí zápasy s celky, které s námi sousedí
v tabulce. Za vaši podporu při těchto obtížných zápasech
budeme velmi rádi.
Jakub Vitonský, kapitán týmu mužů SK Sokol Těšetice

Starší žáci
Sokol Těšetice má mládež v kategorii starší žáci. I když se
nepodařilo odstartovat jarní sezonu, měli žáci zájem
trénovat téměř nepřetržitě po celé léto.
Před zahájením podzimní sezony došlo ke spojení našich
hráčů s hráči Sokola Náměšť na Hané. Hrajeme tedy pod
názvem Sokol Těšetice a Náměšť. Pravidelně s námi hrají
tři hráči z Náměště. Na podzim sehráli žáci tři přípravná
utkání a poté se podařilo odehrát pouze čtyři zápasy ve
skupině. Zápas s Dlouhou Loučkou byl odložen z důvodu
extrémně nepříznivého počasí a nezpůsobilého terénu
a další zápasy přerušil nouzový stav.
Chtěli bychom poděkovat jak trenérům, tak i rodičům
hráčů starších žáků za podporu a čas věnovaný sportu. SK
Sokol Těšetice je neziskový spolek a pro jeho činnost je
velmi důležitá podpora sponzorů. Výkonný výbor spolku
děkuje všem sponzorům v roce 2020: obec Těšetice,
MŠMT, ZD Těšetice a další.
Sportu zdar!
Výbor SK Sokol Těšetice, z. s.
SDH RATAJE
Sezona 2020 je nenávratně za námi a nastal čas ji krátce
zrekapitulovat. Stejně jako celou republiku zasáhla i nás
koronavirová situace. My jsme se však zrušenými závody,
nemožností trénovat společně nebo tréninky v rouškách
nenechali odradit. Na začátku sezony do naší výbavy přibyl
pár karbonových proudnic a sportovní naklapávací koš.
Rozdělovač prošel sportovní úpravou. Naše mašina
dostala kované ojnice, repas motoru a sportovní sání. Na
závěr jsme všechny důležité spoje osadili kovanými
koncovkami. Na jaře jsme se rozhodli upravit domácí
dráhu – vyrovnali jsme nerovnosti, zaseli novou trávu
a nakonec dráhu pováleli. V přípravě na soutěžní sezonu
jsme se soustředili na skládání nové základny kvůli
prohození pozic koš a rozdělovač, kdy nyní běháme
s košem „z vrchu“ a rozdělovač obíhá základnu. Tréninky
probíhaly většinou dohromady s bratry z SDH Vojnice, a to
v Ratajích, Těšeticích nebo ve Vojnicích.

Naše první letošní závody byly netradičně ve Vojnicích.
Závody ve skoro domácím prostředí se vydařily. S časem
16:29 jsme vylepšili náš dosavadní rekord 16:97, který
jsme zaběhli rovněž ve Vojnicích. Ovšem na druhém
proudu jsme zastavili časomíru v čase 15:43, což je zatím

náš nejlepší dosavadní výkon. Následující víkend byl ve
znamení svátku požárního sportu. Vyrazili jsme se podívat
a zaběhnout si Extraligu ČR v PÚ, která se konala
v Plumlově. Po menší chybičce jsme sice nedosáhli času,
za který bychom mohli brát body, ale možnost zaběhnout
si s těmi nejlepšími je zkušeností k nezaplacení.
Přestože byla letos zrušena Olomoucká noční liga,
zúčastnili jsme se tří nočních soutěží, a to v Měrotíně,
Ludra cupu v Drahanovicích a v Bolelouci. Ani na jednom
z těchto závodů se nám nepovedlo zaběhnout bezchybně
a svými výkony jsme obsazovali spíše střed výsledkové
listiny. Nevynechali jsme ani netradiční závod ve Velké
Roudce. Na závodech s ruční stříkačkou jsme letos obsadili
desáté místo. Naší poslední soutěží byla Hanácká extraliga
v Hlubočkách. Před závodem jsme si stanovili hned dva
cíle: zaběhnout si na pěkně upravené trati na 3B a hlavně
minimálně obhájit nebo vylepšit 3. místo ze soutěže
o nejrychlejší nalívačku. Oba cíle se nám podařilo splnit.
Při požárním útoku jsme po chybě na nalívačce s časem
23:12 brali 14. místo a náš „zadek“ soutěž o nejrychlejší
nalívačku vyhrál. To ale není všechno. Druhé místo
obsadila trojice ve složení Patrik Pospíšil (SDH Vojnice),
Zdeněk Dostál (SDH Těšetice) a Zdeněk Gregor (SDH
Tršice), a to v barvách Teamu Ratašice. Máme tedy doma
nejen třetí, ale z letošního roku i první a druhé místo z této
soutěže.
Bohužel byla letos zrušena domácí soutěž Zlatá proudnice
a pohárová soutěž v Tršicích, takže oba dva putovní
poháry letos přezimují v Ratajích. Ani Holického
kombajnu, kde jsme loni vyhráli jak v soutěži jednotlivců,
tak i v týmové soutěži, jsme se letos nezúčastnili.
Důvodem ovšem byla povinná karanténa člena našeho
týmu. Ačkoli jsme letos neobjeli mnoho soutěží a neběhali
jsme nejlepší časy, tak jsme si tuto sezonu i kvůli současné
epidemiologické situaci užili jako žádnou jinou předtím
a věříme, že nás to posílí a příští rok nastoupíme do
závodů ještě silnější.
Na závěr musíme poděkovat již zmiňovaným Patriku
Pospíšilovi, Zdeňku Dostálovi a také Tomáši Navrátilovi za
jejich pomoc při přípravě a závodech. Hlavní dík patří SDH
Rataje a SDH Těšetice za podporu a důvěru, kterou nás již
třetím rokem tlačí k lepším výsledkům.
Za SDH Rataje a Team Ratašice přejeme všem jen to
nejlepší do nového roku.
Jan Přidal

ZŠ TĚŠETICE
První den školního roku 2020/2021
Bezmála po půl roce se 1. září 2020 konečně sešli všichni
žáci školy zase společně pod jednou střechou. A to
doslova, protože slavnostní zahájení plánované na školním
dvoře muselo být na poslední chvíli přeloženo do budovy
školy. Pro dvacet prvňáčků s jejich rodiči byl první den
spojen s pobytem ve školní tělocvičně, kde je přivítali
postupně paní učitelka Radka Zdráhalová, paní ředitelka
Vladimíra Pospíšilová, pan starosta Jindřich Protivánek
a za SPOZ paní Anna Bartoňková. Dětem se přišla
představit také paní vychovatelka Zlata Zapletalová. Poté
si děti již bez doprovodu rodičů na chvíli odvedla paní
učitelka na prohlídku jejich třídy. Ostatní žáky přivítali
jejich třídní učitelé ve třídách a v krátkém rozhlasovém
projevu je pozdravila také paní ředitelka. Pro devět žáků
deváté třídy to byl poslední úvodní školní den na naší
základní škole. Přejeme nejenom jim a prvňáčkům, ale
i ostatním žákům, pedagogům i provozním pracovníkům,
aby byl tento rok lepší než ten minulý.
Kateřina Navrátilová, Mgr. Radovan Roubalík

pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
plnit zadané úkoly a procvičovat učivo. Distanční
vzdělávání není jednoduché ani pro žáky, ani pro učitele
a nikdy plnohodnotně nenahradí prezenční formu výuky.
Primární prevence na ZŠ Těšetice v období koronaviru
ZŠ Těšetice získala dotaci na primární prevenci v roce
2020. Ale jak využít dotaci, když žáci v roce 2020 nejsou po
celou dobu přítomni ve škole? Naše škola spolupracuje
s P-centrem v Olomouci a po vzájemné domluvě
proběhnou preventivní programy on-line. Žáci dostanou
odkaz na zpracovanou prezentaci na dané téma, které
odpovídá jejich věku. Například žáci 6. a 7. třídy se budou
věnovat tématu pojmenovanému Zachycen v sociální síti.
V prezentaci naleznou informace o bezpečném pohybu na
internetu, o využití sociálních sítí a bude také poukázáno
na rizika on-line prostředí. Potom budou společně
s lektory o jednotlivých tématech diskutovat v živém
vysílání a budou se moci ptát na to, co je bude zajímat.
Tato forma diskuse je nazvána Virtuální klobouk. Žák
napíše otázku do klobouku a bude čekat na odpověď.
Jinými tématy jsou např. On-line Karkulka, Drogová
prevence aj. Škola chce nabídnout žákům také jiné
vzdělávání on-line než jen to školní.
Mgr. Vladimíra Pospíšilová, ředitelka školy
S dráčkem na Velký Kosíř 2020
V pátek 11. 9. 2020 jsme se vydali s 1. třídou na rozhlednu
Velký Kosíř. Pro děti tam byla připravena stanoviště, na
nichž plnily různé úkoly. Za splnění všech úkolů si děti
odnesly sladkou odměnu a zpívajícího dráčka.

Distanční vzdělávání v ZŠ Těšetice
Od 14. 10. 2020 došlo opět k uzavření základních škol
z důvodu pandemie koronaviru. Naše škola načerpala
cenné zkušenosti z jarní distanční výuky. V září a říjnu jsme
nezaháleli a učitelé byli proškoleni v programu MS Teams,
které vedl školní technik ICT. Nečekali jsme na dotaci od
MŠMT na nákup notebooků a ihned v měsíci září si
notebooky pro učitele zajistili od firmy Autocont a platbu
provedli až v měsíci listopadu. Všichni učitelé dostali
odpovídající vybavení a během porady si oprášili prostředí
v MS Teams, provedli burzu nápadů a navzájem se
obohacovali o dovednosti získané samostudiem v odpoledních hodinách. Vyzkoušeli si také provozní poradu v online prostředí pro případ, že by živé vysílání bylo potřeba.
Všechny nabyté zkušenosti zúročili ve 3. říjnovém týdnu.
Škola nachystala pro žáky speciální rozvrh po dobu
distančního vzdělávání, aby žáci měli přehled, kdy bude
probíhat živé vysílání a kdy bude hodina provedena pouze
formou zasílání učiva. Vedení školy získalo ucelený
přehled o tom, kdy učitelé vysílají, a snadno mohlo
zareagovat na potřeby ze strany rodičů ohledně překrývání výuky u sourozenců. K 12. 11. 2020 škola zapůjčila
celkem 10 notebooků rodičům pro žáky 1. a 2. stupně
a také asistentům pedagoga, kteří pomocí živého vysílání

Výuka v přírodě
V pátek 18. 9. 2020 výuku v přírodě absolvovali nejstarší
žáci naší školy. Místo ve škole strávili den v Hrubém
Jeseníku a v rámci přírodovědných předmětů (zeměpis
a fyzika) navštívili technický unikát PVE Dlouhé Stráně.
Zabrousili i do historie, v ruční papírně ve Velkých
Losinách si prohlédli expozici muzea papíru a seznámili se
s výrobou ručního papíru, který se zde vyrábí již od
16. století. Přálo nám i počasí, z horní nádrže elektrárny se
nám otevřel nádherný kruhový výhled na celé panorama
Hrubého i Nízkého Jeseníku i Kralického Sněžníku. Taková
výuka se nám líbila, byli jsme na čerstvém vzduchu, získali
jsme spoustu informací a nových poznatků, bavili jsme se,
tak proč bychom si to v budoucnu nezopakovali?

Školní záchranářský den pro nejmladší
V rámci spolupráce naší školy s Fakultou tělesné kultury
UP v Olomouci, sdružením Atomika a sdružením Nadšení
moravští záchranáři proběhla před dvěma lety na naší
škole pro žáky 6.–9. třídy pilotní akce Školní záchranářský
den. Byla zaměřena na praktické činnosti při poskytování
první pomoci v různých krizových situacích.
Letos přišel tým zkušených záchranářů pod organizačním
vedením Mgr. Michala Půži s obdobným projektem pro
žáky I. stupně. Naše škola byla opět u toho a program pro
ty úplně nejmenší žáky 1. a 2. třídy měl v Těšeticích
premiéru. Ve čtvrtek 1. října prožili záchranářský den žáci
4. a 5. třídy a v pátek 2. října absolvovali program žáci
1.–3. třídy. Poděkování patří všem odborníkům, kteří se
našim žákům věnovali. Vedle Mgr. Michala Půži to byli
Mgr. Dagmar Majerová, MUDr. Michaela Tomaščiková,
Bc. Martin Šarišský a Bc. Ivan Danko.
Mgr. Radovan Roubalík

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA CHARITY OLOMOUC
V TĚŠETICÍCH A OKOLNÍCH OBCÍCH
Pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům a dospělým
lidem se zdravotním postižením, kteří si vzhledem ke
svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné
denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost a potřebují
pomoc jiné osoby.
Pečovatelky v domácnostech uživatelů pomáhají např.
s osobní hygienou, oblékáním, přípravou a podáním jídla.
Pomohou také s úklidem domácnosti či zajistí nákupy.

Návštěvou pečovatelek je u klientů také naplněna potřeba
lidského kontaktu.
Zázemí střediska Těšetice se nachází na faře v Těšeticích,
terénní pečovatelská služba pak vyjíždí do těchto obcí:
Těšetice (Vojnice, Rataje), Ústín, Drahanovice (Ludéřov,
Kníničky, Střížov, Lhota pod Kosířem), Slatinice (Lípy),
Lutín (Třebčín), Slatinky, Křelov-Břuchotín, Horka nad
Moravou, Hněvotín, Luběnice.
Charita Olomouc rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je k dispozici jak uživatelům
pečovatelské služby, tak široké veřejnosti. Více informací
získáte na tel. čísle 731 646 903. Nově pod Charitou
Olomouc vznikla i edukační místnost pro pečující. V této
místnosti, která simuluje domácí prostředí, si můžete
prakticky vyzkoušet, jak zvládnout péči o blízkou osobu.
Seznámíme vás s vhodnými kompenzačními pomůckami
a jejich využitím. V případě potřeby poskytneme základní
sociální poradenství a navrhneme možnost návazné péče.
Pro více informací volejte na tel. číslo 736 765 139.
Lucie Fajkusová, sociální pracovnice
OCHOTNÍCI
Tento způsob nejen léta, jak by řekl Vladislav Vančura, ale
celého roku zdá se být poněkud nešťastným. Začalo to
celkem nenápadně, čtené zkoušky na představení Dívčí
válka od Františka Ringo Čecha probíhaly ještě bez větších
problémů. Po plesové sezoně a dětském karnevalu bylo
možno dokonce zkoušet s kulisami a kostýmy.
Všechny jarní termíny byly zcela vyprodané a herci
prožívali předpremiérové stavy. Především pro představitele Vlasty a Přemysla to byla premiéra doslova a do
písmene, protože před publikem vystupovali poprvé.
Konečně přišel čas premiéry a s ním i otázka – bude se
hrát, nebo nebude? Jarní vlna koronaviru právě v tu dobu
sílila. První dvě představení 7. a 8. března (celkem 506
prodaných vstupenek) jsme s velkým úspěchem odehráli.
Herci spolu s režisérem obstáli na výbornou.
V úterý 10. 3. 2020 však přišla rána v podobě zákazu
veřejných akcí, takže představení plánovaná na 14. a 15. 3.
2020 jsme museli zrušit. V té době samozřejmě nikdo
netušil, jak dlouho tento zákaz potrvá. Nakonec se nám po
jednání s Obecním úřadem Těšetice podařilo zajistit
náhradní termín a představení se uskutečnila 5. a 6. září
(celkem 407 prodaných vstupenek).

V závěru zářijového sobotního představení kuriózně došlo
k poruše spouštění opony, takže poděkování starosty obce
Těšetice hercům bylo poněkud narušeno.
Derniéru Dívčí války by se měla uskutečnit 20. a 21. 3.
2021, pokud by zákazy trvaly, tak náhradní termín bude
16. a 17. 10. 2021. Věříme, že koronavirová pandemie
nezanechá v našich srdcích jizvy a budeme pokračovat ve
dvacetileté tradici ochotnického divadla v naší obci.
Anna Lutrová

SPOZ
Vážení a milí příznivci SPOZu, ačkoli nás celý rok provázela
omezení související s covid-19, naše členky nezahálely.
V únoru jsme ještě nevěděly, že epidemie brzy dorazí
i k nám, a tak se uskutečnila schůze, kde jsme si
naplánovaly akce na rok 2020.

Bohužel už v březnu jsme musely akceptovat nařízení
vlády a akce zrušit. V červnu jsme se rozloučily s předškoláky a žáky 9. třídy. Po prázdninách jsme přivítaly do
školy žáčky 1. třídy. Dne 11. 9. se díky sponzorům
uskutečnilo vystoupení zpěvačky Lenky Filipové v KD
Těšetice. Vystoupení bylo velice pěkné a pohodové.
Jediným nedostatkem této akce byla velice malá účast
občanů, ač vstupné činilo pouhých 100 Kč.
Další akce, např. vítání občánků, již neproběhly, protože
covid-19 opět udeřil. Miminka o své dárky samozřejmě
nepřišla a byly jim doručeny domů. Nouzový stav stále
trvá, a tak se neuskutečnilo ani poděkování těm
nejstarším. Po celý rok jsme však na ně myslely a zasílaly
blahopřání a chodily s balíčky k jubilantům.
Za členky SPOZu přeji všem hodně zdraví a optimismu
a věřím, že situace v roce 2021 bude lepší.
Anna Bartoňková
KRONIKÁŘSKÁ VÝROČÍ
70 let od otevření školní budovy
Dne 28. října 1950 se v Těšeticích konala slavnost
k otevření nové školní budovy. Ve 20 hodin byla v hostinci
U Fialů tato slavnost zahájena. Hlavní část slavnosti se
uskutečnila o den později, kdy byl ve 14 hodin vypraven
průvod od hostince k nové škole. Tenkrát se jednalo
o střední školu (dříve označovanou jako měšťanka).

Škola byla sice dokončena, ale dlouho v ní chybělo
potřebné vybavení (nábytek, školní pomůcky apod.).
O nové školní budově se v Těšeticích mluvilo již mnoho let,
ale veškeré pokusy skončily neúspěchem. I současné
umístění školy bylo zvoleno až na druhý pokus (první
staveniště bylo na jiném místě, kvůli povodni v roce 1947
bylo změněno). Budova těšetické základní školy letos slaví
70 let do svého vzniku.
Martin Kašpar, kronikář obce
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