Zpravodaj obce Těšetice
periodický tisk obce Těšetice,
místní části Těšetice, Vojnice a Rataje

Vážení spoluobčané,
máme za sebou jedno z nejtěžších období v novodobé
historii, období plné omezení, komplikací, nejistoty
i strachu. O pandemii covid-19 bylo už napsáno mnoho
(ostatně i v našem obecním zpravodaji), a tak si myslím, že
už nemá smysl „nosit dříví do lesa“. Spíše než popisovat
všechno to, co jsme si museli prožít, bych chtěl raději věřit
a doufat, že nic podobného se nebude v brzké
budoucnosti opakovat.
Těžké chvíle jsme zažili i my v Zastupitelstvu obce
Těšetice. Jak jste se už asi dozvěděli, na začátku roku 2021
jsme se museli ve vedení obce rozloučit s panem
Václavem Koutným. Jeho odvolání mě osobně velmi mrzí,
protože jsem si myslel, že tento známý zemědělec může
naší obci pomoci při řešení nejednoho problému mj. tím,
že využije svých podnikatelských zkušeností a kontaktů a
že vykoná mnoho prospěšného. Opak však byl pravdou.
Práce místostarosty je stejná jako každá jiná lidská
činnost, musíte se při ní rozhodovat podle možností, které
máte momentálně k dispozici (stav rozpočtu, aktuálně
dostupné dotace atd.). Proto se ne vždy podaří udělat to,
co by si člověk sám představoval. To samozřejmě zamrzí.
Není však žádným řešením na tento stav reagovat křikem,
psaním hanopisů, nebo dokonce soudními žalobami.
Řízení obce velikosti Těšetic není o politice, ale o práci. A i
zde platí, že mnohem jednodušší je mluvit než něco
(alespoň malého) udělat. Tužka kritika je vždy lehká, o
čemž jsme se přesvědčili už několikrát, a rozhodně nelze
očekávat změnu. Pokud se tedy někdy – zvláště v období
před volbami – setkáme s různými emaily a letáky, měli
bychom jejich obsah hodnotit vždy dle konkrétních
výsledků práce daných lidí, nikoliv optikou jejich „levného“
populismu.
Když už jsem zmínil volby, je vhodné připomenout, že
letos nás čekají zřejmě ty nejdůležitější – volby do
Poslanecké sněmovny. Nebojte se, nebudu psát o tom,
koho volit a koho ne, mám na srdci něco jiného. Až
půjdete letos k volbám, zkuste si všimnout těch, kteří
zajišťují chod volebních komisí. Během několika let se
vytvořila skupinka lidí, kteří tuto práci zvládají téměř
bezchybně. Tím spíše, když se v jejich řadách občas objeví
někdo, kdo si chce jen vydělat nějaké peníze navíc, o této
práci nic neví a dělá různé „vylomeniny“.
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Právě v tuto chvíli se ukáže kvalita stálých členů komise,
kteří jsou díky svým zkušenostem schopni ostudu doslova
celostátního rozměru zažehnat. Proto bych chtěl všem
těm, kteří budou letos opět „sedět na volbách“, touto
cestou moc poděkovat za jejich práci.
Abych se vrátil na začátek tohoto svého příspěvku – krize
způsobená virem covid-19 bude ještě nějaký čas doznívat
a čeká nás jistě velmi náročné období. Bylo by ovšem
chybou, kdybychom se nebyli schopni nad tyto potíže
povznést a nevychutnali si krásy letošního léta. Snad vám
k letní pohodě pomůže i toto číslo zpravodaje, v němž se
opět můžete seznámit s činností vedení obce, aktivitami
naší školy a místních spolků a organizací. Přeji všem
příjemné čtení a krásné léto roku 2021.
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice
Krátce z činnosti Zastupitelstva obce Těšetice (ZOT)
a Rady obce Těšetice (ROT):
 ZOT schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši cca 700 tis. Kč na financování projektu MMR
„Rekonstrukce keramické dílny pro neformální
vzdělávání v ZŠ Těšetice“.
 ROT schválila výsadbu stromů na obecních pozemcích
ve Vojnicích (celkem čtyři lokality), zčásti jde o dotační
akci MŽP, zčásti o tzv. komunitní výsadbu (ze
soukromých prostředků).
 ROT schválila výsadbu stromů na obecních pozemcích
v Těšeticích (ulice „Olomoucká“), jedná se o dotační
akci MŽP, která proběhne na podzim 2021
(ve spolupráci se ZD Těšetice).
 ROT schválila smlouvu na zpracování projektové
dokumentace – rekonstrukce místní komunikace
v Těšeticích (ulice „Pivovarská“) a parkoviště
u zdravotního střediska v Těšeticích.
 ROT vybrala dodavatele projektové dokumentace pro
výstavbu technické infrastruktury a projektové
dokumentace pro výstavbu šesti RD v lokalitě
pozemku p. č. 114/3 k. ú. Těšetice u Olomouce.
 ROT odsouhlasila dotace v rámci programu „Podpora
činností spolků a organizačních složek v obci Těšetice“
(SDH, Sokol apod.). Byly schváleny dotace v celkové
výši 135 tis. Kč.
 Další „drobné“ investice schválené ROT:
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-

oprava dřevěné lávky na chodníku do Vojnic,
osazení kamenů v lokalitě U Lipek (které budou
sloužit jako zábrana proti vjezdu aut a zároveň
jako „lavičky“ pro cyklisty), kamerový systém pro
ostrahu oplocení v lokalitě u hřbitova v Těšeticích,
realizace staveb chodníků v Ratajích a opravy
kamenných křížů ve Vojnicích, dokončení stavby
dešťové kanalizace ve Vojnicích atd.
Všechna usnesení ZOT i ROT jsou pravidelně
uveřejňována na úřední desce OÚ Těšetice.





Rybník Vojnice – v současné době je finalizována
projektová dokumentace na realizaci projektu
„Výstavba a oprava nádrže za účelem zachycení
srážkové vody“, následně bude podána žádost
o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR.
Dětské hřiště Rataje, Tělocvična ZŠ, Kulturní dům
Těšetice, Workoutové hřiště Těšetice, MK Vojnice,
Obecní dům Vojnice – podle nejnovějších materiálů
uveřejněných na internetových stránkách MMR a
Ministerstva financí ČR byly doporučeny ke schválení
dotace na výše uvedené investiční akce, celková
(souhrnná) výše dotací na všechny projekty činí cca
11 mil. Kč.

Další žádosti o dotace (MAS REGION HANÁ, MŽP, NSA,
Olomoucký kraj) byly podány, zatím jsou však v jednání.

Dotace na investiční akce obce Těšetice:
 Chodníky Těšetice – MAS REGION HANÁ (IROP)
schválil dotaci ve výši více než 0,5 mil. Kč na zbudování
nových chodníků u silnice II/448 v Těšeticích (RD
Mlčoch, RD Bartoněk ml.). Akce proběhne v roce
2022.
- Kompostéry – byla získána dotace na pořízení
domácích kompostérů pro občany obce Těšetice a na
pořízení obecního štěpkovače; kompostéry by měly
být distribuovány občanům na konci léta 2021,
aktuálně je cca 90 % kompostérů zarezervováno
k odběru.
 Elektromobil – byla získána dotace na pořízení
elektromobilu od Ministerstva životního prostředí ČR;
nový
elektromobil
vypomůže
dosluhujícímu
automobilu Berlingo při správě a údržbě obce.
 Multifunkční hřiště Těšetice – v roce 2020 byla získána
dotace Olomouckého kraje na opravu umělého
povrchu (umělé trávy) a oplocení multifunkčního
hřiště Těšetice. Akce byla realizována na jaře 2021.
Nad rámec dotace byly opraveny fotbalové branky
a síťky na basketbal, vše bylo značně poškozeno
nesvědomitými uživateli (dále viz rámeček níže).
 Park ZŠ Těšetice – byla získána dotace od Ministerstva
životního prostředí ČR ve výši cca 700 tis. Kč na
revitalizaci parku před ZŠ Těšetice. Akce proběhne
v letech 2022–2023.

NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ TĚŠETICE
V návaznosti na kompletní opravu multifunkčního hřiště
v Těšeticích (v celkové ceně více než 300 tis. Kč)
a především z důvodu opakovaného vandalského
poškozování a ničení vybavení hřiště (viz výše) schválila
ROT nový provozní řád, na jehož základě bude toto hřiště
trvale uzamčeno a zapůjčováno přibližně ve stejném
režimu jako např. tělocvična ZŠ Těšetice. Poplatek pro
veřejnost činí 100 Kč za hodinu (při dlouhodobém
pronájmu 50 Kč), zájemci o sportování na tomto hřišti
mohou kontaktovat OÚ Těšetice. Kompletní znění
Návštěvního a provozního řádu multifunkčního hřiště v
Těšeticích je přístupné na www.obec-tesetice.cz.

SENIORKLUB TĚŠETICE
První polovina roku 2021 naší klubové činnosti nepřála.
Kvůli koronavirové situaci jsme se nemohli scházet, a tak
se každý člen sám mohl věnovat čtení časopisu Moravský
senior, který si pravidelně rozdáváme, luštění skrývaček,
přesmyček a rébusů.
Těšíme se, že s nástupem pěkného počasí a očekávaného
rozvolnění se budeme opět setkávat při seniorském
sportování, výletech a dalších akcích. V červnu 2021 jsme
uspořádali dlouho odkládaný zájezd do Brna
s prohlídkou vily Tugendhat. Členům, kteří se zúčastní
v létě rekreace v hotelu Mas v Sezimově Ústí nebo
v Táborové škole v Domašově, přejeme příjemný pobyt.
Jarmila Vašíčková
SDH TĚŠETICE
Zdravím všechny naše příznivce, sympatizanty hasičů
i všechny ostatní. Poslední příspěvek jsem končil přáním
s vykročením do lepšího roku, než byl ten minulý. Pevně
věřím, že alespoň druhé pololetí roku 2021 bude lepší než
v roce minulém.
První polovina letošního roku byla stále silně ovlivněna
nákazou, která se dotýká v podstatě celého světa. Členové
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SDH Těšetice se i v době silnějších či slabších restrikcí
snažili být aktivní v rámci sboru i ve vztahu k naší obci
a spoluobčanům.
Nejvíce se omezení pohybu dotklo dobře fungující činnosti
mladých hasičů. Při náborových akcích vždycky říkáme, že
hasičina je pro děti alternativou „modrých obrazovek“.
Bohužel se monitory na příliš dlouhou dobu staly jediným
legálním prostředkem komunikace s okolím. Od poloviny
května však naši vedoucí tréninky pro mladé hasiče
obnovili. Soutěže zatím slíbit nemůžeme, ale připravíme
pro ně alespoň oblíbený branný víkend. Podrobnosti se
děti dozví v průběhu června. Po prázdninové pauze
budeme pokračovat v tréninkové aktivitě, proběhne
podzimní drakiáda, halloweenské dýňování a doufáme
také v mikulášskou nadílku. Hasiči (a děti dvojnásob) jsou
totiž tvorové společenští!
Na podporu činnosti našich mladých hasičů jsme v dubnu
uspořádali sběr železa. Všem dárcům upřímně děkujeme,
že jste vyčkali, až si pro vaše železo přijedeme.
Dospělí členové sboru nezaháleli doma ani v době
omezení. V rámci možností a za dodržení daných pravidel
jsme se po dohodě s obcí snažili začít s úpravou areálu
„Parketu“ u rybníka v Těšeticích, resp. alespoň té části,
kterou se nám podařilo získat od státu.
V březnu jsme pokáceli nemocné a suché stromy, které by
mohly ohrožovat děti a občany, kteří kolem rybníku chodí
na vycházku nebo venčit své mazlíčky. Další mladé
stromky jsme vysadili, škoda, že někomu stálo za to
mnohým z nich ulomit růstové špičky… V dubnu nás čekala
další brigáda na úpravu terénu kolem „Parketu“, včetně
zasetí nové trávy a výsadby stromů a keřů. Další akcí byla
stavba přístřešku vedle garáže na dřevo a jiný materiál,
který by neměl zmoknout.
Nejdůležitějším a také nejprospěšnějším krokem v rámci
úprav je ovšem pořízení toalet pro návštěvníky akcí
v areálu a především pro naši mládež, která zde absolvuje
pravidelné páteční tréninky a schůzky. Možností, jak
pořídit do našeho společensko-sportovního areálu nové
sociální zařízení, navíc s využitím dotačních prostředků,
nebylo mnoho. Nakonec se nám podařilo zpracovat
smysluplný projekt, který splnil veškeré deklarované
podmínky pro získání dotace. S pomocí Regionu Haná jsme
uspěli v rámci Programu rozvoje venkova a následně
podepsali dohodu o poskytnutí dotace se Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Nyní již
disponujeme novým sanitárním kontejnerem vybaveným
toaletami pro ženy, muže i imobilní občany. Je kompletně
napojen a zprovozněn. Věříme, že tímto krokem, který
některé naše členy stál nemálo úsilí, jednání a papírování,
významně přispějeme ke spokojenosti návštěvníků. Máme

v plánu náš areál u rybníka i nadále zvelebovat a rozvíjet,
abyste se tam cítili co nejlépe. Nic z výše uvedeného by se
však nemohlo uskutečnit, kdyby se obci nepodařilo před
několika lety získat, byť za úplatu, pozemek s parketem
a zázemím zpět od státu.

V rámci našich finančních i pracovních možností usilujeme
o to, aby areál u rybníka byl součástí kulturního dění v naší
obci, a to nejen pro akce pořádané naším sdružením, ale
i jinými spolky a sdruženími v rámci obce Těšetice.
Naše jednotka nezůstala doma za kamny ani v zimě.
Proběhlo cvičení na prověření čerpací techniky,
elektrocentrály a osvětlení v mrazivých podmínkách.
V rámci tohoto cvičení jsme polili vodou led na rybníku
v Těšeticích, který byl poškozený táním a sněžením
a postarali jsme se o vytvoření lepších podmínek pro
bruslení. I když kvalitní led vzhledem k počasí nevydržel
příliš dlouho, věříme, že si nejen děti, ale i dospělí letošní
bruslení náležitě užili.

V minulém roce jsem vás informoval o novém vybavení
naší jednotky odchytovou technikou na likvidaci bodavého
hmyzu. Zásahů tohoto druhu v poslední době totiž
přibývá, můžeme tedy s tímto problémem rychle pomoci
na
soukromých
i
veřejných
pozemcích.
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Ve dnech 25.–27. června pořádáme „Hasičské hody“.
V pátek 25. 6. zveme všechny na hodovou zábavu se
skupinou Motors, sobotní program je určen pro rodiny
s dětmi (lanová dráha, soutěže, loďky, táborák a opékání
špekáčků). Předvedou se i naši mladí hasiči v akci. Nedělní
volnočasové odpoledne můžete strávit s našimi
všestrannými hasiči.
Nakonec mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v našich
aktivitách ochotně pomáhají. Obci Těšetice za stálou
a nejvýznamnější podporu, Zemědělskému družstvu
Těšetice, jednotlivým občanům z Těšetic, obětavým
členům našeho sboru. Velký dík patří našemu starostovi
Ing. Luďku Mlčochovi, který se nebál a nebojí prokousávat
se administrativními nástrahami dotací a různých státních
programů. Přispívá tak největší měrou k rozvoji našeho
SDH Těšetice. Přejeme všem příjemné léto a těšíme se na
setkávání s vámi!
Ing. Eduard Hanina, SDH Těšetice
SK SOKOL TĚŠETICE, Z. S.
Kvůli přetrvávající nepříznivé epidemické situaci byla
i v roce 2021 veškerá činnost sportovních oddílů našeho
spolku zrušena, a to jak ve venkovních, tak i vnitřních
prostorách. Ihned po uvolnění se však začali muži i starší
žáci scházet na pravidelných trénincích.

třídě bude pracovat společně s paní asistentkou Ivanou
Čajkovou. Už se na nové žáčky moc těšíme a máme pro ně
připravené pěkné dárečky.
Mgr. Vladimíra Pospíšilová, ředitelka školy

Výlet do ZOO Lešná
Děti mají moc rády zvířata, jeli jsme proto až do ZOO
Lešná. Jednalo se o celodenní výlet s komentovanou
prohlídkou. Dětem se v ZOO moc líbilo, nejvíce je zaujali
rejnoci a želvy. Počasí nám přálo a děti si mohly dopřát i
výbornou ovocnou zmrzlinu. Domů jsme odjížděli
spokojeni a vybaveni mnoha vzpomínkami a zážitky.
Petra Navrátilová

Ze stejného důvodu nám letos (poprvé po dlouhé době)
nebylo umožněno uspořádat tradiční sportovní ples.
Věříme, že ples v roce 2022 již nic nenaruší.
Areál velkého fotbalového hřiště byl během zimního
období hojně navštěvován širokou veřejností. Zejména
mládež se pobavila na sněhu, který zde vydržel nezvykle
dlouho. Od jara je naše udržovaná plocha hřiště využívána
k rekreačnímu běhání, posezení na lavičkách na sluníčku
a dalším aktivitám. Bohužel stinnou stránkou volně
přístupné plochy hřiště je velké množství odpadků,
zejména mnohdy rozbitých skleněných lahví a psích
exkrementů. Jako majitelé pozemku dbáme na pravidelný
úklid a vyzýváme všechny návštěvníky našeho sportovního
areálu k udržování pořádku a toleranci vůči ostatním. Jsme
velice rádi, že naše hřiště slouží různým volnočasovým
aktivitám a všichni jsou zde vítáni. Těšíme se, že fanoušky
a návštěvníky již brzy uvítáme na některé z našich akcí.
Sportu zdar!
Výbor SK Sokol Těšetice, z. s.
ZŠ A MŠ TĚŠETICE

Ve školce je opět živo!
Po dlouhé odmlce jsou všechny děti bez větších omezení
ve školce. Počasí nám přeje a rozhodli jsme se navštívit
místní benzinku a dát jsme si zmrzlinu. Jsme rádi, že
můžeme být zase všichni pohromadě!
Markéta Mačáková

Po celý měsíc duben 2021 probíhal zápis dětí do ZŠ
Těšetice. Celkem bylo přijato 25 žádostí, z toho 6 odkladů.
V září 2021/2022 nastoupí do 1. třídy celkem 19 žáků
a ještě k nim přibyla jedna žačka, která přestupuje na naši
školu. Prvňáčky povede paní učitelka Jana Bicanová a ve
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Dopravní hřiště Olomouc
Venku se oteplilo a žáci začali jezdit do školy na kolech.
Nejvyšší čas navštívit dopravní hřiště! Žáci 4. třídy si na
něm připomněli pravidla silničního provozu, složili zkoušku
z pravidel silničního provozu a z jízdy na kole. Všichni
uspěli a nyní hurá bezpečně na výlety!
Mgr. Vladimíra Pospíšilová

Výlet na Loveckou chatu
Děti se konečně dočkaly a po dlouhé pauze mohly jet 1. 6.
2021 na výlet. Batůžek, svačinu, pití a dobrou náladu si
všichni sbalili na cestu a od ekologického centra Sluňákov
se vydali společně s paní učitelkou pěšky na Loveckou
chatu. Jaký byl program? Pozorovali jsme přírodu, určovali
rostlinky, poslouchali jsme ptáčky. Aby nám cesta ubíhala,
zpívali jsme si písničky, které jsme se naučili v mateřské
škole. U chaty na děti čekal koník a všechny je povozil.
Podívali jsme se na zvířátka, pohráli jsme si na dětském
hřišti a kolem oběda se společně vrátili do mateřské školy.
Všem se výlet moc líbil!
Markéta Mačáková

Hudební koncert
V pátek 11. 6. 2021 se konal hudební koncert žáků ZŠ
Těšetice, kteří celý školní rok poctivě doma cvičili na klavír.
Pod vedením paní učitelky Michaely Lepařové zazněly
jednoduché skladbičky pro začínající interprety
i náročnější skladby pro vyspělé hudebníky. Asi hodinový
koncert se všem moc líbil.

OCHOTNÍCI
Tak jako v celém světě, tak i na těšetické divadelní scéně
„múzy mlčely“. Během epidemie koronaviru nás opustili
dva členové divadelního spolku. Laďa Baloun, který svou
majestátní postavu a muzikantské umění uplatnil v řadě
náročných komických postav, a Honza Moravec, bez
kterého by nebylo možné realizovat představení se zpěvy.
Jeho trpělivost při nácviku zpěvů, např. v divadelních
představeních Naši furianti a Slaměný klobouk, byla
obdivuhodná. V kritické době se dovedl ujmout i režie.
Všichni na něj s vděčností a láskou vzpomínáme.
Aktuálně bychom chtěli dokončit sérii úspěšné divadelní
hry Dívčí válka, která byla přerušena zákazem veřejných
akcí od března 2020. Zbývající dvě představení bychom
chtěli odehrát snad v září 2021 (dle aktuální situace).
Termín zahájení předprodeje vstupenek a propagace ale
zatím nelze určit. Pevně však věříme, že se představení
v KD, kde se mezitím podařilo vybudovat nové toalety, na
podzim uskuteční.
Anna Lutrová
ŽIVÉ CESTY ALEJÍ
Máme velkou radost, že na podzim loňského roku 2020
byla ve Vojnicích obnovena historická Trhová cesta v délce
bezmála 1,5 km a na ní vysazeno 80 stromů. Z obce vede
východně nahoru do polí kolem Běhalova lesíku. Původně
spojovala Vojnice napřímo s Neředínem. Skladbu stromů
jsme konzultovali s odborníky a sestává z 12 druhů
dlouhověkých stromů ve zdejší krajině původních
a vhodných pro místní podmínky. Vysetá tráva se v květnu
dočkala prvního sečení, byly zde zabudovány tři lavičky
a dva informační panely čekají na dokončení. V létě
5

rozkvetou květinové pásy pestrou škálou barev
a postupně bychom rádi dosadili v aleji i nové keře.
Náklady na realizaci dosáhly 159 200 Kč, podařilo se
vybrat částku 158 000 Kč. Vyúčtování je k nahlédnutí na
OÚ Těšetice a na nástěnce v obchodě u paní Běhalové ve
Vojnicích. Děkujeme obci Těšetice a ZD Těšetice za
umožnění obnovy zaniklé polní cesty a všem, kteří
výsadbu stromořadí podpořili, ať už finančně, účastí, či
obojím. Po Velikonocích 2021 bylo za humny na jižní
straně Vojnic vysazeno na 20 jedlých keřů a ovocných
stromků v pestrém druhovém složení, které budou tvořit
„živou lékárnu“ pod širým nebem pro kolemjdoucí. Velmi
děkujeme za finanční podporu a pomoc při výsadbě
místním občanům i přespolním. Náklady na realizaci
dosáhly 12 100 Kč. Také Poutní alej jsme letos obohatili
o osm keřů hlohu obecného a vyseli květinové pásy. Tráva
zde již krásně zhoustla a vyžaduje pravidelnou údržbu
sečením.

Živé cesty alejí z. s. spolupracují s Ultreia z. s. na obnově
původních polních cest v krajině. Spolek Ultreia vytyčuje
svatojakubské poutní trasy napříč Evropou tak, aby
procházely klidným, příjemným prostředím a významnými
kulturními a poutními místy, a zajišťuje poutníkům
infrastrukturu na cestě. Vojnickou Trhovou cestu vybrali
jako součást Moravskoslezské poutní cesty do Santiaga de
Compostela, která vede z Polska a přes naše území
pokračuje dál do Rakouska. Z Olomouce vede rovnou do
Vojnic a přes Těšetice dál na Loučany. Více na
www.ultreia.cz. Aktuálně je naším společným cílem
Trhovou alej propojit s městem Olomouc a v celé délce ji
osadit stromy.
Na podzim proběhne výsadba 50 slivoní sponzorovaných
těšetickou palírnou TŌSH Distillery s. r. o. pana Jiřího
Omelky, kterému tímto velmi děkujeme za podporu
a spolupráci. Pokud byste i Vy rádi podpořili tuto akci
s názvem #tosh sadime, jednoduše si kupte lahvinku ginu

TŌSH Gina. Lokalita výsadby je nyní v jednání, zatím se
zdá, že nic nebrání tomu, aby se sázelo na nepoužívané
vojnické polní cestě za halou, souběžné s Poutní alejí.
Plánujeme také dosadit 30 stromů třešní ve staré aleji,
místním dobře známé jako Přidalova třešňová alej.
Podporujeme rovněž plánovanou výsadbu pásu 80 stromů
v průlehu v západní části Vojnic (u potoka, parcela 182/1
v k. ú. Vojnice), které budou mimo jiné sloužit jako
větrolam. Tato výsadba bude financována z dotací.
Pokud se vše podaří, bude letos vysazeno v okolí našeho
domova na dvě stovky stromů a keřů. Vysazení každého
jednoho stromu či keře, osetí květnaté louky či
zatravněného pásu do krajiny znamená vracet do ní život.
Stromy nám nejen v letním žáru nabídnou svůj stín, ale
mění také mikroklima celé oblasti, čistí vzduch, vážou na
sebe vodu, ochlazují okolí v létě a v zimě teplo akumulují –
jsou jakousi přírodní klimatizací. Spolu s nimi se do
zemědělské krajiny vracejí další rostliny, hmyz a ptactvo.
Stromy na okraji polí zlepšují kvalitu a stabilitu orné půdy,
zlepšují její porozitu, zvyšují podíl edafonu, brání erozi,
a tím zvyšují také výnosy. Stromy do krajiny
neodmyslitelně patří. Děkujeme všem přízeň a podporu,
velice si jí vážíme a je pro nás znamením, že máme
v tomto duchu pokračovat. Více o naší činnosti na FB
stránkách Živé cesty alejí.
Jana Látalová, Jan Běhal,
Mgr. Iva Fusková, Přemysl Holibka
SDH VOJNICE
Loňský rok 2020 byl pro nás všechny tak trochu jiný, a to
zejména v souvislosti s opatřeními spojenými se situací
kolem epidemie covid-19, která se dotkla jak nás všech
obecně, tak i činnosti v našem sboru. I když jsme museli
respektovat nařízení vlády v rámci nouzového stavu,
podařilo se nám v této situaci udělat spoustu práce a sbor
posunout opět o další krok dopředu. Rok 2020 jsme
zahájili výroční schůzí, která se tentokrát konala
netradičně v „Hostinci na rozcestí“ v Těšeticích. Během
roku jsme realizovali několik brigád, které se zaměřily
zejména na různé opravy a úpravy v okolí hasičské
zbrojnice i v areálu v Hliníku.
Vzhledem k pandemické situaci jsme byli nuceni zrušit již
tradiční jarní akce „Keltský telegraf“ a „Pálení čarodějnic“.
Toto období znamenalo pro činnost sboru velký útlum,
vládní omezení se týkala nejen pořádání kulturních akcí,
ale i setkávání osob. Na jaře se proto nekonala žádná větší
brigáda a všechny práce vykonávali jen individuálně
členové sboru. Brzy však svitlo na lepší časy a po
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rozvolnění jsme mohli během prvního prázdninového
víkendu uspořádat tradiční hodové oslavy. Začali jsme
dětským dnem s diskotékou, v sobotu navázali hodovou
zábavou se skupinou Sax Rock a v neděli si oddechli při
„po-hodovém“ posezení. V pondělí jsme akci zakončili
soutěží v požárním sportu. Hodové oslavy byly po jarních
restrikcích jednou z prvních akcí, které se v tu dobu
konaly, obzvláště to bylo poznat na počtu návštěvníků
hodové zábavy a soutěže v požárním sportu. Během oslav
jsme si také připomněli 115. výročí založení SDH Vojnice.
Ke konci července proběhl v areálu v Hliníku již tradiční
„Sraz majitelů a příznivců vojensko-historických vozidel
Vojnice 2020“, tentokrát jubilejní 20. ročník. Do Vojnic se
sjely tři desítky vojenských vozidel a akce se opět vydařila.
V srpnu proběhla další tradiční akce, „Srpnová noc“ se
skupinou Sax Rock, která přilákala velké množství
návštěvníků. Vzhledem k tomu, že na podzim vešla opět
v platnost omezení v souvislostí s pandemií, byla „Srpnová
noc“ poslední kulturní akcí roku 2020, kterou náš sbor
pořádal. Během listopadu se členové sboru podíleli na
výsadbě stromů v areálu v Hliníku a pomáhali s výsadbou
při obnovení Trhové cesty. Došlo k obměně soutěžního
vybavení družstva požárního sportu zakoupením nové
sportovní stříkačky „PS12 TAZ 2,1 EX“, stará stříkačka byla
odprodána SDH Vortová.
Historickou událostí, která se zapíše nesmazatelně do
dějin našeho sboru, je pořízení hasičského auta. Od SDH
Hněvotín byl zakoupen automobil AVIA A 31 K/4 (rok
výroby 1983). Sice se nejedná o nejnovější model, ale
poprvé vlastní SDH Vojnice svůj hasičský automobil, navíc
pořízen čistě z interních zdrojů. Odpadne nám mnoho
starostí s přepravou vybavení a družstva požárního sportu
na soutěže i s dopravou materiálu při našich brigádách
a dalších činnostech.
Před Vánocemi členové sboru nazdobili a rozsvítili vánoční
strom u kaple, bohužel bez účasti veřejnosti.
Protipandemická opatření se dotkla i plánovaného
rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku, které
bylo plánováno na silvestrovskou půlnoc. Na začátku roku
2021 jsme poprvé v historii sboru byli nuceni zrušit
i plánovanou výroční schůzi, na jaře pak „Keltský telegraf“
i „Pálení čarodějnic“.
S přicházejícím jarem se opatření konečně začala pomalu
uvolňovat. Proběhlo několik pracovních brigád, jejichž
cílem bylo zvelebení nejen prostor, které hasiči aktivně
užívají, ale také dalších míst v obci. Uspořádali jsme sběr
starého železa, jehož výtěžek bude použit pro nákup
vybavení sportovního družstva a na financování
potřebných oprav, především v areálu v Hliníku.

Závěrem tohoto příspěvku bychom rádi pozvali všechny
naše příznivce na „Vojnické hody“, které proběhnou ve
dnech 2.–5. července v areálu v Hliníku. Jako obvykle
budou odstartovány dětským dnem s diskotékou, na který
naváže sobotní zábava se skupinou Sax Rock. Nedělní
odpoledne bude patřit „po-hodovému posezení“,
v pondělí změří své síly družstva požárního sportu
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Samozřejmostí je bohaté
občerstvení. Na Vaši účast na této i dalších akcích se těší
členové SDH Vojnice.
Lukáš Coufal, SDH Vojnice
Vzpomínka na kronikáře Ladislava Balouna
V pondělí 19. dubna 2021 nás opustil pan Ladislav Baloun,
člověk, jenž po dlouhých 43 let pilně zaznamenával vše, co
se v našich vesnicích událo. Jeho aktivit však bylo mnohem
více…

Fotografie: rodina Polákova
Pan Ladislav Baloun se narodil 28. 6. 1937 jako druhý syn
Václavu a Anně Balounovým. Vyrůstal na Ukrajině
v rolnické rodině. V roce 1947 se s rodiči a mladším
bratrem Václavem přestěhovali na Moravu do obce Dolní
Sukolom, která se stala jeho druhým domovem. V mládí
hrával fotbal a jeho otec – učitel hudby – ho učil hrát na
housle. Housle mu sice neučarovaly, ale přivedly ho
k muzice.
Po absolvování základní školy vystudoval střední
zemědělskou školu v Olomouci. Nastoupil jako zootechnik
do pohraničí. Rád chodil tancovat a v tanečních pro
pokročilé potkal svoji životní lásku, Marii Bednaříkovou.
Vojenská léta strávil ve Znojmě u posádkové hudby, tam
již hrál na trumpetu. Po vojně se vrátil do pohraničí ke své
práci v zemědělství. V srpnu 1960 se oženil s Marií
a přestěhovali se do Luběnic k jejím rodičům.
Našel si práci v těšetickém pivovaru a setrval zde až do
roku 1970, kdy byla ukončena výroba. Poté začal pracovat
v Sigmě Lutín na slévárně šedé litiny, kde zůstal až do
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důchodu. Ani v důchodu však neodpočíval a přijal místo
školníka v Těšeticích.
V roce 1964 dostali s manželkou od rodičů starý domek
v Těšeticích. Dům pomalu procházel rekonstrukcí a za
přispění rodiny a přátel budovali domov pro děti. Pan
Baloun se vždy snažil pro ně vytvořit hezký domov
a zázemí. Peněz nebylo nazbyt, ale on nedbal ničeho.
Věřil nejen sám sobě, ale hlavně Bohu. Dokázal pracovat
přesčas a přivydělával si muzikou. Hrát v kapele bylo jeho
vášní, byl členem skupiny RT Senior club, hrával
s Bartoňkem, později s Pavlíčkem. Dokud mu to zdraví
dovolilo, působil i v kapele Hasičského sboru v Olomouci.
Měl rád lidi a jejich společnost. Mnozí z Vás si jistě
vzpomenou, jak pan Baloun s panem Koukalem objížděli
na Velikonoce své farní fanynky a na kytaru jim hráli
a zpívali svůj song. Uměl složit básničku nebo gratulaci
k výročí. Rád fotografoval, a to nejen svoji rodinu, ale
i okolí. Dlouhá léta zastával funkci kronikáře v obci
Těšetice. Chodil také zpívat do těšetické scholy a ve
svátcích je doprovázel na trubku.
V roce 2001 velmi často pomáhal při generální opravě
kostela a dělal v místní farnosti i kostelníka. Pomáhal
zvelebovat okolí kostela a fary. S potěšením pěstoval
ovoce i zeleninu a úrodu potom rozdával rodině a dětem.

Po letech jsme se potkali v autobuse a pan Baloun mi říkal,
že kronikařinu po něm převezmu. Tenkrát jsem se té
myšlence hrozně smál a nechápal jsem, kde k tomu přišel.
Uplynulo několik dalších let a já jsem za ním při své
genealogické práci vyrazil s dotazem na fotografii
jednoho z těšetických starostů. Netrvalo dlouho a pan
Baloun mě přesvědčil, že jsem vhodným nástupcem.
Vzpomněl si i na to setkání z autobusu. Hned to volal
tehdejší starostce.
Kronikařinu jsem po něm přebral v roce 2019. Po zbytek
svých dnů mi dával rady a vzpomínal. Kronikářem se stal
v roce 1975, kdy převzal kroniku od svého nadřízeného
Václava Pančocháře. Pracoval v tehdy ještě fungujícím
těšetickém pivovaru, zdokumentoval fotograficky
i poslední várku těšetického piva a sepsal spoustu cenných
informací. Zaznamenával i historii Ústína až do jeho
odtržení od Těšetic v roce 1991. Kronikářem byl dlouhých
43 let, kroniky jsou pečlivě psány a každý rok je plný
informací. Nelze zapomenout ani na jeho divadelní
aktivity. Ne každá obec má štěstí na takového pečlivého
kronikáře, někdy je vůbec problém jej sehnat.
Jsem rád, že jsem pana Balouna mohl poznat a navázat na
jeho práci.
Martin Kašpar, kronikář
Kniha o P. Josefu Střídovi

Na zahradě v Luběnicích vedl k práci i své děti, aby měl
nástupce. Dokázal poskytnout domov nejen svým dětem
nebo vnoučatům, ale i manželčině mamince. Za své si vzal
rčení, že moudřejší ustoupí. Se svojí ženou měl krásný
vztah, staral se o ni i přes její nemoc až do konce.
Pan Baloun byl skromný a šetrný člověk s velkým srdcem,
které bilo pro rodinu. Uměl vždy v pravý čas podat
pomocnou ruku. Odměnou mu bylo osm vnoučat a pět
pravnoučat. Poslední rok si užíval společnosti svých
nejbližších, když mu zemřela manželka.
Netrapme se, že z kůru nezní jeho trubky hlas. On bude žít
dál v srdcích každého z nás. Děkuji mu za víru, lásku,
domov a za vše, co pro nás všechny kdy udělal.
Zdroj textu: Josef Baloun
„Naši milí potomci, vážení badatelé“
Těmito slovy pan Baloun nadepisoval v kronice začátek
každého roku. Znal jsem ho od dětství, náhle se objevoval
u všeho, co se v našich vesnicích dělo. Ve vzpomínkách
mám i to, když u nás doma při tříkrálové sbírce zazvonil
a s dětmi zpíval. Pokaždé je vzal k nám domů a ukazoval
tátova díla.

Na konci loňského roku vyšla v nakladatelství Kauli
Publishing kniha Dělník na vinici páně od Pavla a Václava
Markových. Pojednává o vojnickém rodákovi P. Josefu
Střídovi (29. 7. 1909 – 12. 6. 1998), kooperátorovi v Senici
na Hané a faráři ve Vrahovicích. Kniha bude dostupná
v knihovně v Těšeticích a také u kronikáře. Lze ji objednat
v uvedeném nakladatelství.
Elektronická verze zpravodaje včetně barevných
fotografií je dostupná na www.obec-tesetice.cz
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