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

Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme v předvánoční době, v období, do
něhož patří rodinná pohoda, klid a rozjímání. Dnešní doba
je však tak rychlá a hektická, že u většiny z nás zůstane jen
u přání. I my v Zastupitelstvu a v Radě obce Těšetice
každoročně „finišujeme“ s naší prací až v posledních dnech
roku, kdy schvalujeme obecní rozpočet, připravujeme
příslušné dotační projekty a další agendu tak, abychom
splnili všechny stanovené termíny a zajistili plynulost
fungování obce v dalším kalendářním roce. Zpravidla jsou
tato jednání velmi složitá, názory zúčastněných vyostřené,
z čehož vyplývá, že přijatá rozhodnutí jsou výsledkem
dlouhých jednání a nelehkých kompromisů. Náročnou
práci zastupitelů, radních a členů výborů a komisí obce
před koncem roku naši občané pochopitelně nevidí. Kdo
to však vidí, jsou naši blízcí doma, kteří nás za nekonečné
schůze konané v adventním čase rozhodně nepochválí.
S koncem roku je spojeno i tradiční bilancování naší
činnosti. Obec Těšetice každoročně prezentuje svoji
investiční činnost na rubové straně obecního plánovacího
kalendáře. V našem zpravodaji pak občany pravidelně
informujeme nejen o aktivitě orgánů obce, ale rovněž
o organizacích a spolcích, které u nás působí. Jsem velmi
rád, že činnost těchto subjektů neupadá ani v době
ekonomických, zdravotnických a společenských krizí,
kterých jsme v poslední době svědky.
Věřím, že aktivita našich spolků a organizací neutichne
ani v příštích letech a že se budeme moci opět a snad již
bez jakýchkoliv omezení setkávat na různých akcích, které
se u nás tradičně pořádají. O aktivitu vedení obce v příštím
roce nemám obavy – jak se dočtete níže, na příští rok jsme
získali dotace v takovém rozsahu, že bude velmi náročné
všechno stihnout.
Pozitivních výhledů do příštího roku není nikdy dost,
a proto bych nám všem chtěl do roku 2022 popřát mnoho
pracovních i osobních úspěchů a také hodně sil, ať vše
společně zvládneme. A než přijde nový rok, zkusme se
alespoň na chvíli zastavit a užít si v klidu vánočních svátků,
nejlépe v kruhu rodiny, příbuzných a známých.
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice

prosinec 2021

Nastává období rozjímání a klidu. Rekapitulujeme
úspěchy i nezdary, které nám uplynulý rok přinesl.
Vzpomínáme, co jsme během roku udělali, co se nám
povedlo a co nepovedlo. Kvůli době a situaci kolem nás
museli mnozí improvizovat. Dospělí v práci, děti a studenti
ve škole. Tato situace se zcela jistě dotkla rodinného
života či rozpočtu nejednoho z nás. Také svůj duchovní
život jsme museli opírat o jiné pilíře, než jsme byli zvyklí.
My křesťané máme výhodu, že nejsme sami v žádné
situaci, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Máme nad
sebou toho nejmocnějšího z mocných, který tu přetrvává
již více než 2 000 let a neopustí nás v žádné době. Je
světlem, které nám svítí právě tehdy, když to nejvíce
potřebujeme. Proto si myslím, že nastává pravý čas
a důvod, kdy máme i my Pánubohu poděkovat. Snad to
není tak moc, když si uvědomíme, že nás nikdy neopustí
a stále nám žehná.
Přeji všem v příštím roce především zdraví, hojnost
Božího požehnání, ať máte okolo sebe dobré přátele a ať
jste úspěšní ve všem, co jste si předsevzali.
P. Miroslaw Lukasiewicz

Světlo přišlo na svět… (Jan, 3, 19)
Milí farníci, občané naší obce a drazí přátelé,
opět se přiblížil konec roku a určitě se všem zdá, že utekl
mnohem rychleji než všechny roky předcházející. Je tu
prosinec a my máme před sebou čas vánoční a novoroční.
Venku to tak sice nevypadá, trochu se vytrácí ta krásná
bílá atmosféra Vánoc, ale domnívám se, že jsme si na
takové počasí už zvykli a vánoční náladu si tím zkazit
nenecháme.
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Krátce z činnosti Zastupitelstva obce Těšetice (ZOT)
a Rady obce Těšetice (ROT):
 ZOT po mnohaletých a dlouhodobě bezúspěšných
jednáních s jednotlivými subjekty schválilo:
o nabytí vlastnického práva k poslednímu
z pozemků nutných pro realizaci cyklostezky
Luběnice–Rataje (po levé straně směrem na
Luběnice), a to formou směnné smlouvy,
tj. výměnou s vlastníky sousedního pozemku;
o bezúplatný převod pozemku parc. č. 108/1
v Těšeticích (tzv. těšetický háječek) od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
 ZOT schválilo Plán rozvoje sportu obce Těšetice pro
roky 2021 až 2025, tj. dokument, který je nutný pro
podávání žádostí na sportovní projekty v obci.
 ZOT schválila navýšení poplatků za popelnice na
částku 550 Kč (viz níže). Pro srovnání – v Ústíně se
jedná o částku 720 Kč.
 ROT, po dohodě s firmou TKR Jašek, s. r. o., přistoupila
ke změně provozovatele televizního a internetového
rozvodu v obci Těšetice – novým provozovatelem TKR
obce Těšetice bude firma DOUBRAVA.NET s. r. o. (viz
také článek níže).
 ROT schválila pořízení nového obecního rozhlasu,
který bude součástí nových protipovodňových
opatření obce Těšetice (nový digitální povodňový plán,
siréna apod.).
 ROT schválila podání žádosti o dotaci z Národní
sportovní agentury – pořízení nového umělého
osvětlení multifunkčního hřiště v Těšeticích, když
předchozí dotace poskytnutá Olomouckým krajem
musela být ze známých důvodů (a se známými
personálními důsledky) zčásti vrácena a stavební akce
zrušena.
 ROT schválila podání žádosti o dotaci z MAS REGION
HANÁ na pořízení nové divadelní opony do Kulturního
domu Těšetice.
 ROT schválila zakoupení nového záložního systému
pro archivaci dat z počítačové sítě OÚ Těšetice – dané
zařízení nahradilo server, který byl dlouhou dobu
v havarijním stavu.
 ROT obdržela výpověď nájemní smlouvy od firmy
Vladimír Stolička s. r. o.; v současné době hledáme
nového provozovatele sběrny druhotných odpadů.
 ROT souhlasila s mimořádným vydáním stolního
kalendáře pro všechny občany obce – akce bude
financována z rozpočtu SPOZ (úspora z neuskutečněných společenských akcí).
Všechna usnesení ZOT i ROT jsou pravidelně uveřejňována na úřední desce OÚ Těšetice a na webových
stránkách obce (www.obec-tesetice.cz).
Dotace na investiční akce obce Těšetice:
 Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim 2021
oficiálně potvrdilo poskytnutí dotací na všech pět
projektů, o které obec Těšetice v roce 2020 zažádala –
jedná se o dotace na:









1. workout (venkovní tělocvičnu) v Těšeticích
a dětské hřiště v Ratajích – dotace na oba projekty
(podané v jedné žádosti) činí cca 700 tis. Kč;
2. renovace podlahy, elektroinstalace a vzduchotechniky tělocvičny ZŠ Těšetice – dotace ve výši
cca 3 mil. Kč – na tuto akci navíc byla poskytnuta
dotace z Olomouckého kraje (750 tis. Kč);
3. revitalizace elektroinstalace v Kulturním domě
Těšetice – dotace cca 5 mil. Kč;
4. zbudování nové místní komunikace Vojnice – RD
č. p. 109 a 110 – dotace cca 600 tis. Kč.
Na všechny výše uvedené projekty již byly vybrány
dodavatelské firmy, byl získán překlenovací bankovní
úvěr s tím, že všechny projekty budou realizovány na
jaře 2022, s výjimkou workoutového hřiště, které se
podařilo zrealizovat již na podzim 2021.
Byla získána dotace z Ministerstva financí ČR ve výši
90 % nákladů vynaložených na rekonstrukci elektroinstalace a podlah v tzv. obecním domě Vojnice
č. p. 86, stavební náklady přesáhly částku 1,7 mil. Kč,
akce byla zrealizována na podzim 2021.
V létě 2021 byla dokončena poslední část dešťové
kanalizace ve Vojnicích, v jejímž rámci byl namísto
stavbou poničeného chodníku v této části obce
zbudován zcela nový chodník ze zámkové dlažby;
celkové náklady na tuto stavební akci, jejíž realizace
započala již v roce 2020, přesáhly částku 3,5 mil. Kč
a byly plně hrazeny z rozpočtu obce Těšetice (bez
jakékoliv dotace a úvěru).
V létě 2021 byla dokončena výstavba nového
chodníku a osvětleného přechodu pro chodce
v Ratajích na ulici „Olomoucká“ – na tuto akci schválil
MAS REGION HANÁ (IROP) dotaci ve výši více než
0,5 mil. Kč.
Dále byly získány „drobné“ dotace z Olomouckého
kraje – na vybavení JSDH Těšetice (dotace 12 000 Kč)
a na vybavení ochotnického divadla Těšetice (dotace
35 000 Kč).

Televizní kabelový rozvod – TKR Těšetice – mění
provozovatele
Vážení uživatelé obecní sítě,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že od 1. 1.
2022 dojde ke změně poskytovatele televizního vysílání,
připojení k internetu a volání v obcích Těšetice, místní
části Těšetice, Rataje a Vojnice. Stávající provozovatel TKR
Jašek, s. r. o., předává správu veškerých služeb poskytovaných v obecní síti firmě DOUBRAVA.NET s. r. o. Ta bude
v následujících letech zajišťovat provoz těšetické sítě
minimálně ve stejné kvalitě, v jaké fungovala doposud.
Veškeré Vámi využívané služby zůstanou zachovány bez
výpadku i v následujícím roce a změny se nemusíte nijak
obávat. Vaše smlouvy uzavřené s TKR Jašek, s. r. o,
přejdou od 1. 1. 2022 na DOUBRAVA.NET s. r. o. O právně
závazném přechodu Vaší stávající smlouvy z TKR Jašek,
s. r. o., na DOUBRAVA.NET s. r. o. jste byli (příp. budete)
formálním způsobem adresně informováni, a to včetně
technických informací týkajících se provozu, plateb apod.
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Veškeré informace o změně Vám poskytnou pracovníci
firmy DOUBRAVA.NET na tel. 776 778 173, popřípadě
starosta obce Těšetice na tel. 585 954 294 nebo TKR Jašek
na tel. 571 115 225.
HŘBITOV TĚŠETICE
UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST
Důrazně připomínáme všem nájemcům hrobových míst
na hřbitově v Těšeticích, že jsou povinni jakýkoliv
významnější zásah do hrobového místa (hrobky) předem
nahlásit, a to formou formální (písemné) žádosti,
a následně vyčkat na souhlas správce hřbitova.
Formulář předmětné žádosti je k dispozici na
webových stránkách obce (www.obec-tesetice.cz) nebo
na OÚ Těšetice.
Veškeré výkopové práce, stavební či jiné úpravy
hrobového místa musí být provedeny v součinnosti se
správcem hřbitova (OÚ Těšetice), který dohlíží jak na
dodržování stávajících standardů (vzhled hrobu a celého
hřbitova), tak i na řádný úklid staveniště.
Případné náklady vzniklé v důsledku porušení těchto
zásad budou přefakturovány příslušnému nájemci
hrobového místa.

Nový zákon o odpadech
Na konci roku 2020 byl přijat nový zákon o odpadech,
kterým se zásadním způsobem mění nejen způsob
likvidace komunálního odpadu v obcích, ale především
výše nákladů za tuto činnost (např. zvýšení poplatků za
skládkování).
Postupně tak bude docházet k navyšování cen
svozových služeb, následkem čehož budou jednotlivé obce
nuceny přijímat nová a mnohdy drastická opatření k tomu,
aby produkci odpadů ze strany občanů omezily a aby
náklady za likvidaci odpadů nevyčerpaly příslušné obecní
rozpočty.
Jak jste si možná všimli, některé okolní obce již přijaly
nové vyhlášky, které zavádějí systém „bonusů a malusů“
a které znamenají zvýšený dohled nad chováním občanů
při likvidaci odpadu.
Je nepochybné, že tímto směrem se budeme muset
vydat také. Avšak vzhledem k závažnosti této změny jsme
se v Zastupitelstvu obce Těšetice dohodli, že příslušnou
vyhlášku zatím měnit nebudeme a připravíme pouze
příslušné podklady tak, aby o změně „poplatků za
popelnice“ mohli rozhodnout příští zastupitelé obce
Těšetice, kteří budou zvoleni v roce 2022.
Již v tuto chvíli je totiž zřejmé, že stávající systém, kdy
všichni platíme poplatky ve stejné výši (v roce 2022 dojde
k mírnému navýšení poplatků za popelnice na 550 Kč), je
dlouhodobě neudržitelný. Solidarita mezi občany nemůže
fungovat v době plné bezohlednosti a sobectví, kdy mnozí
z nás vymýšlejí nejrůznější kličky, jak se vyhnout platbě
poplatků za popelnice, platbě stočného, poplatkům za
zábor veřejného prostranství apod.
Namísto zodpovědnosti a ohleduplnosti vůči ostatním
a vůči přírodě jsme denně svědky absurdních „soutěží“
o to, kdo vyprodukuje víc komunálního odpadu, kdo

stihne dříve (a nejlépe zcela sám) zaplnit kontejner na
bioodpad apod.

Než nastane doba, kdy nám bude nový odpadový
systém adresně počítat každé kilo odpadu, pokusím se
formulovat určité „desatero“ zásad pro nakládání
s odpady, které by měly být dodržovávány již nyní, při
platnosti stávající vyhlášky:
1) Maximálně využívejte sběrné soboty pořádané obcí
dvakrát ročně. Odkládání velkoobjemového odpadu
v kontejnerech u hřbitova využívejte jen ve
výjimečných případech (pouze není-li možné váš
odpad dočasně uskladnit např. v garáži, ve sklepě
apod.). Využívejte služeb zpětného odběru, který
bezplatně poskytují prodejci elektra (ledničky,
televize) a prodejci pneumatik.
2) Dodržujte celostátně kalkulovaný běžný průměr
objemu produkce komunálního odpadu na osobu –
není možné tolerovat vývoz např. 1100litrového
kontejneru přistaveného každých 14 dnů pro
tříčlennou rodinu (i poloviční objem odpadu je
v tomto případě příliš).
3) Do popelnic na komunální odpad nevkládejte žádný
tříděný, biologický nebo stavební odpad, popelnice
nepěchujte, nepřetěžujte a nechávejte je na ulici jen
v den svozu.
4) Do kontejnerů na tříděný odpad (plast, papír) nepatří
odpad ze stavební činnosti (obaly stavebního
materiálu, izolační hmoty) nebo z podnikatelské
činnosti firem, zejména pak firem se sídlem mimo
obec Těšetice.
5) Důsledně třiďte odpad (plast, papír atd.), tříděný
odpad důkladně pomačkejte, do kontejnerů vkládejte
samostatně (nikoliv v pytlích), odpad rozhrňte do rohů
kontejneru.
6) Pokud přivážíte tříděný odpad autem, využívejte,
pokud možno, jen velkých kontejnerových stání (např.
v Těšeticích u hřbitova).
7) Na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad
dodržujte pořádek, odpad neodkládejte volně mimo
kontejnery (plastové pytle, tabulové sklo apod.).
8) Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad likvidujte
v maximální možné míře doma, v domácích
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kompostérech, ve štěpkovačích apod., následně
zapravujte do půdy (zarytím, zaoráním).
9) Do kontejnerů na bioodpad vkládejte odpad
samostatně (nikdy ne v plastových pytlích), v co
nejmenším objemu (větve posekejte), rozhrňte do
rohů kontejneru a kontejner nepřeplňujte.
10) Kontejner na bioodpad slouží k likvidaci běžného
odpadu pocházejícího z domácností – nelze do něj
odkládat odpad pocházející z kácení většího množství
dřevin, odpad z polí („záhumenky“), nebo dokonce ze
zemědělské činnosti.
A na závěr to nejdůležitější: nebuďme nevšímaví vůči
svému okolí a upozorňujme sousedy na jejich jednání proti
výše uvedeným zásadám – jejich bezohlednost způsobuje
vícenáklady na straně obce, tyto částky navíc zaplatíme
všichni!
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice
SENIORKLUB TĚŠETICE
První setkání členů klubu se po delší přestávce uskutečnilo
v červnu u KD Těšetice. Připraveno bylo několik
sportovních činností, ale kvůli velkému vedru jsme brzy
dali přednost posezení ve stínu stromů a plánování dalších
společných akcí.
Konečně se mohl uskutečnit zájezd do Brna, jehož
hlavním cílem byla návštěva vily Tugendhat. Při pohledu
z ulice obyčejný přízemní dům, ale ve skutečnosti
třípatrová vila s terasou směřující do zahrady. Všichni byli
překvapeni technickými vymoženostmi i luxusním vybavením obytné části. Po dobrém obědě jsme se vydali
s průvodcem na prohlídku brněnského centra, ti
nejzdatnější došli až na Petrov.
V červenci jsme si vyjeli prohlédnout nově zrekonstruovaný zámek Račice, který je zpřístupněn veřejnosti
teprve od léta roku 2020. Ve Vyškově jsme měli
připravený chutný oběd a odpoledne jsme pokračovali
v cestě do Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích.
Paní ředitelka zoo nám zpříjemnila prohlídku velmi
zajímavým vyprávěním o chovu papoušků z Afriky,
Ameriky i Austrálie.
V srpnu se konaly Krajské sportovní hry seniorů
v Olomouci. Náš klub velmi dobře reprezentovalo družstvo
ve složení S. Zelená, M. Koudeláková, F. Vánská,
L. Špičáková, V. Zapletalová a náhradnice M. Dofková.
Děvčatům děkujeme. Doufáme, že příští rok se přidá
i někdo z mužů.
Další letní zájezd pro členy klubu směřoval do
Luhačovic. Vláčkem jsme projeli město i okolí, krátkou
přestávku jsme strávili u přehrady. Potom jsme relaxovali
na kolonádě, ochutnávali léčivé prameny a mlsali lázeňské
oplatky. Na závěr zájezdu jsme navštívili Minigalerii
rozhleden.
Měsíc září jsme tradičně zahájili v Ústíně hrou
pétanque. Do soutěže se zapojilo osm dvojic, ostatní
povzbuzovali. Počasí nám přálo a odpoledne se vydařilo.
Aby se na Velký Kosíř mohli dostat i méně zdatní
turisté, objednali jsme si vláček, který všech 47 účastníků
podzimního zájezdu vyvezl až k rozhledně. Zde jsme si

opekli špekáčky a užili si přírody. Odpoledne jsme si
pochutnali také na sladkém pohoštění připraveném
v cukrárně u zámku v Čechách pod Kosířem.
Sabráží (sekání sektu šavlí) byla zahájena beseda o víně.
Poutavé vyprávění s promítáním o vinicích, vinařích
i výrobě vína si pro nás připravil Mgr. R. Roubalík.
Nechyběla ani ochutnávka různých druhů vín. Beseda
všechny účastníky zaujala a příjemné odpoledne se
protáhlo až do večerních hodin.
Ani v letošním roce se z důvodu opatření proti šíření
nemoci covid-19 nebude konat Předsilvestrovské
posezení. Všem přejeme hodně zdraví i štěstí a věříme, že
v novém roce se budeme moci opět setkávat při
zajímavých akcích.
J. Vašíčková
SDH TĚŠETICE
Zase budou Vánoce. Stejně jako mnohým z vás se i mně
zdá neuvěřitelné, jak čas letí. Od posledního příspěvku nás
dělí už půlrok. A co se u SDH Těšetice za tu dobu událo?
Naše aktivity byly samozřejmě ovlivněny nepříznivou
epidemickou situací a platnými omezeními.
Jsme moc rádi, že jsme pro vás mohli uspořádat
tradiční hodové oslavy. Přesun termínu taneční zábavy ze
soboty na pátek je podle nás dobrým krokem. Občané se
mohou v klidu potkat i v sobotu. A ti starší, kteří už by na
zábavu nepřišli, tak mají možnost bez omezení posedět
v háječku při hudbě a pochutnat si na připraveném
občerstvení. O hodovém víkendu si samozřejmě přišly na
své i děti. Sice jsme pro ně nemohli v klasickém termínu
připravit soutěž a oslavu dětského dne, ale alespoň si
v rámci hodových oslav mohly zasoutěžit a pobavit se
s hasiči i mezi sebou. Hodový víkend ukončila jako vždy
nedělní netradiční soutěž s plavbou přes rybník. Loďky
neměly během obou dnů ani malou pauzu. Počasí nám
letos totiž opravdu přálo, a tak se všichni, kdo chtěli, mohli
sejít s hasiči v areálu v háječku. Příjemnou novinkou bylo
již plně funkční nové WC, které je samozřejmě využíváno
i při jiných akcích pořádaných v areálu.
Dalších aktivit dospělých hasičů mnoho nebylo. Mimo
běžnou údržbu techniky jsme uspořádali podzimní sběr
železa. Vyhověli jsme tak občanům, kteří nás kontaktují
i mimo jarní termín s prosbou o odvoz zejména těžkých
věcí.
Určitě také stojí za zmínku fungování a soutěžní aktivity
mladých kamarádů, kteří reprezentují naše obce na
soutěžích jako družstvo Ratašice. Do konce října se stihli
zúčastnit osmi soutěží včetně Olomoucké noční ligy. Za to,
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že stále mají chuť soutěžit a zviditelňovat naše sbory, jim
patří náš dík. Přejeme jim, aby jejich nadšení vydrželo
a postupovali výsledkovým polem směrem nahoru.
Nejlepším výsledkem bylo 4. místo na ligové soutěži.
Uplatnit se v řadách téměř profesionálních sportovců je
náročné nejen na fyzickou připravenost, dovednosti, ale
také na techniku. Pořízení a udržování odpovídající
techniky a vybavení totiž není levná záležitost.
Skupina mladých hasičů se v našem sboru úspěšně
rozrůstá. Přicházejí k nám stále nové děti, které se chtějí
seznámit s „hasičinou“. Díky obětavým vedoucím jim
dokážeme nabídnout zajímavou alternativu k trávení
volného času u počítače apod. Stále větší počet dětí vyústil
v nutnost zajistit další kvalifikované vedoucí mladých
hasičů. Děkujeme touto cestou rodičům za ochotu pomoci
s tímto časově náročným a obětavým úkolem. Podařilo se
jim úspěšně složit zkoušky a vydatně nám už s dětmi
pomáhají.
Soutěže neprobíhaly v úplně standardním rytmu,
i přesto se několika z nich naši mladí hasiči zúčastnili.
Nejúspěšnější pro ně byla soutěž v Trusovicích, kde starší
děti dosáhly na velmi pěkné 4. místo. Mladší hasiči tuto
soutěž vyhráli a odvezli si trofej nejcennější.
Vedoucí pro děti připravují i jiné aktivity než soutěže.
Začátkem července proběhl ve spolupráci s rodiči „Branný
víkend“. Děti spaly ve stanech a plnily nejrůznější úkoly.
Společně strávený čas posílil kolektivního ducha týmu
a určitě to byl i nezbytný doping po izolované distanční
výuce z domova.
Podzimní čas využily děti k „Drakiádě“. Tentokrát
pouštěly draky za KD Těšetice. Počasí vyšlo na jedničku –
jasná obloha a stálý vítr. Na obloze létala nejrůznější
zvířátka, pohádkové bytosti i klasičtí draci. Večer si děti
celodenní zážitky sdělovaly při opékání špekáčků.
Další již klasickou akcí bylo „Dýňování“. Tento druh
podzimní výzdoby našich domů a okolí se i u nás stále
rozšiřuje. Všechny děti si mohly vyřezat strašidelnou
halloweenskou dýni. Přehlídka zářících příšerek v tmavé
zbrojnici byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem.
Pravidelné tréninky dětí se s nastupujícím podzimním
chladem přesunuly do tělocvičny. Budeme se samozřejmě
snažit i přes zimu udržet naše malé hasiče v dobré kondici.
Oblíbené prosincové „Mikulášování“ s nadílkou se bohužel
nemohlo stejně jako loni kvůli protiepidemickým
opatřením uskutečnit.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří nás podporují,
např. darováním starého železa, ale i jinak. Dále všem
rodičům, kteří se aktivně zapojují a pomáhají nám vést
a organizovat už více než 30 mladých hasičů z Těšetic
i blízkého okolí. Přejme jim i sobě návrat k normálnímu
životu a společným aktivitám.
V příštím roce nás čeká výročí – 130 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Těšeticích. Snažíme se udělat
vše pro to, abychom při této příležitosti důstojně uctili
odkaz našich předků. Oslavy směřujeme k termínu
těšetických hodů (24.–26. června 2022).
Přeji všem příjemné adventní dny, klidně prožité
vánoční svátky a vše dobré v příštím roce!
Ing. Eduard Hanina

SDH VOJNICE
V červnovém vydání obecního zpravodaje jsme vás zvali
na tradiční hodové oslavy, které náš sbor každoročně
pořádá. Do poslední chvíle nebylo kvůli dlouhodobě
nepříznivé epidemiologické situaci jisté, zda se „Vojnické
hody“ letos uskuteční.
Oslavy nakonec proběhly ve dnech 2. až 5. července.
I přes některá nezbytná opatření můžeme konstatovat, že
byly jako obvykle vydařené. V pátek jsme zahájili dětským
dnem, který pokračoval večerní diskotékou. V sobotu
večer proběhla taneční zábava se skupinou Sax Rock, která
opět přilákala množství návštěvníků nejen z řad místních,
ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí.
V neděli probíhalo hodové posezení v areálu v Hliníku,
v odpoledních hodinách se zástupci SDH Vojnice zúčastnili
svěcení dvou nově opravených křížů ve Vojnicích.
V pondělí 5. července se uskutečnil již 8. ročník
pohárové soutěže v požárním útoku. Soutěže se letos
zúčastnilo celkem 15 týmů nejen z okolních SDH, ale i ze
vzdálenějších míst. Domácím zástupcům se letos dařilo –
v kategorii žen obsadila naše děvčata krásné
4. místo a v kategorii mužů se náš tým umístil na 5. místě.
Oslavy byly neoficiálně uzavřeny klasickým „pohodovým“
úklidem až v úterý. Nutno dodat, že ačkoliv tyto akce
pořádáme rádi, je takový „zápřah“ opravdu náročný,
a proto si ceníme velké návštěvnosti a obliby těchto našich
akcí mezi občany.
K Vojnicím neodmyslitelně patří také „Sraz majitelů
a příznivců vojensko-historické techniky“, jehož 21. ročník
se uskutečnil ve dnech 16. až 18. července. Účast majitelů
vozidel byla v letošním roce poněkud skromnější, než jak
tomu bývalo v předchozích letech. Stejně jako
návštěvníky, kteří se přijdou pokochat historickou
technikou, i nás tato skutečnost mrzí, ale nutno přiznat, že
podobných akcí je stále více a termíny se mnohdy kryjí,
navíc počet majitelů, kteří svá vozidla chtějí veřejně
prezentovat, spíše klesá, než aby tomu bylo opačně.
I přesto se snažíme na tyto skutečnosti reagovat a dál tuto
v okolí ojedinělou akci udržet. Letos se akce zúčastnilo na
20 kusů vojensko-historické techniky z provenience
několika armád. Jak je zvykem, byla technika vystavena
během celé akce v areálu v Hliníku a v sobotu se její
majitelé vydali na spanilou jízdu po okolí. V pátek
proběhla diskotéka, tentokrát se zaměřením na „oldies“
hity, která měla velmi pozitivní ohlas. V sobotu večer
zahrála k tanci a poslechu country skupina A50. Bohužel
jsme zjistili, že zájem o tento styl hudby opadá,
a návštěvníků tak rapidně ubylo.
V sobotu 21. 8. se po drobném odkladu v areálu
v Hliníku uskutečnila další taneční zábava se skupinou Sax
Rock, která opět přilákala velké množství návštěvníků.
Byla to poslední letošní velká veřejná akce v areálu.
V době mezi pořádáním akcí či účastí na závodech
v požárním sportu se členové SDH Vojnice věnovali
úpravám a údržbě jak areálu v Hliníku, tak i hasičské
zbrojnice. V letošním roce proběhla poměrně rozsáhlá
reorganizace garáže hasičské zbrojnice, aby vyhovovala
potřebám uskladnění vybavení sportovního družstva
a dalšího materiálu, který využíváme při své činnosti.
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V místnosti hasičské zbrojnice byl upraven odvod kouře
z kamen, která slouží k vytápění v chladnějším období
roku, a celá místnost byla následně nově vymalována.
V areálu v Hliníku se provedla řada menších úprav, aby byl
areál stále provozuschopný. V závěru sezony jsme bohužel
odhalili závady odpadního vedení na toaletách, a tak
v následujícím období musí proběhnout jejich celková
rekonstrukce, aby v příští sezoně mohly opět sloužit
svému účelu.
Nedílnou součástí SDH Vojnice jsou samozřejmě
družstva požárního sportu. Je tedy namístě zmínit, že
oproti původnímu předpokladu, že letošní sportovní
sezona bude výrazně omezena z důvodu pandemie, se obě
družstva účastnila hned několika soutěží v našem okolí
a také se zaměřila na soutěže ligové (Olomoucká noční
liga, Hanácká extraliga a Velká cena Prostějovska).
Družstvo žen se během sezony 2021 zúčastnilo celkem
18 soutěží, z nichž část tvořily soutěže výše zmíněné ONL.
Po sečtení výsledků v celé lize děvčata obsadila 12. místo
z celkových 37 týmů, které se této soutěže účastnily.
Největším úspěchem družstva žen byla poslední soutěž
ONL v Třeštině, kde děvčata dosáhla s časem 18:69 na
velmi pěkné 5. místo z 12 soutěžních týmů.

Družstvo mužů se v letošní sezoně zúčastnilo 8 soutěží,
nejlepšího umístění dosáhlo na soutěži v Nivě (v rámci
VCP), kde obsadilo 5. místo (s časem 15:51) mezi 23 týmy.
Obě družstva můžete sledovat na Instagramu, kde
pravidelně zveřejňují jak své úspěchy, tak i fotky a videa
z tréninků a závodů.
V sobotu 27. listopadu 2021 mělo u kaple proběhnout
„Rozsvícení vánočního stromečku“, avšak vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu musela být akce zrušena.
Na závěr bychom rádi všechny pozvali na tradiční
„Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového“,
které se za příznivých podmínek uskuteční již o půlnoci
31. prosince 2021.
Děkujeme všem za přízeň, kterou nám prokazujete
podporou a účastí na našich akcích, a přejeme vše dobré
do nového roku 2022, který snad konečně vrátí svět do
normálu.
Veškeré informace o dění v našem sboru můžete
sledovat na našem facebookovém profilu Sbor
dobrovolných hasičů Vojnice.
Lukáš Coufal

SK SOKOL TĚŠETICE – MUŽI
Po dvou sezonách, které byly předčasně ukončeny kvůli
pandemii koronaviru, jsme až na pár změn vstupovali do
nové sezony ve stejném složení. Nováčkem v našich
řadách byl už od zimy Tomáš Navrátil, čímž se stal již
třetím Tomášem Navrátilem v našem týmu, což je rarita,
která se často nevidí. V průběhu sezony nás pak doplnili
ještě Jan Gajdoš a Tomáš Placek.
Před začátkem sezony jsme stihli jeden přípravný zápas,
ve kterém jsme doma porazili Nedvězí 4:1. Poslední
červencový víkend začala nová sezona III. třídy OFS
Olomouc. V průběhu sezony střídáme dobré výkony s těmi
špatnými, zejména venku se nám příliš nedaří. Poznali
jsme, jaké to je udělit i obdržet debakl. Ve 3. kole soutěže
jsme v domácím utkání deklasovali Dlouhou Loučku 10:0,
ovšem v 8. kole jsme z Příkaz dovezli porážku 1:9.
V předposledním kole jsme se utkali v domácím derby
s Drahanovicemi, zápas jsme bohužel prohráli 2:4. První
část sezony jsme uzavřeli soubojem ve Slavoníně, v němž
zvítězili domácí 4:0.
Po podzimní části se nacházíme na 13. místě
výsledkové tabulky se ziskem 15 bodů. Nutno říct, že
tabulka je velmi vyrovnaná a určitě nás čeká zajímavá jarní
část. Všichni doufáme, že tentokrát se sezona už dohraje
bez problémů.
Pozitivum vidím hlavně v celkové morálce týmu.
Vzhledem k velkému počtu zápasů jsme si i my vybrali
slabší chvilky, kdy jsme měli problém se sejít, ale
v kontextu toho, čím si amatérský sport po pandemii
prochází a jaké problémy s počty hráčů mají okolní týmy,
si myslím, že si vedeme dobře.
Za tým SK Sokol Těšetice kapitán Jakub Vitonský
SPOZ
Vážení spoluobčané,
ani rok 2021 nám z důvodu epidemie koronaviru nedal
mnoho šancí uskutečnit veřejná vystoupení. Přesto naše
organizace SPOZ pracovala a členky v květnu navštívily
14 rodin, v nichž se narodilo 15 dětí. Děti obdarovaly
věcnými dary. Po celý rok jsme navštěvovaly seniory, kteří
oslavili významná jubilea – 70, 75, 80, 85, 90 a 95 let.
V červnu proběhlo v MŠ Těšetice slavnostní rozloučení
s předškoláky a v zasedací místnosti obecního úřadu s žáky
9. třídy ZŠ.
Již v březnu SPOZ rozhodl o mimořádném vydání
stolního týdenního kalendáře na rok 2022 s obrázky
z historie obcí Rataj, Vojnic a Těšetic. Kalendář vznikal ve
spolupráci s Martinem Kašparem, kronikářem obce
Těšetice, je financován z rozpočtu SPOZu a dostanou jej
občané do každého domu zdarma.
Vzhledem k přetrvávající nejisté epidemiologické situaci
nebude realizována akce pro seniory. V průběhu prosince
členky sboru navštíví nejstarší občany Vojnic, Těšetic
a Rataj a předají jim malou pozornost.
Do roku 2022 Vám přeji hodně zdraví a síly, abychom se
všichni sešli u dalších akcí SPOZu, které potěší naše srdíčko
a pohladí po duši.
Za SPOZ Anna Bartoňková
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HUMNO 11
Obyvatelé Rataj mají v bývalé místní stodole k dispozici
multifunkční prostor. Ve stodole neboli humnech, jak se
říká na Hané, se běžně mlátilo obilí. V Ratajích ale jedno
takové humno přeměnili na ojedinělý společenský prostor,
který dnes slouží nejen místním obyvatelům při oslavách,
zábavách a svatbách.

ale třeba workshopy, školení, přednášky, nejrůznější
schůze, prostor pro využití je opravdu velký. Plánujeme
vytvořit webové stránky, přes které se budou moci zájemci
přihlásit, protože jen přes Facebook to už přestáváme
stíhat,“ uzavírá Opravilová.
Kontakt: Jitka Opravilová, tel. 724 722 723
info@humno11.cz, FB: HUMNO 11
ZŠ TĚŠETICE
Na ZŠ Těšetice je již tradicí, že se na konci školního roku
loučíme s žáky 9. třídy. Letos se rozloučení konalo ve
slavnostnějším duchu v síni místního obecního úřadu. Žáci
si pozvali učitele, kteří je v průběhu devíti let provázeli
jejich školní docházkou, aby jim poděkovali za úsilí, které
s nimi museli mnohdy vynaložit. Podívat se na ně přišli
i rodiče a známí. Rozloučení doprovázela hra na housle
a závěrečná prezentace žáků.
Michaela Bobková

Humno 11, jinak oficiálně také Komunitní centrum,
zrekonstruovala místní rodačka Jitka Opravilová, roz.
Šoustalová. S projektem začal už její otec, který vždy chtěl,
aby prostor sloužil místním lidem. Po jeho smrti se
Opravilová rozhodla, že rekonstrukci dokončí. Pozvala
architekty ze studia Masparti a kdysi bývalý sklad ovoce
a zeleniny přeměnila na multifunkční společenský prostor.
Ten slouží místním obyvatelům už od roku 2011.
Na Humně 11 se konají svatby, zábavy, tancovačky,
setkání myslivců či hasičů, zkrátka vše, co se běžně
odehrává ve vesnických hospodách nebo bývalých
kulturních domech.
V malé obci Ratajích ale mají k dispozici prostor, který
by jim mohli závidět i ve městě. „Financovali jsme to sami
ze svých zdrojů, nějaké finanční prostředky jsme získali
z Místní akční skupiny Regionu Haná. Nájemné pro místní
je zcela symbolické. Chceme navázat na odkaz mého táty
a pomoci zlepšit život lidem v obci,“ říká Opravilová. Zájem
místních je opravdu velký. „Máme obsazeno prakticky až
do konce příštího roku. Když zbudou nějaké volné termíny,
nabízíme je i přespolním,“ dodává Opravilová.
Kapacita prostoru je až 150 lidí, takže se sem vejde
i opravdu velká společnost. „Mohou to být nejen svatby,

I v Těšeticích již dozrála vinná réva…
Když nám vinař Petr Marcinčák v dubnu 2018 věnoval
sazenice révy vinné a v projektu Vinařská kultura na ZŠ
Těšetice žákům na své vinici v Novosedlích prakticky
ukazoval, jak se o révu starat, nikdo z nás netušil, že za tři
roky budeme mít tak bohatou úrodu.
O révu se dlouhodobě starají naši deváťáci. Jsou to
poslední žáci, kteří se účastnili celého projektu.
Zaslouženě tedy sklidili sladkou úrodu. A hroznů bylo tolik,
že se dostalo po troškách i na ostatní.
Kateřina Tománková
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Pasování na čtenáře
V pondělí 28. 6. 2021 proběhlo pasování na čtenáře pro
žáky 2. třídy. Druháci si rok počkali a na konci školního
roku je přišla paní ředitelka pasovat na čtenáře. Všichni se
ve čtení zlepšili a za svůj pokrok získali knížku o koťátku.
Vladimíra Pospíšilová

O nejlepšího sportovce školy
Po roční nucené přestávce jsme v pátek 24. června 2021
mohli navázat na dlouholetou tradici školních atletických
závodů. Již 32. ročník soutěže O nejlepšího sportovce školy
provázelo příznivé počasí, a tak všichni závodníci měli
optimální podmínky k tomu, aby podali co nejlepší výkony.
Na jejich sportovním zaujetí to bylo vidět.
Fotografie zachycují absolutní vítěze atletického klání
v kategorii mladších žáků a starších žáků.

MŠ TĚŠETICE
Výlet na hrad Bouzov
„Děti, zahrajeme se na prince a princezny!“ Touto výzvou
paní učitelky nalákaly děti na výlet. Přečetly jim také
motivační pohádku, která všechny děti navnadila a ty se
velmi těšily. Hrad Bouzov je dominantou našeho kraje,
a proto se stal cílem našeho školkového výletu.
Děti si vyrobily svoje korunky, které vyzdobily
perličkami, motýlky, kytičkami, dokreslily pastelkami
a korunka byla hotová.

Když jsme přijeli na Bouzov, svítilo sluníčko, a my jsme
se vydali cestou, kterou lemovaly stromy zbarvené
podzimním listím, až před bránu hradu. Přes padací most
jsme došli na nádvoří, kde na nás už čekala pohádková
bytost – „Ohnivec“. Přivítal všechny děti a pozval je do
komnat hradu. Zajímavým výkladem, který byl
přizpůsoben věku dětí, zaujal úplně všechny, i paní
učitelky. Rozmanitými otázkami udržoval pozornost všech.
Prostory hradu byly krásné a děti obdivovaly vyřezávaný
nábytek ze dřeva i barevnou podlahu, která byla v každé
místnosti jiná.
Na závěr prohlídky byly děti poučeny, jak by se měl
chovat princ a princezna. Děti po obdarování listinou
slíbily, že budou vždy hodné a čestné. Přejeme jim,
a především paní učitelce, aby to byla pravda.
Markéta Mačáková
OCHOTNICKÝ SOUBOR TĚŠETICE
V letošním roce jsme dovršili 20 let činnosti obnoveného
ochotnického divadla v Těšeticích. Během této doby jsme
odehráli 18 různých divadelních her, každý titul se setkal
u diváků s velkým úspěchem.
Zásadní podíl na obnovení ochotnického spolku měl
pan Václav Vašíček. Díky svému charismatu a přirozené
autoritě vytvořil základy pro další činnost. Postupem času
došlo k několika změnám ve vedení divadelního spolku. Ve
vedení se postupně vystřídali Jaroslav Bejdák, Irena
Mlčochová, Otakar Loutocký a v současnosti jej vede
Vojtěch Molnár. I přes řadu změn se podařilo činnost
našeho spolku udržet. Stejně jako všechny ostatní ovlivnil
i naši činnost covid, takže poslední hru „Dívčí válka“ jsme
nestačili dohrát do derniéry, na kterou se naši příznivci
neustále dotazují, protože jsme jim ji přislíbili.
Pro naše vlastní osvěžení a připomenutí 20 let od
založení spolku jsme se sešli 2. října v KD Těšetice
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a promítli si při té příležitosti několik ukázek z našich
představení odehraných od roku 2001 až do roku 2010.
Zbývá nám ještě zhlédnout dokumentaci z dalších 10 let
činnosti do roku 2021, což chceme napravit v nejbližším
možném termínu.
Pro připomenutí uvádíme seznam divadelních her,
které jsme za uplynulých 20 let odehráli (před názvem hry
je vždy uveden rok premiéry a v závorkách potom počet
diváků a počet účinkujících):
2001 – Z českých mlýnů (neznámo, 29)
2002 – Kolíne, Kolíne (neznámo, 29)
2003 – Muzikanti z Těšetic (neznámo, 31)
2004 – Jedenácté přikázání (neznámo, 31)
2005 – Naši furianti (neznámo, 34)
2006 – Charleyova teta (neznámo, 20)
2007 – Slaměný klobouk (neznámo, 22)
2008 – Nemocnice na pokraji zkázy (964, 19)
2009 – Sluha dvou pánů (1200, 18)
2010 – Brouk v hlavě (1651, 24)
2011 – Ženitba (1456, 18)
2012 – Kaviár nebo čočka (1579, 16)
2014 – Tři v tom (1914, 18)
2015 – Deskový statek (1239, 21)
2016 – Dokonalá svatba (1314, 14)
2017 – Penzion Ponorka (1266, 19)
2018 – Drahá legrace (1188, 14)
2020 – Dívčí válka (913 – neukončeno, 16)
Těchto 18 titulů, které jsme za 20 let uvedli, navštívilo
celkem 14 684 diváků (2008 až 2020). Za období 2001 až
2007 nemáme evidenci, ale dá se předpokládat, že naše
představení zhlédlo již více než 20 tisíc (věříme, že
spokojených) diváků.
Anna Lutrová
O ČINNOSTI SPOLKU ŽIVÉ CESTY ALEJÍ
Milí přátelé stromů,
spolek Živé cesty alejí působí v naší obci již třetím rokem.
V prvním roce jsme společnými silami vysadili Poutní alej
s 38 stromy, loni Trhovou alej s 80 stromy, letos na jaře
Vojnickou lékárnu s 20 keři jedlých plodů a letos v říjnu
novou Alej U Lipek s 55 stromy.

Doufáme, že aleje vám zpříjemňují procházky okolím,
že ke stromům chodíte rádi načerpat energii a potěšit se.
Naším mottem je stromy nejen vysazovat, ale také o aleje
pečovat, což se nám dobře daří. Stromy pravidelně
zaléváme a trávu sečeme (jen pro představu: v roce 2021
šlo o plochu větší než jeden hektar). Z loňské výsadby se
všechny stromky ujaly, pouze jeden musel být dosazen.
Květinové pásy na Trhové cestě kvetly od jara do podzimu,
tedy krásných více než pět měsíců.

Na začátku srpna jsme na neoficiálním setkání
představili Trhovou alej širší veřejnosti. Akce se zúčastnili
starostové okolních obcí, zástupci krajského úřadu, ZD
Těšetice, jako čestný host pan František Běhal, manželé
Omelkovi za TŌSH Distillery s. r. o. (sponzor letošní
výsadby) a členové našeho spolku.
Pan Tomáš Jindřich, předseda spolku přátel Svatojakubské poutní cesty Ultreia z. s., promluvil o poutnictví
a představil trasu Svatojakubské cesty. Z Olomouce
směřuje od „Lipek“ alejí do Vojnic, chodníčkem pokračuje
do Těšetic a cyklostezkou do Loučan a Náměště.
Prodiskutovalo se mimo jiné i její značení. Je nám ctí, že
svou účastí nás podpořili Ing. Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje, a Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek.

Na základě spolupráce s těšetickou palírnou TŌSH
Distillery s. r. o. a díky její iniciativě #toshsadime vzniklo
nové stromořadí, kterému jsme dali název Alej U Lipek
(Alej TŌSH Gina 2020). Původní nápad vysázet za štědrý
sponzorský dar slivoně jsme přehodnotili a domluvili se na
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výsadbě dlouhověkých stromů. Vyjednat místo a připravit
výsadbu šlo hladce, všude jsme měli dveře otevřené
s plnou podporou. Při výběru místa jsme se drželi
Svatojakubské cesty. Vzhledem k tomu, že v katastru
Vojnic už mnoho možností k výsadbě nezbývá, vybrali
jsme polní cestu u „Lipek“. Paní Jana Chalupová, starostka
Ústína, uvítala náš návrh osadit jeden kilometr dlouhý
úsek cesty od „Lipek“ po silnici z Topolan do Křelova, která
patří do katastru jejich obce.
Jednání o výsadbě stromů tak mohla být zahájena. Paní
Ing. Milada Měsícová, předsedkyně ZD Unčovice, které
pozemky obdělává, nejenže souhlasila s okamžitou
výpovědí nájmu, ale ještě nám svým vstřícným přístupem
výrazně pomohla. Jejich zemědělská technika připravila
terén pro výsadbu.

V minulém zpravodaji zmiňované dosazení Přidalovy
aleje nerušíme, ale odkládáme z časových i finančních
důvodů na příští sezonu.
Stromy v zemědělské krajině nemají jen estetický
význam. Zlepšují rovněž kvalitu a stabilitu zemědělské
půdy, vyrovnávají vodní režim a plní i funkci ekologickou.
Každý vzrostlý strom je domovem desítek, ba i stovek
druhů rostlin a živočichů, zejména hub, hmyzu, ptáků
a drobných živočichů. Ptáci mohou na stromech
odpočívat, hnízdit, najít svou kořist. Stromořadí dobře
fungují jako biokoridor. Pro mnoho menších živočichů
představují možnost přemisťovat se či najít zde úkryt před
predátory. Na procházce alejemi můžete potkat křepelky,
koroptve, káně, čejky, ježky, bažanty, zajíce, kuny, lišky,
srnky a mnoho dalších zvířat.
Rádi bychom všem našim příznivcům oznámili, že jsme
založili oficiální spolek s IČ 10846395 a uvítáme jakoukoliv
podporu. Děkujeme za každý, byť i symbolický, příspěvek
na naši činnost, který můžete zasílat na bankovní účet
239 254 053/0600. Váš finanční dar využijeme na údržbu
alejí, především na sečení a PHM do sekačky.
Jsme taktéž otevřeni nápadům, co a kde byste uvítali
v budoucnu vysadit či jak zlepšit okolí našich domovů.
Děkujeme za podporu, velmi si toho vážíme. Naši činnost
můžete sledovat také na FB Živé cesty alejí.

Za spolek Jana Látalová (tel. 602 395 390), Jan Běhal (tel.
736 426 421), Iva Fusková (tel. 733 755 898)
Zbývalo ještě uklidit plochu kolem polního hnojiště od
náletových keřů a odpadků, pozvat geodeta a zaměřit
hranice nové aleje. Samotná výsadba proběhla na konci
měsíce října. Společnými silami vysazená alej celkem
55 stromů je převážně lipová (lípy srdčité a velkolisté)
s několika duby letními.
U hnojiště také postupně vzniká malé zákoutí s břízami
bělokorými, jabloněmi, lavičkou s informačním panelem,
lískami, bezem a šípkovými keři. Velké poděkování za
tento počin patří TŌSH Distillery, obci Ústín, ZD Unčovice,
bratrům Běhalovým z Vojnic a všem, kteří se podíleli.
Doufáme, že stín stromů přijde vhod jak místním, tak
přespolním, jelikož tudy vede frekventovaná cyklostezka
z Olomouce.

HOSPODA NA RŮŽKU

V Těšeticích, místní části Rataje, byla v letošním roce
znovu otevřena hospoda Na Růžku. Hospoda stojí
v Ratajích na návsi od 18. století, a to už je pořádně
dlouhá tradice.
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Hospodu tehdy postavila obec a později prodala za 250
rýnských zlatých rodině Kubíčkových, která ji vlastnila
dalších dvě stě let. Původní doškový dům na současném
místě Kubíčkovi zbourali a postavili krásnou patrovou
budovu, která je chloubou obce.
V roce 2018 hospodu od původních majitelů, kterým se
vrátila v restituci, koupil místní rodák Zdeněk Šoustal ml.
S pomocí architektů ze studia Masparti hospodu
kompletně zrekonstruoval a letos v létě znovu otevřel.
Hospodu nyní provozuje manželský pár Iveta
a Svatopluk Komárkovi. A je to právě paní Iveta, která se
stará o to hlavní – o kuchyni. Ta by se dala charakterizovat
dvěma slovy: poctivá a česká.

Všude kolem je bohatý zemědělský kraj a úrodná půda,
takže je přirozené, že suroviny pocházejí od místních
zemědělců. To hlavní je ale poctivý a ryzí přístup k jídlu.
Tady se nic nešidí, tady je Haná!
S jídlem se tu skutečně mazlíme. Máme vlastní chleba,
uzené sýry, koláče, knedlíky, zde zkrátka vaříme starou
dobrou klasiku, kterou připravujeme s láskou. A že tu
velmi chutnalo třeba i populárnímu kuchaři Přemku
Forejtovi.
Kromě skvělého jídla samozřejmě nesmí chybět ani
pivo. Na čepu je Holba Keprník a Hasičská jedenáctka
z Litovle. O pivo i příslušenství se dobře staráme, za což
nám byla v září slavnostně předána z rukou sládka
litovelského pivovaru „Pivní pečeť“. Odborníci z pivovaru
vše zkontrolovali, prohlédli a výsledek je jasný – tady se
točí dobré pivo.
Přijďte se k nám přesvědčit, že i ve vesnické hospodě
můžete zažít špičkovou gastronomii.
www.na-ruzku.cz
FB: Hospoda NA RŮŽKU

KRONIKA
Skryté poklady?
Možná někdy při úklidu nebo hledání papíru, který tady
určitě před deseti lety byl, narážíte na věci, o nichž si
řeknete, že jsou k ničemu. Možná jsou to věci opravdu
zbytečné, ale možná to mohou být skryté poklady…
Jako kronikář se nevěnuji jen zaznamenávání
aktuálního dění a psaní současné kroniky, ale také pátrání
v historii. Prakticky to naplňuje daleko větší část
kronikařiny. Hlavní bádání probíhá na internetu a v literatuře či dobových novinách, ještě větší práce mě čeká
v olomouckém archivu, kde je k dispozici několik desítek
neprobádaných fondů z různých oblastí – od stavby silnice
přes naše vesnice, stavební úpravy kostela, různá
povolení, nařízení, trestní spisy apod.
Mohli jste si všimnout, že v loňském roce vyšel v MF
Dnes článek o těšetickém hokeji a o místním pivovaru.
Další články budou následovat.
Nejdůležitějším zdrojem informací jsou různé kroniky –
obecní, sokolské, hasičské apod. V našich vesnicích se jich
bohužel spousta ztratila, například Sokolská kronika vzala
za své po úmrtí pana Kvapila, existuje už jen několik
fotokopií. Částečně lze kroniku nahradit jinými
dokumenty, např. zápisy ze zasedání apod. Ty se buď
v archivech, nebo u někoho doma zachovaly. S několika
z vás již v kontaktu jsem a již jsem do rukou tyto materiály
dostal, tedy alespoň na dokumentaci.
Druhý neméně důležitý zdroj představují fotografie, ale
i těch je velmi málo. Kdybyste tedy doma při vánočním
úklidu narazili na fotografie, různé dokumenty nebo třeba
akcie těšetického pivovaru, různé účty apod., neváhejte se
na mě obrátit na níže uvedených kontaktech nebo na mě
zazvonit ve školním bytě. Je třeba doplnit dokumentaci
o družstevním lihovaru, SDH Těšetice a Rataje, Orel
Těšetice, případně mám zájem o fotografie mlynáře
Komůrky, hospodského Fialy a dalších osob spojených
s našimi vesnicemi. Nejde přitom jen o fotografie našich
vesnic, ale třeba i o rodinné fotografie. V mnoha rodinách
se zachovala spousta fotek z pohřbů, které bývají zajímavé
tím, že je na nich zachycena spousta osob a často v pozadí
místa někdy již neexistující.
Ptáte se určitě, o jaké období se mi jedná? Je to
jednoduché – všechny fotografie a ostatní dokumenty do
začátku 21. století. Poté jsme už začali všichni fotit
digitálně, a proto je takových fotografií k dispozici velké
množství. Toto období mám většinou zachyceno sám.
Zkrátka, než se něčeho definitivně zbavíte, raději se na
mě obraťte, vyhodit to ostatně můžete vždy. Pokud to
opravdu budete chtít vyhodit, rád se toho ujmu, pokud je
věc pro vás cenná, jen si ji ofotím či naskenuji a zase
vrátím.
Těšetický kostel slaví 280 let
První zmínka o těšetickém kostele sv. Petra a Pavla je
z roku 1282, jeho tehdejší podoba nám však není známa.
Dějiny současné stavby se začaly psát v roce 1711, kdy
opat B. Wanke nechal po získání svolení od konzistoře
postavit nový veliký kostel. Zda to bylo i z důvodu
poškození při požáru v roce 1668, není známo, možná jen
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kapacitně nestačil. Věž kostela má 35 metrů. Slavnost
svěcení nového kostela se konala 6. října 1741. Kostel
posvětil biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna. Zároveň byly
do chrámu uloženy ostatky svatých mučedníků Jukudina,
Klementa, Donata a svaté Urbany.
Kolem tehdejšího kostela se nacházel starý těšetický
hřbitov, který stejně jako ten dnešní sloužil i pro vesnice
Vojnice, Rataje, Luběnice, Ústín a později Skalov. Z let
1753–1754 máme doloženy vizitační protokoly, a tak
víme, že ve věži byly celkem tři zvony. Oltáře byly
v místním kostele čtyři. Hřbitov kolem kostela sloužil až do
roku 1832, poté začal fungovat hřbitov na současném
místě.

Současné zvony byly pořízeny až v roce 2001. Kromě
zvonů jsou ve špici věže i cimbály na odbíjení hodin. Ty
jsou propojeny se starým hodinovým strojem, ten se
stejně jako cimbály již nepoužívá, ale je stále funkční.
Těšetické hodiny jsou plně automatické, je třeba je ručně
posunout pouze při výpadku proudu a při změně zimního
a letního času.
Martin Kašpar, kronikář
markaspar@seznam.cz, 737 341 397

Zvony na věži vydržely až do 24. 6. 1857, kdy byly zničeny
při požáru obce. Nové zvony byly na věž vytaženy 18. 1.
1860. Hodiny na věži pocházejí z roku 1861. V roce 1870
se pak začaly roztahovat pukliny v klenutí a hrozilo sesutí.
V roce 1876 byla provedena důkladná oprava
a staré klenutí nahrazeno dřevěnou klenbou. Zároveň byl
prolomen nový současný vchod do kostela, původně se
totiž do kostela chodilo z levé strany věže. V roce 1891
bylo do kostela zavedeno elektrické osvětlení. Instalaci
prováděla firma Františka Křižíka z Prahy, proud dodával
pivovar.

Zvony v kostele vydržely do první světové války, kdy
byly zrekvírovány. Nové zvony byly na věž umístěny 25. 3.
1925, aby na svém místě vydržely pouhých 17 let, protože
8. dubna 1942 byly opět odvezeny. Přežil jen umíráček
v okně hlavní věže, který je tam dodnes. Ve věži se však
nachází ještě jeden zvon, který však v žádném soupisu
zvonů ani knize o Těšeticích není zaznamenán. Jedná se
o zvon z dílny Wolfaganga Stauba z Olomouce a je na něm
uveden rok 1840. Kde se ve věži vzal, není známo.
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