Občasník pro obce Těšetice, Vojnice a Rataje

ČERVEN 2012

SLOVO STAROSTKY
v Těšeticích 25. 6. 2012
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám další vydání našeho občasníku. Čas letí všem bez rozdílu a zdá se, že čím dál
rychleji.O to cennější je každé zastavení, které je
pro mě vždy zároveň i zamyšlením o tom, jak se u
nás žije, co zlepšit, co udělat lépe. Jedno ale vím
jistě – nejdůležitější hodnotou jsou lidé.
Milí spoluobčané, buďme k sobě lidští. Zamysleme se nad svými přednostmi i slabinami a využijme
svoje kvality ve prospěch svůj i všech kolem nás.
Vzorů máme i v našich obcích dostatek...čtěte...

Oslava 70. výročí založení SDH Rataje, článek str. 4

Přeji Vám hlavně hodně optimismu, zdraví, štěstí,
osobní pohody a spokojenosti. Zahoďte sobeckost,
zášť, namyšlenost a zlobu. Stále se musíme učit
zvládat svoje emoce, ale také se umět podívat na
věci perspektivou těch druhých.
Krásné léto Vám všem přeje
Hana Rozsypalová
starostka obce Těšetice
P.S. Přišla úžasná zpráva SFŽP - dostali jsme dotaci na opravu ZŠ Těšetice.

Vítání nejmenších občánků, článek str. 8

SPOZ Den matek, článek str. 8

ZDRAVÍ HANÁCI Velikonoční výstava, článek str. 6 a 7
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INFORMACE PRO OBČANY

počínaje pravidelnými poctivými tréninky až po vzdělávací návštěvu olomouckého Vlastivědného muzea.
Hlavním cílem zimního období bylo zúčastnit se prvního ročníku zimní soutěže, která se konala 14. ledna
v Hlubočkách. Akce se zúčastnilo celkem 12 družstev,
jak mladší, tak i starší, naše děti soutěž nadchla a
skončily na krásném 2 místě. Soutěž spočívala v požárním útoku na sucho (bez vody) a štafetě, která se
skládala z překážek, které jsou součástí běžných disciplín hry Plamen. Za odměnu jsme děti vzali do muzea
na expozici s názvem „POZNÁVEJ SE“, jejímž hlavním
mottem bylo „DOTÝKÁNÍ EXPONÁTů PŘIKÁZÁNO“.
Interaktivní výstava byla především o hře, zábavě a
poučení pro všechny generace. Mohli jsme nahlédnout
do světa zrakově postižených, čili vyzkoušet si Braillovo písmo, vyzkoušet si svůj postřeh díky světelným
signálům, prohlédnout si hlavolamy v obří velikosti a
poznávat lidské tělo. Bylo možné si posedět na fakírské židli, na které i přes hrůzný název všechny děti
posvačily a odpočinuly si. Věřím, že návštěva muzea
v dětech zanechala spoustu pěkných zážitků a informací, které se jim v životě můžou hodit.
Jen pro zajímavost, věděli jste že:
■ Srdce dokáže vyvinout takový tlak, že krev by stříkala 10 metrů vysoko.
■ Mravenec uzvedne 50× svou váhu, utáhne 30× svou
váhu a vždy se překotí na pravý bok, když se otráví.
■ Nejde kýchat s otevřenýma očima.
■ Za války za samostatnost vojáci po návratu do kasáren psali na tabuli „0 Killed“ (nula mrtvých), odtud
„O.K.“.
Naší zatím poslední aktivitou byla účast na soutěži zvané RATAJSKY SOKE, která byla zaměřená pouze na
dovednosti uvázat 5 typů suků, a to v co nejrychlejším
čase. Děti se umístily opět „na bedně“, konkrétně na
2. místě. Mohly se zúčastnit
i jednotlivě a naše nejrychlejší uzlařka Kristýna Pospíšilová si domů odvezla
medaili za 2. místo.
V neposlední řadě bych
vás ráda informovala o pozitivních změnách v našem
SDH. Snažili jsme se získat finanční prostředky pro
zlepšení místní zbrojnice, a
tím i zázemí pro mladé hasiče. I přes vysoký počet žadatelů jsme se dostali mezi
3 nejlepší a finanční dotaci
na opravu a modernizaci
naší zbrojnice jsme získali. Proto patří mé obrovské
díky našemu panu starostovi Ing. Luďkovi Mlčochovi,
který nad tímto projektem
strávil neskutečně mnoho
volného času, měl trpělivost
a chuť dotáhnout vše až do
samého konce, a to vše
ve prospěch našich dětí.

Upozorňujeme občany a firmy na opakující se případy
nelegálního vypalování porostů – dle § 5 odst. 2 a § 17
odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možno za tuto nezákonnou činnost
uložit pokuty až do 500 000 Kč za každý případ, přičemž další sankce dle zvláštních zákonů, stejně jako
povinnost náhrady vzniklých škod a dalších nákladů
(výjezd hasičské jednotky) tím nejsou dotčeny.
Spalování jiných hořlavých látek na volném prostranství je možné pouze ve výjimečných případech a po
oznámení této činnosti územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Jednoduchý formulář pro ohlašování pálení a další informace naleznete na www.hzsol.cz a na internetových
stránkách obecního úřadu. (viz také http://www.hzsol.cz/
fileadmin/Dokumenty/KR/Hasicuv_rok/brezenweb.pdf).
Výluky v provozu OÚ Těšetice
v červenci a srpnu 2012
16. -

20. 7. omezený provoz

23. -

27. 7. zavřeno

30. 7. -

3.8. omezený provoz

Děkujeme za pochopení

HASIČI TĚŠETICE
Uběhlo půl roku a i přes zimní období jsme s mladými
hasiči nezaháleli a podnikli spoustu zajímavých aktivit,

Mladí hasiči Těšetice
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Obnovení družstva požárního

JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) v Těšeticích funguje již 120 let. Jejími členy jsou velitel jednotky
Miroslav Moravec, velitel družstva a zdravotník Martin
Ambrož, strojníci František Mlčoch a Michal Doležel, hasiči Luděk Mlčoch, Emil Molnár, Antonín Dostál, Radek
Hrbáček, Jan Kuchař a Lukáš Coufal.
V posledním půl roce se zúčastnili 3 zásahů: 30. 12.
2011 hořel zemědělský objekt na Biskupství v Náměšti
na Hané. Poplach byl vyhlášen v 06.52 hod., jednalo se
o 2. stupeň poplachu, oheň zasáhl 3 stodoly. Zásahu se
zúčastnilo celkem 6 hasičských jednotek z okolí. Požár
se podařilo uhasit po 5 hodinách. Dne 2. 4. 2012 v 5.06
hod. byl vyhlášen poplach jako požár nízké budovy Těšetice 43, 1. patro v plamenech, 15 m na délku. Po příjezdu
4 jednotek na místo bylo zjištěno, že hoří křeslo na terase, které bylo uhašeno během 5 minut. Naše jednotka
SDH byla na místě, ale nebylo třeba zasahovat. Dne 9. 4.
2012 ve 12.35 hod. poplach 2. stupně – lesní požár v Olbramicích. Na
místě zasahovalo 8 jednotek. Jednalo se o suchý lesní porost, který hoří
i pod povrchem, byl to velmi obtížný
a v mnoha ohledech komplikovaný
zásah.

sportu SDH Vojnice
SDH Vojnice je nejen dlouholetým a tradičním organizátorem společenského života ve Vojnicích (každoročně
konaný dětský den, hodová zábava, sraz vojenských
historických vozidel, zdobení vánočního stromku, silvestrovská vatra apod.), ale nově také reprezentantem
Vojnic na hasičských soutěžích konaných v olomouckém okrese.
V roce 2011 totiž došlo k obnovení družstva požárního sportu SDH Vojnice. Základním cílem tohoto kroku
byla účast na okrskové soutěži, které se SDH Vojnice neúčastnilo přes 10 let. Vzhledem k této dlouholeté pauze se v nově složeném družstvu sešli vesměs

Hasičský sbor Těšetice byl založen
pod heslem „Bohu ku cti a lidem
ku pomoci“ a již 120. výročí jeho
založení si připomeneme v rámci
připravovaných oslav. Jménem celého SDH bychom vás chtěli srdečně
pozvat, byli bychom rádi, kdybyste
toto významné výročí oslavili s námi
a podpořili nás v naší dosavadní činnosti.
Program oslav:
Hasiči Vojnice

■ sobota 30. 6. 2012
– cca od 13 hodin – mše svatá a svěcení nového znaku
SDH Těšetice v kostele sv. Petra a Pavla v Těšeticích
– následovat bude položení věnců u pomníků padlých
a slavnostní průvod od kostela na parket u rybníka za
doprovodu historické hasičské stříkačky tažené koňmi
(pokud počasí dovolí) a dechové kapely Nákelanka
– slavnostní valná hromada s udělením ocenění a vyznamenání
– odpoledne s Nákelankou na parketě
– ukázka historické i současné požární techniky
– seskok padákem s novým znakem SDH (podle počasí)
– večer od 20 hodin – tradiční hodová zábava s kapelou
V.I.A. Paběda

samí nováčci, kteří s požárním sportem neměli doposud žádné zkušenosti. Za pomoci starších členů a po
několika málo trénincích se družstvo SDH Vojnice dne
15. května 2011 zúčastnilo okrskové soutěže v Drahanovicích. Přestože jsme nebyli schopni konkurovat
zkušenějším družstvům, byla účast na okrskové soutěži natolik úspěšná, že jsme se rozhodli s požárním
sportem pokračovat i v letních měsících roku 2011.
Původní záměr startovat pouze jednou v roce (a víceméně z povinnosti) tak vyústil v účast na celkem
7 pohárových soutěžích.
Archaické vybavení družstva se během tohoto období
kompletně obměnilo, když z vlastních zdrojů SDH Vojnice byla zakoupena celá soutěžní sada hadic a savic,
včetně nové soutěžní stříkačky.
Účast na mnoha soutěžích a desetitisícové investice
do vybavení jednotky v roce 2011 se vyplatily – dne
28. dubna 2012 se družstvo SDH Vojnice zúčastnilo
okrskové soutěže v Loučanech, kde se umístilo na
krásném druhém místě, když samotný požární útok
absolvovalo v nejrychlejším čase (vše bráno v rámci
okrsku Těšetice).

■ neděle 1. 7. 2012
– cca od 15 hodin bude probíhat zcela netradiční soutěž
v požárním útoku jen pro pozvané SDH, která bude
velmi atraktivní nejen pro diváka, ale i pro soutěžící
– odpolední posezení s reprodukovanou hudbou
–bohaté občerstvení a dobrá zábava po celý víkend
zajištěny
Hana Doleželová
3

V rámci požárního okrsku Těšetice se také tři členové
SDH Vojnice v roce 2012 zapojili do Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Těšetice, čímž se významně prohloubila spolupráce mezi oběma sbory a obnovil
se tak význam SDH Vojnice v rámci obce Těšetice.
■ SDH Vojnice, jako již každým rokem, si vás dovoluje pozvat na tradiční hodové oslavy ve Vojnicích,
které začnou již ve čtvrtek 5. července 2012, a to ve
znamení sportu: během dopoledne proběhne turnaj v
nohejbale, v podvečer své umění předvedou členové
SDH Vojnice provedením cvičného požárního útoku.
Večer bude k tanci a poslechu hrát DJ Dandy.
■ Páteční odpoledne 6. července 2012 bude věnováno
dětem, které se budou moci zúčastnit mnoha soutěží
a vyřádit se na skákacím hradě. Během odpoledne
se o hudební doprovod postará opět DJ Dandy. Večer proběhne tradiční diskotéka pro děti i dospělé.
■ V sobotu 7. července 2012 od 20 hod. proběhne hodová zábava se skupinou V. I. A. PABĚDA.
■ Nedělní odpoledne 8. července 2012 si můžete zpříjemnit posezením při reprodukované hudbě.
Po všechny dny bude připraveno občerstvení v podobě
pečených makrel, dobrot s udírny, nealkoholických nápojů a vychlazeného piva.
Další informace ohledně akcí konaných o prázdninách
v areálu v Hliníku se dozvíte z plakátů.
Jindra Protivánek, Lukáš Coufal

HASIČI RATAJE
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rataje (JSDH
Rataje) vznikla v roce 2010 a od svého vzniku měla
problémy se zastaralou a nefunkční technikou. Mezi
hlavní prostředky jednotky patří vždy vozidlo, které
musí být připravené k činnosti a zásahu. JSDH Rataje
vlastnila vozidlo ARO 461 z roku 1973. Množství závad
a poruch na vozidle zprvu vyvolalo u jednotlivých členů
velké úsilí s cílem uvést ARO 461 do provozuschopného stavu. S přibývajícím časem se však přidávaly
další a další závady, jejichž opravy se stávaly finančně náročnými a neekonomickými. Jediným možným
řešením tedy bylo nahradit naše vozidlo jiným funkčním vozidlem s potřebnými parametry pro činnost naší
jednotky. Od prvopočátku bylo všem jasné, že výše
finančních prostředků nebude malá a pouze za přispění naší obce nebude realizovatelná. Hasičské vozidlo
musí splňovat parametry dané vyhláškou č. 53 z roku
2010 a nákup nového hotového hasičského vozidla byl
nemožný. Rozhodli jsme se tedy zakoupit starší osobní
automobil Volkswagen Transporter Long 4*4 v 8místné
verzi, provést barevnou úpravu a přestavbu na hasičské provedení s osazením modrých výstražných světel.
Finanční prostředky na celou akci jsme nakonec získali
od obce Těšetice, z dotačního titulu Regionu Haná a
dále od našich sponzorů. Dnes již máme vozidlo plně
funkční v naší jednotce a já bych tímto rád poděkoval
všem, kteří se na celé akci podíleli.

Hasičské vozidlo SDH Rataje

Oslava 70. výročí založení SDH Rataje
Oslavy 70. výročí našeho sboru dobrovolných hasičů
jsme rozdělili na dvě části. První část oslav proběhla
v sobotu 26. 5. 2012 ve spojení se slavností kácení
máje. Vše začalo v dopoledních hodinách svěcením
nového hasičského praporu v ratajské kapličce. Odpolední program odstartoval slavnostním průvodem
obcí a položením věnce k památníku. Následovalo vyznamenání jednotlivých členů sboru. O další vystoupení se postarali mladí hasiči, taneční skupina Quick
Olomouc, mažoretky z Bohuňovic, SEKT Těšetice
a hasiči z Rataj. Pro návštěvníky byla otevřena hasičská zbrojnice, kde byla vystavena nová technika,
hasičská výstroj a výzbroj. Před zbrojnicí byl k prohlédnutí náš nový hasičský automobil VW Transporter.
Uvnitř kulturního domu byla připravena výstavka fotografií, cen a diplomů sahajících hluboko do historie našeho sboru. Zde si jistě všichni zavzpomínali na mládí
a úspěchy v hasičském sportu. Vrcholem celého dne
bylo kácení máje. Po celou dobu programu k tanci a
poslechu hrála Hanácká dechovka z Příkaz. Následovala volná zábava v doprovodu skupiny Magnet. Večer
byl zpestřen žhavým vystoupením sester hasiček.
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Druhá část oslav proběhla v sobotu 16. 6. 2012 ve
spojení s dopoledním tradičním dětským dnem od
10 hodin a hasičskou soutěží Zlatá proudnice od
14 hodin. Naší snahou je obnovit tradici této velice
úspěšné soutěže, a proto jsme přípravám celého dne
věnovali velkou pozornost. Za zmínku stojí zcela nová
putovní cena Zlatá proudnice pro účastníky netradiční
soutěže v požárním útoku.
Ing. Leo Schaffer (velitel JSDH Rataje)

aby je dopravili ke kontejnerům, kam všechny nasbírané věci nepochybně patřily. Zejména sběrači ze 6. a
7. třídy jistě zaslouží pochvalu, protože naplnili snad
všechny pytle, které s sebou měli. Děti z prvního stupně využily nabídky z DDM Olomouc a zúčastnily se
programu „Živly kolem nás“ ke Dni Země. Žáci prošli
9 stanovišť, kde plnili úkoly a poznávali 4 živly: oheň,
vodu, vzduch a zemi. Po návratu z Olomouce se také
žáci I. stupně zapojili do úklidu a přispěli podle svých
sil ke zkrášlení naší obce. Všem dětem za pečlivý
úklid obec velice děkuje.

Z DĚNÍ V ZŠ A MŠ TĚŠETICE

Škola v přírodě

Den Země

22. duben je den věnovaný Zemi. Od roku 1990 jej slavíme jako Den Země. Na náš Den Země jsme se začali
připravovat už dva týdny předem. Prostudovali jsme internetové stránky věnované Dni Země a hledali na nich
inspiraci. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních
činností na I. i II. stupni jsme pak vytvářeli své vlastní
plakáty s ekologickou tematikou.
V pátek 20. 4. ráno vyrazili žáci II. stupně neohroženě
do ulic obce vybaveni igelitovými pytli a rukavicemi s
odhodláním uklidit vše, co do přírody nepatří a našemu
okolí krásy nepřidá. Po nočním dešti a v ranním chladu to nebyla právě procházka „růžovým sadem“, ale
mokro v botách a trocha bláta nás rozhodně neodradily! Ani byste nevěřili, co všechno jsme kolem cest a
v hájku našli. Pytle se rychle plnily a kluci měli co nést,

Žáci 1. stupně ZŠ Těšetice na škole v přírodě

Žáci ZŠ Těšetice při úklidu

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 jsme pobývali na škole v přírodě v Horní Lipové. Pobyt byl motivován hledáním
pohádkové bytosti „Semtamdřívka“. Žáci i přes chladné počasí trávili denně několik hodin venku a plnili
různé úkoly: přírodovědnou stezku, stavění domečků
pro skřítky, dovednostní hry, stezku odvahy, koupání
ve vířivce, večer „Proužkovaná párty“... Zážitkem pro
všechny se stal výlet do jeskyní Na Pomezí. Děti mohly
vyjádřit své názory prostřednictvím dotazníku. Z něj vyplynulo: žáci byli spokojeni s ubytováním, s programem
i s jídlem. To potěšilo hlavně paní učitelky, které školu v přírodě vždy pečlivě připravují. Rodiče získávají
pochvalu za vybavení dětí na školu v přírodě a děti si
zaslouží pochvalu za pěkné chování a práci na škole
v přírodě.

Výroba plakátů s ekologickou tématikou
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Poznáváme Řecko

promítání hokeje na velkoplošné obrazovce. Během
krátké chvilky se však hlediště celkem slušně zaplnilo a zhruba osmdesátihlavé náměšťské publikum nám
vytvořilo skvělou kulisu hodnou derniéry.
Na každoroční nostalgii a stesk po ukončené inscenaci
však letos po derniéře nebyl čas. Hned 9. května se
uskutečnila první zkouška nové hry. Jedná se o italskou komedii Renza Tarabusiho a Giulia Scarnicciho
Kaviár nebo čočka. Podrobnosti o hře zatím nebudeme
prozrazovat, ale pokud se vám líbilo naše představení
Brouk v hlavě, ani tato komedie vás rozhodně nezklame.
Veškeré informace naleznete na našich nových stránkách na adrese www.divadlo-tesetice.cz. Původní
stránky, nacházející se na www.divadlotesetice.uvadi.
cz, již nejsou aktualizovány a budou postupně zrušeny.
Od února 2012 nás můžete také najít na Facebooku.

V rámci projektu Země od A do Z… jsme se ve školní
družině tentokrát vypravili do Řecka. Na besedu jsme
se pečlivě připravovali – četli jsme si Staré řecké báje –
pověst o Héraklovi, sledovali DVD na toto téma, zkoumali mapu a nakreslili si řeckou vlajku. Průvodkyněmi,
zejména historií, se nám staly paní učitelka Iva Roubalíková a její dcera Hanka. Výborně připravený program
byl pro děti zábavný, poučný a veselý. Vyrobily si řecký
oděv, skládaly olympijské kruhy, ochutnaly řecký salát,
zatančily si řecký tanec, naučily se starodávnou hru
Mláka, zasoutěžily si v běhu s „kancem“ na zádech a
na závěr hledaly v parku jablka Hesperidek. Za netradičně a zajímavě prožité odpoledne paní učitelce a její
dceři moc děkujeme.

Ochotnické divadlo

Vaši ochotníci

Sezóna 2011/2012 byla pro členy Ochotnického divadla náročná a velmi dlouhá. Nejenže jsme k tradičním
dvěma únorovým představením přidali jedno navíc, ale

ZDRAVÍ HANÁCI
Dovolte několik poohlédnutí, postřehů a skutečností s fungováním našeho občanského sdružení
Zdraví Hanáci. Jak jistě
víte a sledujete, naše aktivity stále pokračují, daří
se nám udržet činnost, a
to díky naprosto nezištné
obětavosti členů, kteří
neměří svůj čas jen za
odměnu. Bojujeme s finanční náročností v rámci udržení provozuschopnosti naší klubovny.
Údržba, úklid, příprava
na akce, topení, elektřina atd. Po letošních velkých mrazech jsme měli
havarijní stav z důvodu
zamrznutí přívodu vody.
Vyžádalo si to následnou opravu a finanční plnění, což
bylo nutno řešit, stejně jako dobudování možnosti lepšího vytopení místnosti, ze soukromých zdrojů, které
je nutno vrátit. Vzhledem k tomu, že naše činnost je
naprosto nezisková, což občanská sdružení jsou, jsme
odkázáni na pomoc a pochopení na dotace především
z rozpočtu obce Těšetice. I zde se však setkáváme
s rovnostářským názorem, a dle našeho mínění není
přihlíženo ke specifikům, která se týkají právě našeho
sdružení. Přesto však chceme poděkovat za jakoukoli
podporu, která vůči našemu občanskému sdružení ze
strany obce je a bude. Naše snaha a činnost je zaměřena na celé spektrum občanské populace, a to v rámci prevence a péče o zdraví. Pořádáme i společenské
a kulturní akce pro celou veřejnost. Snažíme se naše
aktivity prosazovat i v rámci Unie neziskových organizací, jejímiž jsme právoplatnými členy. Připravujeme
ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Olo-

Ženinba v Nové Vsi nad Žitavou

čekala nás ještě dvě další v rámci projektu Spojují nás
tradice – Theatrování, který vznikl na základě spolupráce Regionu Haná a Bystřička a také slovenského
regionu Požitavie–Širočina.
21. dubna v Nové Vsi nad Žitavou, kam jsme s inscenací Ženitby zavítali, se nám dostalo opravdu vřelého
přijetí od organizátorů a snad až nezasloužených ovací od diváků. Nepotvrdily se tedy naše obavy o to, jak
budeme přijati slovenským publikem. Zároveň se nám
naskytla vynikající příležitost zhlédnout představení
dalších souborů.
Definitivní derniéra Ženitby se odehrála 5. května v
Náměšti na Hané. Vzhledem ke slunečnému počasí a
právě probíhajícímu hokejovému mistrovství jsme čekali, že se s Ženitbou rozloučíme přesilovkou (diváků
bude méně než herců). Poslední minuty před zahájením představení tomu vše nasvědčovalo, navíc tři z
celkových sedmi diváků vypadali, že přišli na veřejné
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mouc prázdninové aktivity pro seniory. Naše sdružení
tak bude v rámci této akce zviditelněno a propagováno,
což jistě přinese dobré reference i pro obec Těšetice.
Nadále se pravidelně vždy ve středu koná chůze s holemi nordic walking, každou sudou středu zajišťujeme
masáže v naší klubovně zkušeným masérem.

nebyla správná volba. Břízy vzrostly a jejich kořeny začaly rozrušovat zídku kostela a zamořovaly každý podzim místní komunikaci listím. Jsme rádi, že nám OÚ
Těšetice vyšel vstříc a povolil skácet stromy, které přímo ohrožovaly také domy v okolí kostela. K vykácení
bříz došlo doslova na poslední chvíli, 31. března t. r.
Nesnadného úkolu se ujal soukromě hospodařící rolník
pan Václav Koutný z Těšetic a Otakar Vitoňský z Rataj.
O úklid se pak postarali farníci z Těšetic a Drahanovic.
Pojďme dál. Každý, kdo projíždí naší vesnicí, si všimne, že okolí kostela i před farní budovou je čisté a
upravené. Je to jistě zásluha farníků i pracovníků OÚ.
Těmto prostorám se po 30 let sama (nebo jen s naší
minimální pomocí) velmi věnovala paní Ludmila Koutná. Nyní se výzdoby kostela ujala těšetická květinářka
paní Markéta Kosubová, o prostranství kolem kostela
se starají muži a ženy naší farnosti. Pomáhají i ženy,
které se pravidelně bohoslužeb nezúčastňují. Novým
kostelníkem se stal pan Emil Molnár z Těšetic.
Ne nadarmo se říká: „Je tu práce jako na kostele“.
Po generální opravě kostela se v jeho zdech objevily praskliny, neboť je postaven na uměle nasypaném
návrší. Také eternitovou krytinu bylo nutno vyměnit v
místech, kde dopadá sníh ze střechy věže a hlavní lodi
na přístavky, za krytinu odolnější. O rok dříve se také
měnil agregát na vytápění kostela.
V tomto roce byla instalována a požehnána nová zpovědnice a v budoucnu nás čeká další oprava varhan.
Ty se již opravovaly v roce 2010 a diecézní organolog i opraváři usoudili, že jsou sestaveny ze tří starých
nástrojů. Jak si s tím tedy kdo poradí, ukáže až budoucnost. Až k vám přijde dobrovolník, budeme rádi za
každý příspěvek na opravu našich varhan.

Velikonoční výstava

V březnu jsme uspořádali Velikonoční výstavu,
která měla velmi dobré hodnocení a odezvu u těch,
kteří se přišli podívat. Tradičně vystavovaly i děti ze
školní družiny svoje výrobky, které se velmi líbily, a patří jim také naše poděkování. Rovněž vyslovujeme poděkování za vstřícný postoj a přístup ze strany vedoucí
družiny Ireny Pluskalové. Na úspěchu výstavy se velkým dílem podílela svými velikonočními kompozicemi
a nápady pí Renata Sirotková, obdivovány byly paličkované drobnosti pí Pokorné, svými výrobky přispěla i
pí Markéta Kosubová. Celkové aranžmá celé výstavy
bylo dílem pí Marie Záhorové. Pro ilustraci přikládáme
několik fotografií z výstavy.
Marie Záhorová
předsedkyně o. s. Zdraví Hanáci

za pastorační radu farnosti Ladislav Baloun

Klub seniorů Těšetice
Ve svých příspěvcích často zdůrazňuji, že nejsme uzavřená společnost. Jako důkaz tohoto tvrzení bych chtěl
uvést několik příkladů z letošního roku. Ukázky práce
s papírem se zúčastnily i dvě nečlenky, zdravotnické
besedy s MUDr. E. Lenhartovou rovněž dva nečlenové,
bowling v Senici n/H s námi hráli tři nečlenové, práci s pedigem si vyzkoušelo pět nečlenek, o zlevněnou
vstupenku na jarní výstavu Flora Olomouc si zažádali
a také dostali 3 nečlenové a nejvíce nečlenů, a to 18
z celkového počtu 54 osob, jelo do Moravského divadla
v Olomouci na operetu Polská krev. I pro ně byl autobus zdarma.

FARNOST TĚŠETICE
Milí čtenáři, opět se chápu pera, abych vám napsal
něco o našem kostele. Nebudeme se však zabývat
historií ani organizací naší farnosti, dnes vám povím
něco o farnících i jiných občanech, kterým osud našeho kostela není lhostejný a dovedou přiložit ruku k dílu,
kdykoliv je to potřeba.
Vraťme se do nedávné minulosti, a to do roku 2001,
kdy náš kostel byl důkladně opravován. Jedním z bodů
našeho úsilí bylo vybudování nového sociálního zařízení v zákristii. Jenže v místě, kde jsme museli vykopat
jímku, jsme narazili v hloubce asi 1 m na velké množství lidských kostí – hromadný hrob. Ten byl cca 1 m široký a 5 m dlouhý. Kosti byly nejprve uloženy na jedno
místo a pak s patřičnou pietou znovu pohřbeny. Kolem
kostela byl jak známo hřbitov, a tak v hromadném hrobě mohli být pohřbeni buď padlí vojáci z pruské války
nebo lidé, kteří zemřeli na choleru. Okolí kostela bylo
osázeno kaštany a po jejich vykácení v 80. letech pak
smrky, jedlemi a břízami, což, jak se později ukázalo,

Především to však byla naše zatím největší a nejnáročnější akce, kdy jsme v Kulturním domě v Těšeticích
přivítali paní Uršulu Klukovou a pana Šimona Pečenku. Přišlo 85 nečlenů. Vstupenka stála 50 Kč. Už jste
někdy slyšeli, že by na akci podobného druhu, třeba
v Olomouci, bylo tak nízké vstupné? Všichni přítomní
se shodli, že to byl jeden z nejlepších pořadů v Těšeticích. Byl to více než dvouhodinový veselý pořad odměňovaný častým potleskem. Kdo nepřišel, může litovat.
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KDU-ČSL

Jaké akce již proběhly, nebo především ty, které budou
následovat, si mohou občané přečíst ve vývěskách
v jednotlivých obcích. Plánujeme průměrně (kromě
července a srpna) jednu akci týdně. O tom, které to
budou, rozhodnou členové sami. Z různých návrhů
jsou vybrány ty, pro které se vysloví většina členů. Každý si pak z plánu, který písemně dostává každý člen,
vybere podle svých zájmů. Je jistě pochopitelné, že pokud jsou to akce limitované počtem míst, mají přednost
členové.
Dnes bych se ještě rád zmínil o dobré spolupráci
s ostatními kluby seniorů. Mnohé jejich akce zařazujeme i do našeho plánu a dle možností se jich aktivně zúčastňujeme. Letos jsme již byli v Příkazích, Horce n/M.,
Křelově a ve Skrbeni, kde vystoupily i naše tanečnice.
Na oplátku mezi nás přijely členky z Babic s ukázkami zdobení perníčků a především na paní Klukovou se
přišli podívat členové z Křelova, Příkaz a Náměště na
Hané.
Za to, že naše činnost je trvale bohatá, je nutno poděkovat všem důvěrníkům i dalším aktivním členům. Letos
patří díky i zástupitelům obce Těšetice, protože nám,
jako organizační složce, byl navýšen rozpočet. Díky!

Milí čtenáři, byli jsme požádáni redakční radou, abychom napsali článek o naší základní organizaci KDUČSL. Vznikla po pádu totality v lednu 1990 na popud
dnes již zesnulého pana Oldřicha Ulmana, který vyzval
v kostele farníky, aby novou základní organizaci založili. Do jejího čela byl zvolen tehdejší starosta Antonín
Koukal z Vojnic. Dalšími členy výboru byli Vladimír Nevrlý z Rataj, Ludmila Koutná a Ladislav Baloun z Těšetic. V letech 1990–1992 se lidovci zapojili do kulturního
i politického dění v naší obci a měli vliv na dění ve farnosti. Organizovali humanitární sbírky, pořádali plesy,
dětské karnevaly a stali se i ve volbách silou, s níž bylo
nutno počítat. Členové organizace a její sympatizanti
byli voleni do obecního zastupitelstva několik období.
Ing. Josef Bartoněk se staral o finanční hospodaření
obce a Vladimír Nevrlý pracuje v radě obce dodnes.
Ovšem jak šel čas, lidová strana se začal zmítat v nesnázích, zejména po smrti jejího předsedy Ing. Josefa Luxe. Lidovci byli vždy stranou, která se hlásila ke
křesťanským ideálům a preferovala rodinu jako základní buňku naší společnosti. K těmto hodnotám se
ovšem nové vedení postavilo zády, stranu opustili a
založili stranu novou. Většina členů upadla do apatie,
takže v posledních volbách se naše strana nedostala
do parlamentu a prakticky zmizela z politické scény.

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti obce Těšetice uspořádal
v měsíci květnu tři zdařilé akce. Společenské odpoledne ke Dni matek proběhlo dne 11. 5. v kulturním
domě. S přáním maminkám vystoupily děti z MŠ Těšetice. Zatančili, zazpívali i zarecitovali Motýlci, Kuřátka
i předškolní Berušky. Program s dětmi nacvičily paní
učitelky Dojavová, Štěpánová, Kašparová, Vlachová a
Chudobová. Poděkování patří i žákům ZŠ Těšetice za
pěkné vystoupení, které s nimi připravily paní učitelky Večeřová a Eliášová. Několik tanců ve stylu disco
předvedly děti z Tanečního klubu Senice na Hané při
DDM Litovel s vedoucí klubu M. Grulichovou. K dobré
náladě přispěl i hudebník pan Koupil známými melodiemi, na které si ženy v závěru akce i s chutí zatančily.
Spokojené návštěvnice chválily program, pohoštění a
potěšil je i malý květinový dárek.
V sobotu 12. 5. se uskutečnilo v ŠaPSu vítání 6
nejmenších občánků do svazku obcí Těšetice a Ústín.
Členky SPOZu předaly rodičům knížky, hračky a kytičky. Ke slavnostní atmosféře přispěla i recitace dětí
z MŠ a ZŠ. Těší nás, že se akce zúčastnilo i mnoho
dalších milých hostů z řad příbuzných.
V pondělí 14. 5. jsme uspořádali ve spolupráci s MŠ
zábavné odpoledne pro naše nejmenší nazvané
Tančíme s Míšou. Děti si užily hodinku tance při
pěkných písničkách a také si mohly zasoutěžit. Podle
ohlasů se akce líbila dětem i rodičům. Na červen
připravujeme vyřazení předškoláků z MŠ a slavnostní
ukončení povinné školní docházky žáků 9. třídy ZŠ
Těšetice.
za SPOZ Jarmila Vašíčková

Co dělat? To, co jsme dělali vždycky. Hlásili jsme se
ke křesťanským hodnotám a snažíme se o spolupráci s jinými složkami. Staráme se o kostel a jeho okolí,
podporujeme charitu, pořádáme kulturní akce pro děti,
a když něco vyděláme, snažíme se pomoci svým bližním. Letos jsme přispěli charitě tím, že jsme poskytli
finance na poštovné pro humanitární zásilky a koupili
nový vysavač pro kostel. Jenže problémy a potíže se
nám nevyhýbají. V minulém roce rezignoval na svou
funkci předseda organizace bratr Koukal. Na jeho místo byla zvolena Stanislava Bednaříková z Luběnic. Je
to rázná žena, která snad zvládne úkol, který před naší
organizací stále stojí, a to předat řízení naší organizace mladší generaci. Zda se nám to všem podaří, to
ukáže čas.
za KDU-ČSL Ladislav Baloun

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY OBČANŮ
Vaše případné dotazy můžete zanechat v obecních
schránkách, zasílat je na e-mailovou adresu tesetice@
seznam.cz, obec@tesenet.cz nebo je přinést přímo na
OÚ v Těšeticích. V příštím čísle zpravodaje na ně rádi
odpovíme.
Upozorňujeme občany, že zaslaný e-mail není možno
vést jako oficiální podání, pokud není opatřen elektronickým podpisem.
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Závěrečná tabulka mladší žáci 2011–2012

SOKOL Těšetice
Družstvo mladších žáků hraje
okresní soutěž od září 2011. Do oddílu je
přihlášeno 15 žáků. Na podzim v roce 2011
odehrálo družstvo 10 mistrovských zápasů
a získalo jeden bod za remízu na hřišti
družstva Velkého Újezdu. V zimním období
(leden–březen 2012) probíhala příprava
hráčů v tělocvičně ZŠ, a to dvakrát týdně
v úterý a čtvrtek. Od poloviny března se
začalo trénovat na fotbalovém hřišti. Od 31.
3. 2012 začala jarní část soutěže, ve které
žáci odehráli 10 mistrovských utkání se
stejnými soupeři jako na podzim. Tentokrát
již naši žáci 2× zvítězili a 2× remizovali a
v závěrečné tabulce v sezóně 2011–2012
obsadili 10. místo.

Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

1.

Slavonín

20

20 0 0

211: 12

60

( 30)

2.

TJ Tršice

20

16 1 3

160: 22

49

( 19)

3.

SK Grygov

20

15 2 3

136: 40

47

( 17)

4.

Hvězda Libavá

20

14 0 6

92: 58

42

( 12)

5.

Hněvotín

20

11 1 8

98: 52

34

( 4)

6.

Velká Bystřice

20

8 1 11

76: 99

25

( -5)

7.

Sokol Dub n. M.

20

4 5 11

48: 97

17

(-13)

8.

Nedvězí

20

5 2 13 46:125

17

(-13)

9.

Kožušany

20

4 0 16 38:162

12

(-18)

10.

Těšetice

20

2 3 15 23:147

9

(-21)

Velký Újezd

20

2 3 15 21:135

9

(-21)

■ 28. 1. 2012 – účast na turnaji v Čechách pod 11.
Kosířem, pořadatel FC Hněvotín, výsledky:
Těšetice – Dub nad Moravou 0:1, Těšetice –
Bohuňovice 1:1, Těšetice – Hněvotín 0:2.
■ 4. 2. 2012 – účast na turnaji v Olomouci v hale Gymnázia v Olomouci-Hejčíně,
pořadatel OFS Olomouc, výsledky: Těšetice
– Velká Bystřice 1:4, Těšetice –Dub nad
Moravou 0:2, Těšetice – Lužice 1:5.
■ 14. 3. 2012 přátelské utkání na umělé trávě
na hřišti v Hněvotíně, výsledek: Těšetice
–Hněvotín 4:5.
Do sezóny 2012–2013 bychom chtěli
přihlásit opět družstvo mladších žáků a také
se nově uvažuje o družstvu benjamínků (děti
6–9 roků). Dětí, které mají zájem o fotbal,
se zdá být dostatek, alespoň se to tak jeví
z dotazů jejich rodičů. Mládežnický fotbal mohou hrát i děvčata! Největší problém je však
v obsazování trenérů a vedoucích družstev,
a proto
žádáme všechny případné zájemce o práci
s mládeží, aby nás kontaktovali (Michal
Sirotek, michal.sirotek@seznam.cz, tel. 581
118 500, mob. 603 502 695).
Děkujeme.

Body PK (Prav)

Žáci TJ Těšetice 2012

VÝSLEDKY ZÁPASů FOTBALOVÝCH DRUŽSTEV – JARO 2012 (k 3. 6. 2012)
MUŽI II. tř.
Těšetice – Příkazy
Červenka – Těšetice
Těšetice – Hlubočky B
Nová Hradečná – Těšetice
Těšetice – Nemilany
Štarnov – Těšetice
Těšetice – Nedvězí
Horka n. M. – Těšetice
Těšetice – Střelice
Újezd u Uničova – Těšetice
Lužice – Těšetice
Těšetice – Chomoutov

výsl.
2:2
4:2
0:0
1:0
3:6
5:2
2:0
2:3
1:4
3:1

DOROST II. tř.
Těšetice – Červenka
Slatinice – Těšetice
Těšetice – Dub n. M.
Přáslavice – Těšetice
Těšetice – Paseka
Hněvotín – Těšetice
Těšetice – Haňovice
Horka n. M. – Těšetice
Těšetice – Střelice
Újezd u Uničova – Těšetice
Chomoutov – Těšetice
Těšetice – Šumvald
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výsl.
1:1
5:3
1:4
3:0
13:1
5:8
7:1
3:2
2:4
2:3

ST. ŽÁCI II. tř. – mini
Těšetice – Velký Újezd
Dub n. M. – Těšetice
Těšetice – Kožušany
Hněvotín – Těšetice
Těšetice – Nedvězí
Slavonín – Těšetice
Těšetice – Libavá
Tršice – Těšetice
Velká Bystřice – Těšetice
Těšetice – Grygov

výsl.
5:1
5:1
1:4
13:0
4:4
3:0
1:4
12:0
2:3
1:1

TJ SOKOL TĚŠETICE
pořádá dne 7. 7. 2012
od 9. hodin
na hřišti v Těšeticích

turnaj
v malé kopané
Divadelní představení Ženidba v Nové Vsi nad Žitavou, článek str. 6

Malá kopaná Rataje
pořádá dne 14. 7. 2012
od 9. hodin
Poznáváme Řecko, článek str. 6

na hřišti v Ratajích

16. ročník
turnaje v malé kopané

Občerstvení zajištěno
SOKOL TĚŠETICE - žáci 2012, článek str 9
• Obecní zpravodaj • vydává obec Těšetice • registrační číslo MK ČR E 16266 • příspěvky čtenářů se přijímají na OÚ Těšetice nebo na
e-mailové adrese tesetice@seznam.cz • grafická úprava a tisk TISKÁRNA JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc
• redakční rada: H. Rozsypalová, Ing. J. Bartoněk, Mgr. L. Loutocká
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