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Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás v souvislosti s mým nástupem 
do funkce pozdravila.
Jako učitelka s téměř 20letou praxí a mentorka 
přicházím se svou představou řízení Základní školy 
a Mateřské školy v Tečovicích. Tuto představu jsem 
obhajovala při konkurzním řízení a budu své nové 
kolegy a i Vás, rodiče, pro ni postupně získávat. Budu 
ráda za Vaši aktivní účast na životě školy a budu k ní 
vytvářet vhodné podmínky.
 

Dovolte mi na úvod krátké zamyšlení.
Při pročítání článků o stavu českého školství, mívám 
vždy pocit, že co Čech, to odborník na školství. 
Názory se různí, kdo se v tom má vyznat. Pedagog 
by měl. 
Existuje klasické školství a ruku v ruce s ním kráčí 
mnoho hlasitých alternativních směrů, vyznavačů 
Montessori, Menzy, inkluze…
Stereotypy českého školství se ale překonávají těžce. 
Někdy od dob France Josefa se ustálilo klasické 
dělení na předměty. Pak už se měnil jen obal, ale 
obsah zůstává v podstatě stejný. Reforma, o které 
se tak často mluví, je věc, která by se měla dělat 
z  gruntu. Od ministerstva, přes přípravu pedagogů 
až po rodičovskou veřejnost. Nad tím vším se vznáší 
volání po tom, aby děti škola bavila, moc se toho 
po nich nechtělo, byli tam na ně hodní a děti nosily 
jedničky.

Zde bych chtěla zmínit pana Václava Klause mladšího, 
který mě nedávno pobavil svojí odpovědí:
O co jde ve školství?
„Aby se děti příliš nestresovaly. Přímo v zákoně 
se říká, že především je musíme připravit na další 
přechody do různých škol, na celoživotní vzdělávání 
a blablabla... To si opravdu řada lidí myslí a myslí si 
to také zákonodárci a vládnoucí garnitura. Výsledkem 
je, že skoro každý se dnes dostane na vysokou školu. 
Takže proč by se na základní nebo střední škole někdo 
snažil?
K čemu to podle vás vede?
Především hodně dětí marní svůj potenciál, protože 
na ně není vyvíjen žádný tlak. 
Podle mě se dobrá škola pozná podle věcí, které se 
nevystavují. Podle toho, jak se k sobě chovají ti, 
kteří tam pracují. Jak se spolu baví paní učitelky? 
Žádají se o pomoc? Děkují si? A jak se chovají k paní 
uklizečce? Mile? Přirozeně? Pak se tak budou chovat 
i k dětem. A bezpečná, klidná atmosféra ve škole je 
nejlepší prostředí pro efektivní výuku.
Snad máme alespoň trochu podobný náhled na 
vzdělávání dětí.

Pro zajímavost také nabízím  
nejdůležitější priority rozvoje školy: 
- zajistit vyrovnaný hospodářský výsledek školy 

z příspěvku na provoz od zřizovatele. Případný 
kladný hospodářský výsledek využít na posílení 
fondů a na rozvojové programy školy

- zajišťovat průběžnou obnovu ICT vybavenosti
- vhodnou komunikací s fyzickými a právnickými 

osobami zajistit další finanční prostředky na 
zlepšování školního prostředí pro žáky 

- kvalitní personální politikou zajistit efektivní 
fungování pedagogického sboru při vhodném 
věkovém složení

- zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, 
zejména ve čtenářské, matematické, přírodovědné, 
informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace 
v cizích jazycích

- vhodně zařazovat terénní výuku, výuku v blocích 
a v projektech

- organizovat, realizovat a vybírat školní akce tak, aby 
byly smysluplné a vhodně doplňovaly výchovně 
vzdělávací proces

- žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním 
zajišťovat účinnou individuální péči 

- výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých 
stravovacích návyků, pohybových dovedností 
a tělesné zdatnosti dětí a žáků

- vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově 
v oblastech ekologie, volby povolání, rasové 
a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k  lidem 
a k přírodě, k vytvářeným hodnotám

- vytvářet příznivou atmosféru ve škole a na školních 
akcích

- soustavně budovat harmonické mezilidské vztahy 
na pracovišti, chápat je jako nezbytné pro klidný 
a efektivní chod školy 

- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší 
spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči

- vést zaměstnance školy ke skutečnosti, aby 
dodržovali loajalitu ke škole a snažili se o kvalitativní 
růst své práce

- soustavnou promyšlenou činností školy zajistit 
přitažlivost školy pro budoucí žáky a atraktivnost 
školy pro stávající žáky

Cílem každodenní práce všech zaměstnanců školy, 
především však pedagogických pracovníků, je 
všestranně rozvinutý žák uvědomující si zásady 
slušného chování a zásady tolerantního přístupu 
k  lidem kolem sebe.
 Mgr. Marie Zapletalová, ředitelka školy
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Zápis do 1. ročníku
Na návštěvě v pravěku. Vítej v naší tlupě!

Těmito slovy začínal zápis do 1. ročníku, který 
se uskutečnil v pátek 15. ledna 2016. Naše škola se 
proměnila v jedno obrovské pravěké sídliště.

K zápisu do 1. třídy přicházeli budoucí prvňáčci 
a vydávali se na putování po jednotlivých 
jeskyních, aby mohli patřit do naší tlupy. V každé 
jeskyni přesvědčovali zkušené praučitelky o svých 
dovednostech v oborech JESKYNNÍ MALBA, 
TANEC ÚSPĚŠNÝCH LOVCŮ A ZPĚV, PRAVĚKÝ 
UM A ŠIKOVNOST, KERAMICKÝ KOUTEK 
a  PRAVĚKÉ DOROZUMÍVÁNÍ.

Vedoucího tlupy potěšili splněnými úkoly.

Na všechny zapsané děti se už teď moc těšíme.

Pedagogický sbor ZŠ Tečovice

 MDŽ ve 4. třídě
Druhé březnové úterý bylo ve 4. třídě ve znamení 

oslavy Mezinárodního dne žen. 

Chlapci si do jednotlivých hodin připravili 
pro dívky pestrý program. Na úvod každý 
chlapec vyřešil matematický příklad a podle 
výsledku si našel svoji partnerku pro celý 
den (jen Adam musel zvládnout spolupráci 
s více dívkami najednou, jelikož děvčat bylo 
více než kluků).  Během dne takto utvořené 
dvojice společně řešily matematické číselné 
řady, měly možnost si v párech kontrolovat 
diktát i matematickou desetiminutovku, 
zatančily si, ve vlastivědě si hrály s písmeny 
M-D-Ž av yhledávaly zeměpisné názvy z České republiky. Na závěr si chlapci vyzkoušeli pětilístek na 

téma žena. Zpestřením bylo 
i divadelní představení, které 
chlapci pro své spolužačky 
nacvičili.

Během tohoto dne si kluci 
připomněli, jak se správně 
chovat k něžnému pohlaví. 
Byli za to odměněni sladkým 
překvapením (nebyla to 
pusa).

       Mgr. Marta Miklová, 
třídní učitelka 

Mgr. Jiří Velčovský, 
asistent pedagoga
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Prostřednictvím projektového dne „Den po tmě“, 
který proběhl ve 4. třídě 13. listopadu, měli žáci 
opět po roce příležitost „stát se nevidomými‘‘, a tím 
pádem možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak je 
orientace a řešení školních úkolů pro nevidomého 
člověka v konkrétních situacích a předmětech 
obtížná. Pracovali ve dvojicích, každý „nevidomý‘‘ 
měl svého strážného anděla.

Letos pro ně bylo na programu poznávání písmen 
abecedy a čísel Braillova písma, vyzkoušeli si poslepu 
vyrobit sirup (a že některé výtvory byly sladké!), 
dle reliéfních map určovali pohoří, řeky a města 
České republiky, pohybovali se s pomocí bílé hole, 
poznávali hodiny, dále pak prostudovali hmatové 
předměty a obrázky, které Sára běžně využívá při 
výuce v jednotlivých předmětech. Pomůcky byly 

Mezinárodní den nevidomých 

zapůjčené ze Speciálního pedagogického centra 
Zlín.

Život ve tmě si přišli vyzkoušet žáci 1. třídy s paní 
učitelkou Dudovou. Společně se Sárou a s ostatními 
žáky poznávali, co zažívají a s čím se musejí 
vypořádávat nevidomí. Věříme, že to pro všechny 
byla zajímavá zkušenost a všem nevidomým 
vyjadřujeme obrovský obdiv.

Velkým přínosem byla návštěva tatínka a starší 
sestry Sáry, kteří předávali dětem důležité informace 
a zkušenosti ze života rodiny, ve které žije nevidomé 
dítě.

                        
Mgr. Marta 

Miklová, 
třídní učitelka, 

Mgr. Jiří 
Velčovský, 

asistent Sáry
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Okresní výstava Tečovice 2015
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V termínu 5. -6. prosince pořádala naše Zákl.  
organizace  Speciální  výstavu  výletků holubů rysů.  
Výstavu obeslalo 22 chovatelů z celé republiky 
a předvedli 200 holubů.  Pohár na nejlepšího holuba 
výstavy a dvě čestné ceny získal Kutra Radim – 
rys modrý šupkatý. Pohár za nejlepšího holuba 
v   typu obdržel Vojáček Ladislav na rysa modrého 
bělopruhého  96b.  Čestnou cenu na stejný barevný 
ráz získal Polášek Antonín st..  Všem oceněným 
chovatelům předal poháry a ceny starosta obce 
Ing. Doležel. Výstava se stejně jako každý rok 
konala v přátelské atmosféře.  V sobotu se konala 
v Mysločovicích schůze Klubu chovatelů holubů 
rysů a také košt slivovice, kterého se zúčastnili 
i  Tečovští  chovatelé. 

Každoročně se naši členové zúčastňují 
celostátních a speciálních klubových, kde dosahují 
velmi dobrých výsledků, čímž reprezentují naši 
obec po celé republice.  Na konci listopadu se 
konala Výstava Moravy a Slezska v Přerově.  
Zde získal Vojáček L. pohár na nejlepší slepici  
hamburčanky  a Kutra  R.  ČC  na rysa modrého 
šupkatého. Velmi úspěšný byl Holec Jaroslav na 
speciálce výletků Českých voláčů sivých v Kolíně, 
kde získal tři poháry -  nejlepší holub, nejlepší 
holubice a nejlepší kolekce výstavy.  Na speciální 
výstavě těchto voláčů v  Lysé nad Labem získal 

ocenění  6x95b., 3x94b a 1x 93b. Díky vynikajícím 
výsledkům z obou výstav získal titul mistr klubu. 
Celost. výstavy vL ysé nad Labem se zúčastnil 
Vojáček L. a předvedl zde králíky burgundské 
a slepice hamburčanky stříbrné, Kutra  R. získal  ČC  
na rysa modrého šupk.  Celostátní výstavy zakrslých 
králíků v Novém Bydžově se zúčastnili: Gajdušek 
Lubomír - čestn. cena hermelín červenooký oc.96 
b.a kolekce králíků zaječích bílých červenookých 
a  ml. chovatel Gajdušek Václav.  Chrastina Jaroslav 
vystavoval své holuby na speciálce Čekých staváků. 
Na Speciální výstavě holubů rysů konané v lednu 
při výstavě Náš chov v Lysé nad Labem získal Kutra 
R. pohár na nejlepšího 
holuba, nejlepší holubici 
rysa modr. šupk.  a titul 
Mistr. klubu.   Polášek 
Antonín st. obdržel 
pohár a   tit. šamp. 
na nejl. holuba rysa 
modrého bělopruhého. 
Uvedené výsledky 
svědčí o tom, že 
Tečovští chovatelé jsou 
úspěšní i  v celostátním 
měřítku.                

Gajdušek Lubomír, jednatel

Výlet do Zlína
13. února 2016 jsme se my skauti, společně s vlčaty 
a světluškami sešli v 7:00 hodin ráno před obecním 
úřadem, od kterého jsme se vydali do horolezeckého 
centra Vertikon ve Zlíně. Z Tečovic jsme autobusem 
přejeli na autobusové nádraží, odkud jsme šli pěšky. 
Cestou jsme si zopakovali názvy stromů a několika 
květin, na které jsme narazili. Před centrem jsme 
počkali na opozdilce, kteří zaspali, a společně jsme 
se mohli vydat na stěny. Myslela jsem si, že budou 
vysoké kolem pěti metrů, tudíž mě překvapila jejich 
16 metrová výška, která šla vidět už zpoza recepčního 
pultu. Zaměstnanci areálu nám pomohli do výstroje, 
bez které by nás lézt nepustili. Následovala krátká 
rozcvička a už jsme mohli vyrazit. Většině z nás se 
podařilo dosáhnout vrcholu, a ne jednou. Ze shora 
byl opravdu velký výhled po celé hale. Přesto, že 
jsme měli strach ze slaňování zpět na pevnou zemi, 
jsme si všichni návštěvu centra užili. Namožené 
svaly jsem cítila další tři dny, ale stálo to za to. 

Ovšem tímto naše cesta nekončila. Jako další cíl 
jsme měli 14. budovu Svitu, kde se konala výstava 
loutkových divadel a pravěku. Cestou tam jsme se 
pořádně nasvačili a  dobyli energii. Tu jsme po krátké 
přednášce využili k výrobě papírových loutek, se 
kterými jsme si mohli zahrát krátké divadelní hry. 
Všem se moc povedly a hry, které jsme s nimi potom 
hráli byly opravdu vtipné! Tímto návštěva skončila 
a my jsme se vydali na zpáteční cestu. Autobusem 
jsme se přepravili do Malenovic, ze kterých jsme šli 
pěšky k obecnímu úřadu. Tam náš výlet skončil a 
všichni jsme se vydali domů. Výprava se opravdu 
vydařila a já jsem moc ráda, že jsem se jí mohla 
zúčastnit. Poděkování rozhodně patří Karlu Bazikovi 
- Amigovi, který byl hlavním organizátorem celé 
akce. Všem se naše sobotní dobrodružství moc líbilo 
a doufáme, že nebylo zdaleka poslední.

Alena Foukalová
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Tříkrálová sbírka 2016
Druhý lednový víkend 
jste se mohli v Tečovicích 
setkat se skupinami 
tříkrálových koledníků. 
Touto cestou bych chtěla 
poděkovat za štědrost. Je 
vidět, že už jsme si na 
akci zvykli ak oledníci 
jsou některými čekáni 
a  vřele vítáni.
V letošním roce se v naší 
obci vybralo 21 209,- Kč.
Velký dík patří také 
všem koledníkům, kteří 
několik hodin chodili  
(letos se spíše klouzali po 
namrzajících chodnících) 
od domu k domu.
Přikládám i zprávu 
s  výsledkem ve Zlínském 
regionu.

Mgr. Olga Šuranská
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Vážení spoluobčané, 

Vánoce uběhly jako voda, sníh, kterého letos moc 
nenapadlo, nám pod nohama roztál už dávno a jaro 
pomalu klepe na dveře. S tímto obdobím je spojena 
příprava na novou sezónu, ale hlavně spousta práce, 
kterou náš sbor každoročně odvádí. 

Nový rok jsme zahájili výroční valnou hromadou 
v kulturní místnosti za zbrojnicí. Při této příležitosti 
jsme zhodnotili uplynulý rok našeho působení, 
a naplánovali rok budoucí. Děkujeme všem hostům 
za jejich účast a doufáme, že naše spolupráce bude 
nadále fungovat alespoň na takové úrovni, jako 
tomu bylo doposud. 

V sobotu 23. 1. na večer se obcí rozezněla siréna. 
Naše zásahová jednotka vyrazila k požáru budovy 
v areálu bývalého JZD. Na místě byla jako první 
a společně s profesionálními hasiči, kteří přijeli 
vzápětí, hlášené místo zajistila. Opět jsme si 
potvrdili připravenost naší jednotky i techniky při 
těchto mimořádných událostech. 

Naší tradiční pořádanou akcí jsou končiny 
s  voděním medvěda. Letos nám přálo i počasí, takže 
se průvod obzvlášť vydařil. Na tuto událost se vždy 
velice těšíme, protože se pokaždé nese v přátelském 
duchu, a provází nás při ní dobrá nálada, a to hlavně 
díky Vám, protože věříme, že je pro celou obec 
příjemným zpestřením celého roku. Velice si vážíme 
všech, kteří se s námi této tradice účastní nebo ji 
jakýmkoliv způsobem podporují.

Abychom ale nezůstali jen u zábavy, snažíme se 
také odvádět práci, která za námi jde vidět. Na celý 
rok jsme proto naplánovali několik brigád, které se 
budou týkat nejen našeho areálu, ale i obce a jejího 
okolí. 

Na konci dubna opět proběhne sběr starého železa. 
Jsme rádi, za Vaši spolupráci, a proto bychom Vás 
chtěli poprosit o jeho připravení před dům až v den 
tohoto sběru. Často se totiž stává, že i přes nízkou 
výkupní cenu, se železo do rána postupně „ztratí“. 

S příchodem teplých měsíců začíná i sportovní 
sezóna, kterou zahájíme okrskovou soutěží 
v  sousedních Loukách. Jak již je u nás zvykem, druhý 
červnový víkend patří soutěži na domácí půdě. Letos 
bychom Vás rádi pozvali na dvoudenní sportovní 
klání, kdy sobotní odpoledne bude patřit závodům 
mužů, žen a dorostu zařazených do seriálu Zlínské 
ligy požárního sportu. Novou disciplínou bude 
soutěž jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami. 
V neděli ráno dospělé závodníky na trati vystřídají 
děti. Soutěž v této kategorii je zařazena do Zlínské 
ligy mladých hasičů a Středomoravského poháru 
mládeže. Budeme velice rádi, když všechny naše 
domácí týmy přijdete podpořit. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát hezké, klidné 
Velikonoce a hlavně pohodové a úspěšné následující 
měsíce. 

Vaši dobrovolní hasiči

(MDaKA)

Sbor dobrovolných hasičů
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Z-dravé ženy, z.s.
Ahoj čtenáři! 

Začal nový rok a čeká nás dvanáct rozmanitých 
měsíců. Každý z nich přináší různé zážitky, 
nevyzpytatelné počasí, spoustu nových akcí 
a příležitostí k radosti. Pozitivně, energicky 
a  s  nadšením dle svého motta si pro vás Z-dravé ženy 
připravily spoustu již tradičních aktivit a událostí.

Tím prvním letošním společným 
a  neopakovatelným zážitkem byl 6. 2. 2016 masopust. 
Veselý průvod masek v čele s medvědem doprovázela 
kapela s  šikovnými zpěváky i zpěvačkami a nás, 
jakožto ničeho se nebojící, hravé ženy, jste mohli 
vidět v  kostýmech Spejbla, Hurvínka, Máničky či 
Bábinky. Srandy bylo jako vždy požehnaně.

 Ke zdravému duchu člověka patří kromě smíchu, 
který s radostí rozdáváme, také pohyb. Proto i v tomto 
roce pokračujeme ve cvičení v místní tělocvičně. 
Všechny ženy jsou každé pondělí od 17hodin vřele 
vítány. 

Celé tělo rozproudíme také při kurzu bubnování 
a  afrických tancích na konci června, kdy si VEČER 
V RYTMU BUBNŮ užije opravdu každý. 

Špetku kultury si zajedeme dopřát do Prahy na 
muzikál OSMÝ SVĚTADÍL.   

A prázdninovou pohodu obohatíme aktivním 
pobytem na Šumavě s výstižným názvem na kole 
KOLEM LIPNA.

Unavená těla prohřejeme a energii načerpáme 
v rakouských termálních lázní LAA.

Vánoční advent zahájíme u rozsvícení stromu 
a starý rok zakončíme "Silvestrovským výšlapem 

s veselou čepicí", který je již známý. 

Akcí je spoustu a další mohou přibýt v průběhu 
roku. Můžete nám dát podnět i vy! Kromě toho, 
že  rády zábavu připravujeme, rády se také 
zapojujeme do jiných kulturních akcí. Těšíme se na 
váš zájem o akce v  Tečovicích, ale také na spolupráci 
s  ostatními spolky. Podrobné informace o našem 
spolku a o  všem co pro Vás připravujeme, si přečtete 
na našich stránkách: www.z-dravezeny.cz

Za Z-dravé ženy Hanka Foltýnová
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Tým žáků na soustředění v Rožnově
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TJ SOKOL pro období začátek roku 2016
Týmy v kategorii mužů mají převážně společnou 

zimní přípravu. Přípravu zahájili muži pod vedením 
čerstvého absolventa trenérského školení licence B 
Radka Středulinského nabíráním vytrvalosti a síly 
na venkovních terénech a hřišti s umělou trávou 
v sousedních Sazovicích. Tým mužů je i letos 
účastníkem Zimního turnaje „O pohár starosty města 
Hulína“, který se hraje na umělé trávě na hřišti v areálu 
Admiry a Spartaku Hulín. Ve své skupině A obsadilo 
mužstvo Tečovic 2. místo za domácí Admirou, když 
náš tým porazil tým Němčic na Hané (současný leadr 
okresního přeboru Kroměříž), Tlumačova a Lubné 
a prohrál pouze s vítězem skupiny domácí Admirou. 
Získané postavení je opravňuje k souboji s druhým ze 
skupiny B, kterým se stalo mužstvo Zdounek a  zápas 
je nalosován na neděli 13.3.2016 ve 13:00 hod. 
Bohužel v závěru zimní přípravy trenér Středulinský 
u posledních zápasů zanechal vedení týmu a na 
posledních dvou zápasech turnaje jej zastupoval 
podzimní kapitán týmu A mužů Aleš Ondík, který 
je v  rekonvalescenci po operaci kolenních vazů. 
Společně s žákovskou reprezentací se tým mužů B 
doplněný o několik hráčů A týmu zúčastnil ve dnech 
25. – 28.2 2016 zimního soustředění ve sportovním 
areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Za přípravu 
a organizaci včetně projednání ekonomických 
záležitostí souvisejících se zajištěním pobytu 
a  pronájmu hrací plochy a wellness služeb v Rožnově 
zaslouží pochvalu Erik Piňos, který plně v tomto 
případě využil svých manažerských schopností. Po 
skončení zimního turnaje mají muži A k dispozici 

ještě dva volné weekendy, protože své utkání 
s Veselou si předehráli na podzim. Před zahájením 
jarní sezóny mají rozjednáno přípravné utkání se 
Sokolem Březnice (OP Zlín) a v Jalubí (I.B. sk. C). 
Tým B má přislíben přátelský zápasP rsa včicemi 
a  o využití druhého volného weekendu se intenzivně 
jedná. Pracovní rozpis utkání jara je doložen dále.

Mužstvo žáků se na jarní část sezony připravovalo 
v  tělocvičně tečovské ZŠ a na hřišti s umělým 
povrchem ve sportovním areálu v Sazovicích. Young 
Boys se společně s "B" týmem mužů zúčastnilo 
zimního soustředění v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde měli k dispozici hřiště s umělou trávou, a proto 
bylo celé soustředění zaměřené především na práci 
s  míčem a střelbu. Fotogalerii ze soustředění je 
možné si prohlédnout na facebookových stránkách TJ 
Sokol Tečovice.  Naši žáci jsou nejmladším mužstvem 
celé soutěže a statečně se perou se svými protivníky 
a podávají kvalitní výkony, což dokazuje zájem o naše 
hráče z okolních týmů. O nejstaršího člena mužstva 
Martina Janka je zájem ve Viktorii Otrokovice, kde 
již na konci podzimu hostoval a Honza Polášek 
absolvoval zimní přípravu v týmu 1.FC Slovácko.

V této sezoně je družstvo žáků složeno z ročníků 
2001-2004, a doplněno hráči z přípravky ročník 2005 
a 2006. Soupiska mužstva: Martin Janek, Richard 
Horáček, Filip Ondík, Lukáš Řiháček, Dominik 
Svěch, Tadeáš Mikoška, Jan Novotný, Petr Polášek, 
Tom Ševčík, Karel Šidlík, Adam Ušela, Jan Machů, 
Radovan Matulík, Filip Zívalík, Jan Polášek, Tom 
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Gregůrek, Jara Novotný, Jan Ušela a Tonda Hrbáček. 
Trenéry týmu jsou Daniel Mahdal a Richard Horáček 
starší.

Nejmladší reprezentace oddílu, tedy přípravky 
mladší a starší v zimním přípravném období pod 
vedením trojice Karel Bártek mladší, Pavel Gregůrek 
a Kamil Ševeček využívá zázemí tělocvičny ZŠ 
Tečovice a přilehlé rehabilitace s bazénem.

Společné foto muži & žáci – soustředění 
v Rožnově pod Radhoštěm

Ze zprávy STK OFS ze dne 15. 10. 2015:  

STK rozhodla, že soutěže OPM a III. Třídy 
dospělých nebudou předehrávat na podzim první 
jarní kolo. Jarní část soutěžního ročníku 2015/2016 
bude zahájena v soutěžích OPM, III.A a III.B dne 
27 3. 2016, IV.A, IV.B, IV.C a soutěže mládeže dne 
10. 4. 2016.

Z úřední zprávy č. 14 Zlínský KFS – 27. října 2015

Utkání soutěže I.B třídy mužů budou na jaro 
zahájena 15. kolem 3.4.2016

Protože uběhla již nějaká řádka let od založení TJ, 
připravujeme na 25.6.2016 oslavy 70 let založení 
a trvání TJ Sokol Tečovice s tím, že se předpokládá 
sehrání přátelských zápasů na úrovni generací 
přípravky, žáků, mužů i „Old Boys“. V jednání je 
zajištění soupeřů, spíkra dne i hudební skupiny na 
večerní zábavu. K dané příležitosti je přiložena i malá 
nostalgická vzpomínka na ranější časy týmu Bivoje 

Mužstvo Bivoje 
na konci 60tých 
let 20. století 
Horní řada zleva: 
Trenér Gazdoš F., 
Dobša, Vaculík, 
Novák, Rybníkář, 
Sukup, Bednář, 
Bártek K.
Dolní řada zleva: 
Gazdoš B., Soják, 
Vlček, Horáček J.
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Tým Bivoje za časů trenéra Odstrčilíka v 70. letech 20. století
Horní řada zleva: Trenér Odstrčilík, Dobša, Řiháček J., Horáček L., Bártek K., Horáček J., Vlček, legendární 
předseda TJ Mikeš Alois
Dolní řada zleva: Vašina, Schönbaum, Bartek J., Kubíček L., Vyoral J., malý fanoušek - s největší 
pravděpodobností se jedná o nynějšího trenéra mládeže Karla Bartka ml. 

Na poli parkohospodářském a investičním 
proběhla ve spolupráci s obcí Tečovice a Svazu 
chovatelů hospodářského zvířectva realizace nové 
přípojky pitné vody do areálu, protože stará přípojka 
vykazovala ztráty v odběru díky netěsnostem. 
Projektovou dokumentaci vypracovala pro obec fy 
Kaninga a na přímé realizaci díla se rozhodujícím 
podílem zasloužil člen oddílu A.Řiháček, který 
dodal stavební mechanizaci i vyškolenou pracovní 
sílu.  V závěru roku se podařilo akci dokončit 
včetně napojení kabin, hospody Bivoj, tenisového 
kurtu i přilehlé haly chovatelů hospodářského 
zvířectva. Přípojka probíhá protlakem pod účelovou 
komunikací severně od hřiště do vodovodní 
šachty s odečítacím vodoměrem pod jižní krajnicí 
komunikace. Odtud je vedena ležatou přípojko před 
prostorem kabin a v chodníku podél jižního průčelí 
hospody Bivoj. Zbývá do oslav výročí TJ dát do 
pořádku interiéry v kabinách zasažené stavební 
činností. Na úpravě se průběžně pracuje.

V souvislosti s výkopovými pracemi na přípojce 
pitné vody pro areál bylo upozorněno na poškozený 
stav dřevin – líp srdčitých v prostoru před kabinami. 
Na celou situaci byl povolán znalec – dendrolog ze 
znalecké  firmy FREEWALKER, který na základě 

objednávky obce Tečovice zpracovává kontrolní 
posudek na stromy ve vlastnictví obce v celém 
obecním katastru a podle zprávy znalce bude 
postupováno při sanaci stavu poškozených dřevin.

 Na poli kulturním se vydařil již tradiční ples 
sportovců, který naše TJ pořádala v sobotu 13. února 
2016 od 19:30 hod ve velkém sále Kulturního domu 
v  Sazovicích. K tanci i poslechu hrála kapela 
MOTÝL & ERIKA, účast byla bohatá přes 200 
hostů.

Prosba k fotbalové veřejnosti a obci fanoušků 
Bivoje:

V rámci plánovaného uspořádání archívních dat 
z historie a činnosti oddílu přivítá TJ jakoukoli 
výpomoc v podobě zapůjčení fotografií, novinových 
výstřižků, informací předaných i ústním podáním či 
kronikářskými zápisy z minulosti ohledně fungování 
a činnosti našeho oddílu a TJ Sokol v minulých 
letech od založení jednoty v roce 1947 až po dnešní 
dny. Informace by se měly týkat jmen bývalých 
hráčů, funkcionářů či ostatních činovníků oddílu 
z historické činnosti TJ, účastí oddílu v soutěžích, 
výsledků, mistrovských tabulek atd. Zapůjčené 
písemnosti po provedení kopie TJ čestně vrátí.  

Kontakt: Sekretář VV - V.Kundera  -  777 279 847, pro přenos digitálních dat je možno použít e-mailovou 
adresu:   kundera_vlad@volny.cz
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Vážení čtenáři, letošní 
7. ročník KOŠTU VÍN se 
bude konat 16. dubna 2016. 
Loňský rok byl pro vinaře 
výjimečný a patří mezi 
nejlepší ročníky posledního 
desetiletí. Dovoluji si vás 
jménem sdružení na tuto 
akci srdečně pozvat.

Budete mít jedinečnou 
příležitost ochutnat na 
jednom místě stovky 
vín vyrobených z tohoto 
skvělého ročníku. Díky 
výtečným klimatickým 
podmínkám a skvělé práci 
moravských vinařů si na své 
přijdou především milovníci 
červených vín. Vína z bílých 
odrůd dozrály do vysokých 
stupňů cukernatosti, 
zachovaly si však svěží 
kyselinky a  mají potenciál 
k dalšímu uskladnění.

K dobré náladě, poslechu 
i k tanci zahraje cimbálová 
muzika LINDA.

Těšíme se na vás.

Košt vín

Otto Doležal
za Tečovské Folklorní 
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