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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem letošního roku 
a  nadcházejícími svátky vánočními mi dovolte Vás 
krátce oslovit prostřednictvím letošního čtvrtého 
vydání Tečovského zpravodaje. Samozřejmě bych 
Vám chtěl popřát co nejpříjemnější prožití vánočních 
svátků a také bych Vás rád informoval o dění v obci, 
o investičních akcích realizovaných v tomto roce 
a   s našimi plány do budoucího období.

Jak jste si jistě všimli, hodně živo bylo letos v areálu 
Základní a Mateřské školy v Tečovicích. V měsíci 
červnu byly zahájeny práce na Přístavbě družiny, 
sociálního zařízení a šaten v Základní škole. Tento 
objekt vyrůstá v místě bývalé kotelny a stávajícího 
sociálního zařízení školy. Jedná se o dvoupodlažní 
objekt, v přízemí podlaží bude šatna pro školáky 
a personál, sociální zařízení, kotelna a technické 
místnosti. V horním podlaží bude umístěna nová 
školní družina a další sociální zařízení pro školáky. 
Součástí této akce je také vybudování nových šaten 
u  tělocvičny, kde budou šatny zvlášť pro chlapce 
a  pro dívky. Dokončení celého díla je dle smlouvy 
o dílo nejpozději k 30.6.2016. V prosinci letošního 
roku proběhne částečná kolaudace a bude dáno do 
užívání celé přízemí objektu, takže od počátku roku 
2016 budou školáci moci využívat v přízemí nové 
šatny a sociální zařízení.

Další akcí v rámci areálu školy je Rekonstrukce 
dětského hřiště u ZŠ. V rámci této akce bylo 
vybudováno zcela nové dětské hřiště s herními 
prvky z  trvanlivých materiálů, které budou zcela 
jistě dlouhou dobu sloužit školákům při hodinách 
tělesné výchovy, k jejich relaxaci během školních 
přestávek a budou také sloužit širší veřejnosti. 
Součástí hřiště jsou jednak herní prvky jako 
prolézačky, houpadla, pískoviště, fitness prvky, 
rozběhová dráha s doskočištěm, koš pro streetbal 
apod. Všechny dopadové plochy jsou z  kvalitní lité 
pryže, takže hřiště splňuje nadstandardně i požadavky 
na bezpečnost návštěvníků. Hřiště bylo částečně 
financováno z dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj, zbytek uhradila obec Tečovice ze svého 
rozpočtu. V současné chvíli je hřiště zcela dokončeno 
a předáno, samozřejmě že naplno bude asi užíváno 
od jara příštího roku za příznivějších klimatických 
podmínek.

U mateřské školy je naopak budováno Přírodní 
hřiště pro naše nejmenší děti. Dokončeno bude 
v  průběhu měsíce prosince letošního roku. Toto 
hřiště je vybudováno z herních prvků jen a pouze 

z  přírodních materiálů. Má podpořit environmentální 
vzdělávání dětí v mateřské škole a podpořit jejich 
vztah k přírodě. Součástí hřiště jsou herní prvky 
z  přírodních materiálů - akátového dřeva, kamene, 
dřevěné palisády, zvukovod, vodní kaskáda, 
prolézačky a úkryty z vrbového proutí, ohniště, 
kompostér, hmyzí domek, pítko pro ptáky a mnoho 
dalších prvků. Součástí jsou též záhonky, kde si budou 
moci děti samy pěstovat různé rostliny a květiny. 
Hřiště bude osázeno novými stromy, keři a travními 
porosty. Tato akce je financována z 90% z dotace 
Ministerstva životního prostředí, 10% hradí obec ze 
svého rozpočtu.

Když už jsme u Základní a Mateřské školy, tak 
musím vzpomenout jednu docela velkou změnu, 
týkající se vlastního provozu školy. Ke konci srpna 
skončila na vlastní žádost ve funkci dlouholetá 
ředitelka ZŠ a MŠ Tečovice p. Mgr. Barbora 
Petrů Puhrová. Z tohoto důvodu byla od 1.9.2015 
jmenována do funkce ředitelky p. Mgr. Kateřina 
Soukupová a to do doby jmenování nového ředitele 
nebo ředitelky na základě vyhlášeného konkurzního 
řízení na tuto pozici. Z přihlášených 7 kandidátů 
do vlastního konkurzu byla Konkurzní komisí 
vyhodnocena jako nejlepší kandidátka na tuto funkci 
p. Mgr. Marie Zapletalová. Po následném schválení 
zřizovatelem této příspěvkové organizace obce, byla 
p. Mgr. Zapletalová jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ 
Tečovice s účinností od 1.2.2016. Nezbývá než popřát 
nové paní ředitelce hodně úspěchů při řízení a rozvoji 
naší základní a mateřské školy. 

V průběhu letošního roku byly úspěšně realizovány 
v okolí obce celkem 4 dotační akce, týkající se 
zlepšování stavu přírody a krajiny, na které byla 
poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí.

Jedná se jednak o zvodnělý poldr v prostoru 
u  Podražného kříže, jehož součástí je sypaná hráz 
s menší vodní nádrží, dále 2 mokřady, průcezná 
hrázka. Dílo je doplněno výsadbou stromů, keřů 
a vodních rostlin. Dotace z MŽP činí 90%. Dále 
Lokální biokoridor podél vodního toku Racková (pro 
Tečovjáky Svodnice), kde byly vykáceny přestárlé 
kanadské topoly a byly nahrazeny novou výsadbou 
stromů-duby, jasany, lípy apod. Dotace z MŽP 
činí 100%. Dále bylo s pomocí dotací provedeno 
zatravnění údolnic a výsadba lokálních biokoridorů 
(remízků). Podpora z MŽP 100%. V rámci čtvrté 
dotace byl realizován záchytný průleh nad areálem 
spol. TIGAS, za přispění dotace z MŽP ve výši 
90%. Věřím, že realizací těchto přírodních opatření 



Sbor dobrovolných hasičů

         Slo
vo

 staro
sty           

Milí čtenáři, 

nejprve bychom Vám rádi poděkovali za 
spolupráci při podzimním sběru starého železa. 
Tyto utržené peníze investujeme do dalších oprav 
hasičské zbrojnice a jejího areálu. 

Na podzim jsme měli naplánovanou řadu brigád. 
Začali jsme opravou střechy nad pódiem, kdy jsme 
vyměnili celou její krytinu, a pokračovali drobnými 
úpravami a zazimováním celého areálu hasičské 
zbrojnice. 

Jak už je naším 
každoročním zvykem, 
v únoru připravujeme 
tradiční končinový 
průvod s voděním 
medvěda, kterého 
se s námi účastní 
oba pěvecké sbory 
a  Z-dravé ženy, jejichž 
kostýmy jsou vždy velmi 
originální a  tematické. 
Dále nesmíme 
opomenout všechny 
děti v maskách a také 
spoluobčany, ať už jako 
účastníky průvodu nebo 
pohostinné otevírající. 

Od prázdninových dní se naštěstí v naší obci 
siréna oznamující poplach nerozezněla. S blížícím 
se adventem ale musíme všichni dbát zvýšené 
opatrnosti, aby tomu tak bylo i nadále.

Vánoce se pomalu hlásí o slovo, proto bychom 
Vám všem chtěli popřát nádherné prožití těchto 
krásných svátků a do nového roku hlavně hodně 
zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a pohody.

Vaši dobrovolní hasiči (MDaKA)
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jsme významně přispěli ke zlepšení stavu krajiny 
a přírody v okolí naší obce, neboť i my, ať chceme 
nebo nechceme, jsme  nedílnou součástí přírody.

Další významnou akcí, která stojí za zmínku a je 
dlouhou dobu naší prioritou č.1 je záchytná nádrž –
poldr na Hostišovském potoku v lokalitě Hradištěk. 
A je to tady! V měsíci září 2015 byla tato stavba 
započata a předpokládaný termín dokončení je září 
2016. Investorem této akce je Státní pozemkový úřad, 
po dokončení bude celé dílo převedeno do správy 
a majetku obce Tečovice. Do konce letošního roku 
bude provedena rekonstrukce souvisejících polních 
cest od Chlumu, realizace tří záchytných průlehů na 
trati Neroda, Padělek, cestních příkop a svodných 
prvků. Na jaře příštího roku bude realizována vlastní 
sypaná zádržná hráz. Po realizaci celého díla by 
měla být obec víceméně ochráněna před následky 
přívalových dešťů, kterými jsou, dle mého názoru 
hodně často, ohroženi zejména obyvatelé středu obce 
a nemovitostí v blízkosti Hostišovského potoka.

Protože nejenom prací živ je člověk, tak bych se 
rád zmínil i o kulturních akcích v naší obci. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
uspořádání kulturních, sportovních a společenských 
akcí v letošním roce. Myslím, že se všechny vesměs 
velmi vydařily a měly velký ohlas. Chtěl bych ještě 
všechny spoluobčany osobně pozvat na dvě poslední 
významné společenské akce v naší obci v letošním 
roce. Jednak je to již tradiční Vánoční jarmark, 
který se koná v pátek 11. prosince na Návsi. A také 
samozřejmě na Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba 
Většího dne 26.prosince. Podrobnosti o těchto dvou 
akcích naleznete v jiných částech tohoto zpravodaje.

Závěrem Vám chci všem popřát krásné a příjemné 
prožití nadcházejících svátků vánočních a popřát do 
Nového roku 2016 hodně zdraví, hodně fyzických 
a psychických sil, klidu a pohody v osobním životě.

Váš starosta



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace
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Autorské čtení Dany Münsterové
Dana Münsterová přijela do Krajské knihovny 

Františka Bartoše ve Zlíně, aby žákům 3. a 4. třídy 
představila svou zbrusu novou knihu Pohádky nejen 
mezi stromy. Ze své knihy, kterou napsala a ilustrovala, 
nejen četla, ale také dětem na konkrétních listech 
vysvětlila, jak poznají dub letní od dubu zimního. 

Pohádkoví skřítci v knize představují dětem stromy 
našich lesů. Kniha je velmi zajímavá, chce v dětech 
probudit zájem o přírodu jako trvalý a dlouhodobý cíl 
změny životního stylu a smysluplného využití volného 
času. Vedle knížky je také spuštěna webová stránka 
www.stromovani.cz jako jednoduchý průvodce, díky 
kterému děti i rodiče zjistí, kde najít nejzajímavější 
stromy, jak mezi nimi cestovat i připravené 
trasy, po kterých se mohou děti společně 
s rodiči vydat na výlety do přírody.

Knihu je velmi zdařilá obsahově i graficky 
(autorka je absolventkou VŠZ Brno, zahradnické 
fakulty v Lednici na Moravě), ale současně je to 
nádherná učebnice o lese a stromech, zejména pro 
žáky 1.  stupně, kterou mohou učitelé celoročně 
používat ve výuce.

Čtení s Danou Münsterovou probíhalo v příjemné 
atmosféře a všichni jsme knihovnu opouštěli 
s úsměvem na tváři.

Mgr. Marta Miklová
Marie Hynčicová
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KOUMÁCI - badatelský tým ZŠ Tečovice 
V letošním roce se tým Koumáků rozšířil o nové 
nadějné a zvídavé vědce. 
Badatelský tým ZŠ Tečovice:
Michaela Matyášová, Amélie Mikošková, Kateřina 
Kučerová, Gabriela Burková, Eduard Petrů, Vojtěch 
Řiháček, Michael Navrátil, Filip Zívalík, Kristýna 
Stojarová, Klára Hyánková a Klára Večeřová
Prostřednictvím pokusů a pozorování, se děti snaží 
hledat odpovědi na různé otázky z oblasti fyziky 
a  jiných přírodních věd:
•  učí se klást otázky
•  formulovat hypotézy
•  plánovat postup jejich ověření
•  provádějí pokusy
•  vyhledávají a třídí informace
• vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které  

nakonec prezentují před ostatními
•  Zjednodušeně „ snaží se věci přijít na kloub“

"Existují poznatky, které získáme jen tehdy,  
když je budeme chtít získat." Ernest Bloch

Zahájení kroužku
V pátek 25. září 

2015 proběhla na 
Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně oblíbená 
akce s názvem Noc 
vědců, na které 
nechyběli ani naši 
Koumáci.

Po loňském úspěchu v soutěži, kdy se náš tým se 
umístil na 4. místě z 68 týmů, se i letos děti zúčastní 
pátého ročníku, s podtitulem ROJKO 2016.
Soutěž Pohár vědy probíhá pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Na přípravě 
soutěžních úkolů, které se každoročně obměňují, se 
podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-

Pohár vědy
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Od ledna budou soutěžící týmy řešit zábavné úkoly, 
bádat nad problémy a provádět pokusy. Po splnění 
úkolů ve čtyřech kolech, postoupí nejlepší týmy do 
mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 
2016.

Mgr. Iva Hájková
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Naše škola se i v letošním 
školním roce zapojila do 
mezinárodního projektu 
„Záložka do knihy spojuje 
školy“. Cílem projektu je 
podpora dětského čtenářství 
a navázání kontaktů mezi 
českými a slovenskými 
školami prostřednictvím 
výměny záložek do knih.

Naše děti pro své 
kamarády na Slovensku 
vytvářely záložky na 
téma Moudrost ukrytá 
v knihách. Děti  pia ní 
učitelky se do práce 
pustily s velkým zaujetím 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou 
České republiky založená na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale 
schopnost samostatného uvažování a pohotového 
rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím 
unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní 
soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování. 

Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 58 265 
soutěžících z 2 909 škol z celé České republiky.

Nominační kolo Logické olympiády v kategorii 
MŠ (předškolní věk) proběhlo ve dn2e2c.h  – 
28.  října 2015. Z naší MŠ se této soutěže zúčastnily 
4 děti – 3 děvčata a 1 chlapec. Celkem se do soutěže 
v České republice zapojilo 1 103 řešitelů, z toho 
v  našem kraji 61. Děkuji za spolupráci rodičům.

Nominační kolo Logické olympiády pro žáky 
1.  stupně proběhlo ve dnech 1. – 7. října 2015. 
Z  naší školy se zúčastnilo této soutěže 31 žáků z 2., 
3. a 4. třídy  – 13 dívek a 18 chlapců. Celkem se do 
soutěže v České republice zapojilo 13 300 řešitelů, 
z toho v  našem kraji 695. Děkuji za spolupráci 
třídním učitelkám i rodičům.

Naši žáci si vedli dobře, většina z nich patřila mezi 
75% nejlepších řešitelů základního kola. Kateřina 
Kučerová postoupila do krajského kola, které se 
konalo v pátek 6. listopadu 2015 na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Kateřina se umístila na 
velmi pěkném 35. místě.  Blahopřejeme!

Všem účastníkům Logické olympiády děkuji za 
vzornou reprezentaci školy i školky.

Logická olympiáda 2015

a nadšením. Každá třída si zvolila jinou techniku 
a  výsledkem bylo velké množství krásných záložek, 
které jistě udělají radost dětem v Žilině.

Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili. 
Doufám, že práce na záložkách přinesla všem 
zúčastněným radost a stejnou radost jim přinese 
i každá přečtená kniha.

Mgr. Marta Miklová

Mgr. Marta Miklová
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Skauti na Brdu
28. říjen je jeden z našich nejvýznamnějších 

svátků. V roce 1918 tento den byl vyhlášen 
samostatný československý stát. Odpoledne se 
o tomto počinu významných politiků dozvěděli 
občané Prahy, kteří jásali na svatováclavském 
náměstí. Žádné boje, žádné krveprolití. Rakousku-
Uhersku odzvonilo a nová éra mohla začít.

Dnes, po 97 letech, jsme již nějakou dobu novým 
státem, Českou republikou. Vlastenectví patří ke 
skautingu, jako myš ke klávesnici. Slibujeme, že 
budeme připraveni pomáhat vlasti a snažíme se ji 
zvelebovat, jak jen můžeme. A slavit vznik republiky 
po několika staletích nadvlády Habsburků, to nám 
přijde samozřejmé.

Skauti z Jalubí nás pozvali na svou oslavu na 
Brdě. S úsměvem jsme pozvání přijali a tak se 
družiny Veverky a Ohniváci se svými vedoucími 
ráno vydali z Malenovic směr Brdo. Původně s námi 
jely ještě některé malenovické družiny světlušek 
a vlčat, ale to netrvalo dlouho, jak se brzy dozvíte.

V Otrokovicích na nás čekali indiáni z TOM 19153 
Oyate Woape a společně jsme nastoupili na vlak 
směr Staré Město. Vlak měl zpoždění, a proto, když 
jsme dorazili, tak jsme rychlostí blesku vystartovali 
k autobusu, který už měl být pryč. Naštěstí nebyl – 
ještě ani nepřijel. Na nástupišti jsme viděli hlouček 
lidí se skautskými šátky a další davy lidí. Já jsem se 
neohleduplně nacpala s 15 dětmi za sebou a třemi 
dalšími vedoucími až dopředu ke dveřím. Bohužel, 
naši bratři a sestry z Malenovic postávali vzadu a do 
autobusu se pak kvůli množství lidí nedostali. Tak 
místo Brda, zvolili alternativní plán a vyrazili na 
Modrou do archeoskanzenu.

V autobuse jsme se mačkali, vzduch takřka 
žádný a všechny 
nás rozesmál výrok 
jednoho šestiletého 
chlapce, který 
konstatoval, že nutně 
potřebuje výběh. Po 
půl hodince jsme 
však konečně stanuli 
na autobusové točně 
na Salaši. Čekali 
jsme na našeho 
kamaráda z řad 
jalubských skautů, 
a abychom si čekání 
zkrátili, v  lesíku 
jsme si zahráli pár 

oblíbených her Veverek, jako třeba obři, trpaslíci, 
čarodějnice, kterou sice menší účastníci moc 
nepochopili, ale všichni se nasmáli a proběhli.

Pak už se ukázal náš kamarád Pavel a my 
jsme s  ním vyšli vstříc 5 km cestě na Brdo. Bylo 
přenádherné počasí – slunce svítilo, lehce pofukoval 
vítr, a tak občas „sněžilo“ listí. I ten nejprudší kopec 
zvládli všichni bez obtíží a ještě jsme měli cestou čas 
na pár zastávek a hry. Cestou jsme minuli památník 
občanů zastřelených nacisty pár dní před osvobozením 
obce, či ruiny Baťovy nedostavěné dálnice. Nahoře 
na kopci jsme pak vylezli na rozhlednu a rozhlédli 
se po okolí. Poté jsme se přesunuli na Malé Brdo, 
plac kousek pod rozhlednou. Tam se nás všeho všudy 
sešlo na 190 skautů a skautek. Zazpívali jsme státní 
hymnu a připomněli si, proč jsme se zde sešli, opekli 
si špekáčky a poté nás čekal „land art“, umělecká díla 
v přírodě. Stavěli jsme různé domečky a příbytky.

Jakmile nadešel čas, tak jsme si opět vzali batohy 
a vydali se dolů. Cesta z kopce utíkala rychleji, než ta 
do kopce. Dole na točně byl opět čas si něco zahrát. 
Do autobusu jsme se tentokrát vešli, neboť přijely 
dva. Na nádraží ve Starém Městě jsme museli hodinu 
čekat, a tak jsme se rozhodli čas využít a zahráli si 
„Elá, hop“. Někteří lidé se na nás koukali pobuřujícím 
pohledem, že rušíme hrobové nádražní ticho, jiní nás 
chválili za to, jak pěkně umíme využít volného času 
a že máme hodné, nezlobící dětí. Pak ještě Amigo 
vytáhl kytaru, a ke zpěvu se přidala i cizí paní čekající 
na vlak, kterou zpěv velice baví a byla ráda, že si 
mohla takto zazpívat.

Navečer jsme se konečně vrátili do Tečovic plní 
zážitků a vzpomínek.

Anežka Berkyová
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Ve dnech 17. - 18. října pořádala ZO ČSCH 
Tečovice ve své výstavní hale Okresní výstavu králíků, 
holubů a drůbeže. Vystavovali zde nejen chovatelé 
z  okresu Zlín, ale i z Kroměřížska a  Uh. Hradišťska 
a  také z Hodonínska. Výstava se již tradičně konala 
pod záštitou Obecního úřadu Tečovice. Výstavu 
obeslalo celkem 67  vystavovatelů. Potěšitelné 
je, že svá zvířata ukázalo i 8 mladých chovatelů 
(MCH), kteří se dospělým zcela vyrovnali, a odnesli 
si nejen Čestné ceny, ale i vítězné poháry. Mimo 
to byli všichni MCH obdarováni upomínkovými 
cenami, což je jistě motivuje k další činnosti. Mimo 
králíků, holubů a drůbeže byla připravena i velmi 
hezká expozice exotů  v  15ti  voliérách a to v 17ti 
plemenech či barvách. Králíků bylo vystaveno 
celkem 211 ks ve 38 plemenech, či barvách. Byla 
to velmi hezká ukázka různých barevných rázů, 
a  rovněž tak kvalita vystavených zvířat byla na 
slušné úrovni.  Bylo uděleno 18 čestných cen 
a  tři poháry pro vítěze. Nejlepší kolekci králíků 
– Vídeňské bílé 381b. vystavil Jaromír Rušar  
z  Vizovic. Titul Šampión výstavy získal Petr Krátký 
ze Žlutavy – Novozélandský bílý 96,5 bodu. Pohár 
pro nejlepšího mladého chovatele získal Gajdušek 
Václav na kolekci zakrslých kastorexů-  376b. Dále 
návštěvníky zaujali Belgičtí obři žlutí Vladimíra 
Štolfy, Vídeňští modrošedí  Z. Lamačky a Deilenáři  
J. Daňka.  Čestné ceny obdrželi tito Tečovští 
chovatelé: Vojáček Ladislav –novozélandský červený 
a burgundský,  Gajdušek Lubomír - český albín 
a  hermelín červenooký, Kysučan Jakub – vídeňský 
modrý,  Polášek Antonín ml. –hototský bílý, Brázdil 
Vladimír – ruský černý a Trochtová   Petra-  zakrslý  
teddy bílý modrooký.    Holubů bylo vystaveno 181 
kusů 36 plemen a barevných rázů. Titul Šampión 
výstavy a pohár získal Radim Kutra na Rysa modrého 
šupkatého 96b. Dále byli v této kategorii úspěšní tito 
naši členové: Machala Stanislav –gigant,   Polášek 
Antonín st. -  rys modrý bělopruhý,  Gottwald Josef-
kariér,  Vykoukal Miroslav - benešovský bílý , 
Chrastina Jaroslav 
- český stavák 
černý bělokorý, 
Holec Jaroslav  - 
český voláč sivý 
a Pospíšil Miroslav 
– moravský morák.  
Ve 45 voliérách 
bylo 120 ks drůbeže 

ve 36 plemenech či barvách. Byla k vidění husa 
africká,  landeská a pomořanská, krůty bronzové, 
kachny ruánské a pižmové, perličky. Zaujaly také 
slepice orlovky trojbarevné, australky, žerzejští obři, 
hempšírky a hamburčanky.  Nejlepší drůbež výstavy 
zdrobnělé velsumky – vystavil  Vykoukal Miroslav, 
čestnou cenu na plymutky  bílé obdržel  Holec  
Jaroslav.  Zpestřením výstavy byla velmi pěkná 
expozice exotického ptactva. Zde bylo vystaveno 
v 15 voliérách mnoho vzácných a nádherných 
druhů papoušků. Poháry na nejkrásnější exponáty 
obdrželi tito chovatelé: Gajdošík  Josef  - papoušek 
červenokřídlý,  Kužela Petr – papoušek horský 
a  Hutěčka Zdeněk – rozela červená  a Matůšů Pavel 
– alexandr růžový vousatý.

Čestné ceny a poháry věnoval Obecní úřad 
Tečovice. Potěšitelné je, že se vyhodnocení výstavy 
v neděli zúčastnil a poháry předával místo starosta 
OÚ Tečovice pan Pavel Rapant. Výstava byla velmi 
dobře připravena v příjemně prohřáté hale. Pro 
pracující personál a návštěvníky bylo připraveno 
kvalitní občerstvení. Děti se radovaly z tomboly, 
m.j. i živých zvířat. Na celé výstavě byla znát 
aktivita místních chovatelů.  Nemalé poděkování 
patří OÚ Tečovice, manželkám a rod. příslušníkům 
chovatelů za pomoc. Rovněž tak sponzorům, bez 
jejichž pomoci se dnes již neobejdeme na žádné 
výstavě. Totéž samozřejmě všem vystavovatelům za 
propůjčení zvířat.  

V termínu 5. -6.prosince pořádá naše Zákl. 
organizace  Speciální výstavu holubů rysů.  

V závěru svého příspěvku bych chtěl popřát 
všem spoluobčanům, členům ZO ČSCH Tečovice 
a jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2015 hodně zdraví a spokojenosti.  

         Gajdušek  Lubomír - jednatel



BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ve středu 23. 12. 2015

od 16.30 – 17.00 hod.

si můžete přijít zapálit svíčku. 

Betlémské světlo  
bude k dispozici 

•  u kostela

•  u obchodu

•  u Obecníh  úřadu

•  před bytovkami

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
se uskuteční na Zlínsku ve dnech 
2.-10.1.2016, přičemž město 
Zlín bude koledovat druhý 
lednový víkend.
Opět se chceme zapojit do 
této největší dobrovolnické 

aktivity v naší zemi. Pro lepší koordinaci skupin 
potřebujeme koledníky. Pokud má někdo zájem 
aktivně se sbírky účastnit, kontaktujte mne osobně 
nebo na mail 3ktecovice@seznam.cz.
Podpořte, prosím, naši snahu pomáhat druhým.

Děkuji Šuranská Olga
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TJ SOKOL Tečovice 
Muži A:
Pod vedením Radka Středulinského jako nového 
kouče po odstoupivším Pavlu Horáčkovi zahájili 
muži podzimní sezónu nadějně, když dokázali 
v  poháru hejtmana postoupit přes 3 soupeře a byli 
vyřazeni až účastníkem krajského přeboru s divizními 
zkušenostmi z Chropyně. 
Pohár hejtmana ZK: předkolo: Slavkov p/H-Tečovice 
A 0:2, 1.kolo: Tečovice A-Morkovice 1:0, 2.kolo: 
Tečovice A – Kvasice 2:1, čtvrtfinále: Tečovice A – 
Chropyně 2:4
Mistrovskou soutěž zahájil A tým Bivoje vítězstvím 
na Veselé, pak doma prohrál v derby s lepšícími se 
Malenovicemi, ale pro body si dojel znovu ven, když 
sebral plný počet bodů Admiře Hulín. S aktuálním 
leadrem tabulky ze Sehradic vybojovali muži pouze 
remízu v normální hrací době. Pak přišel výpadek 
v  podobě „hluché“ střední části soutěže, který skončil 
pádem do spodních pater tabulky. Kladným jevem 
je, že mužstvo začalo pracovat týmově a dokázalo 
v závěru soutěže získat důležité body a obnovit 
postavení ve střední části tabulky. V předehrávce 

jarního kola vrátil tým body svému soupeři z Veselé, 
když hosté využili jednu ze svých mála brejkových 
šancí a domácí nedokázali i přes převahu v poli ani 
vyrovnat. Body odmítli neproměněnou penaltou těsně 
před koncem utkání.  Mužstvo se muselo vypořádat 
hlavně s tím, že někteří hráči (hlavně zaměstnanci 
Barum a Fatra) směnují, takže se v žádném utkání 
nehrálo ani jednou ve stejné sestavě. K tahounům 
týmu patří Frkal, kapitán Ondík, Škarek, Sedláček 
a Křížek, v závěru podzimu také Chudárek i přes 
zdravotní problémy a Řiháček Adam, který absentoval 
i díky hostování v „19“ TESKOMY Zlín. 
Výsledky týmu v podzimních kolech mistrovské 
soutěže: Veselá-Tečovice A 0:2, Tečovice 
A-Malenovice 0:3, Admira Hulín-Tečovice 0:2, 
Tečovice – Sehradice 0:1 PK, Roštění Tečovice 4:1, 
Tečovice – Viktoria B 2:4, Nevšová – Tečovice A 2:0, 
Kostelec u Holešova – Tečovice A 5:4, Tečovice A - 
Příluky  3:2PK, Lukov – Tečovice A 1:0, Tečovice A – 
Slavičín B 8:0, Lužkovice – Tečovice A 2:3, Tečovice 
A – Tlumačov 2:0, Tečovice A – Veselá 0:1

Muži B:  
Velmi dobře si vedla ve své mistrovské soutěži rezerva 
týmu mužů ve III. Třídě sk. A OFS Zlín. Rezervní 
tým mužů doplnil sestavu na problematickém postu 
brankáře navrátilcem Josefem Sehnálkem. Nově 
složené trenérské duo Milan Křen - Jakub Ševčík se 
mohlo spolehnout na vyrovnaný kádr a na domácí 
neporazitelnost, kdy všechny domácí zápasy B tým 
vyhrál se skóre 23:2. Tak nehraje doma ani Barcelóna 
nebo i jiné věhlasné týmy. Venku „Benfika“ také 
dokázala vybojovat nějaké ty body a tak právem jí 
patří 4. místo se ztrátou 10 bodů na prvního tj. SK 

Zlín. Už teď ale trenéři "kují" plány, jak toto slibné 
postavení v tabulce neztratit. S manažerem týmu 
Erikem Piňosem plánují náročné zimní soustředění 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde týmu nažene sílu 
tamní RADEGAST a na jaře se budou mít fanoušci 
opět na co těšit. Doufejme, že se tým podaří udržet 
pohromadě a žádné velké odchody soupisku neohrozí. 
Spekuluje se o návratu tečovské legendy Oty 
Obdržálka, minimálně jako dalšího člena generality 
mužstva, kdy pozice vedoucího týmu k jeho škodě 
stále není adekvátně obsazena.
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Výsledky B týmu  
v podzimní části: 
Kostelec u Zlína – Tečovice B 2:1,  
Tečovice B – Spytihněv 2:0, 
Pohořelice – Tečovice B 4:1, 
Tečovice B – Fryšták B 1:0,  
Štípa – Tečovice B 2:5,  
Tečovice B-Trnava 9 : 1, 
Halenkovice – Tečovice B 2:3,  
Louky – Tečovice B 2:1,  
Tečovice B – Kašava 4:0,  
SK Zlín – Tečovice B 5:0, 
Tečovice B – všemina 4:1,  
Žlutava – Tečovice B 1:3,  
Tečovice B – Březová 3:1

Díky aktivitě 
manažera Erika 
Piňose pod patronací 
fy „BYTEX Home“ si 
reprezentace mužů TJ 
Sokol dovoluje pozvat 
příznivce, ostatní 
fanoušky a zájemce na 
II. ročník futsalového 
turnaje, který se 
uskuteční 27.12. od 
9:00 ve sportovní hale 
Střední průmyslové 
školy v Otrokovicích 
na Štěrkáči. Zúčastní 
se týmy: Tečovice 
A, Tečovice B, 1. FC 
Zlín, Mysločovice, 
Pravčice.

Na momentce ze zápasu Tečovice B – Březová 
3:1 odvrací M.Poulíček ve spolupráci s Jirkou 
Středulinským nebezpečí od Miklasov branky.

Pro  Zpravodaj obce Erik Piňos
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Svou soutěž okresní přebor Zlínska zahájili 
reprezentanti Bivoje s časovou prodlevou. 

Užívali si konce prázdnin a díky menšímu počtu 

týmů v mistrovské tabulce mohli začat skoro 
s měsíčním zpožděním. Tým prošel obměnou 

na postu brankáře, když Jirka Štěpánek dosáhl 

dorosteneckého věku a přepustil post Richardu 
Horáčkovi. Mužstvo pod vedením trenéra Daniela 

Mahdala vstoupilo do sezóny nad očekávání 

dobře, když dokázalo porazit Mysločovice 
6:1, přivezlo 2 body z F ryštáku po remíze 1:1 

a vítězství na pokutové kopy a doma porazilo 

Újezd 2:0. V závěru soutěže tým oslabený 
o „hokejisty“ a Martina Janka, který hostoval ve 

Viktorce Otrokovice , nedokázal držet započatou 

linii a v konfrontaci s fyzicky vyspělými soupeři 
ztrácel. V mistrovské tabulce nyní má tým 8 bodů 

se skore 10:21. Ve středu 9. 9. 2015 proběhl na 

hřišti v Přílukách výběrový kemp žáků před 
meziokresním turnajem talentované mládeže. 

Kemp byl určen pro hráče ročníku 2003 a 2004. 

Z našeho oddílu se zúčastnili a byli do reprezentace 
OFS vybráni Karel Šidlík s Petrem Poláškem. 

Karel Šidlík a Petr Polášek nastoupili za Výběr 
Okresu Zlín U13 na meziokresním turnaji, který 
zlínský okres vyhrál. "Karlos" se stal nejlepším 
střelcem turnaje. Klukům poděkování za 
reprezentaci našeho klubu!!!

Dne 8.11.2015 se družstvo žáků se zůčastnilo 
halového turnaje v Holešově a obsadilo 4. místo. 
V prvním zápase uhráli Young Boys remízu se 
suverénním vítězem turnaje Chvalčovem 0:0. Ve 
druhém zápase porazili Martinice 3:0 (góly Janek, 
Šidlík, Řiháček). Ve třetím zápase zaváhali a podlehli 
pořádajícím Prusinovicím 1:2 (Ondík). V  posledním 
zápase přišla prohra v brankově bohatém zápase 
s Křenovicemi 3:5 (Ondík, Řiháček, Janek). 

V tomhle zápase vstřelil Filip Ondík nejrychlejší gol 
turnaje v 6. vteřině. Nejlepším gólmanem turnaje 
byl vyhlášen tečovský Richard Horáček. Sestava: 
Horáček - Janek, Svěch, Machů, Mikoška, Řiháček, 
Ondík, Šidlík, Polášek P., Polášek J., Novotný 
Jaromír
         Pro Zpravodaj obce:  Daniel Mahdal



Mladší přípravka

Přes odchod několika hráčů do starší přípravky se 
i díky zapojení nově příchozích benjamínků podařilo 
udržet tým mladší přípravky v dostatečném počtu, 
abychom mohli odehrát soutěžní utkání se soupeři, 
kteří mají i tým mladších. Lze říci, že oproti minulosti, 
kdy hráli nejmladší spíše výjimečně, je dnes situace 
lepší a ve většině utkání již soupeři disponují oběma 
kategoriemi a proto můžeme hrát paralelní dvojzápasy. 
Na jednom hřišti nastupují ročníky 2005 + 2006 a na 
druhém ročník 2007 a mladší. Pokud to nebylo možné 
a soupeř přijel pouze s týmem starších, tak jsme se 
snažili kompenzovat zklamání našich nejmladších 
alespoň přátelskými zápasy popř. přípravným 
miniturnajem na hřišti TJ Sokol Březnice. Celkově je 
nutné vyzdvihnout nadšení a zápal, díky kterým jsou 
na těch nejdříve narozených vidět největší pokroky 
v osvojování základních pohybových dovedností 
a  v  rozvoji jejich pohybových schopností.

Starší přípravka

V kategorii starší přípravky lze přirovnat 
fotbalový podzim k jízdě na horské dráze. Zejména 
po výsledkové stránce, kdy jsme zažili vysoká 
vítězství o více než deset branek, tak podobně 
jednoznačné prohry. Za dané situace se trenéři měnili 
spíše v psychoterapeuty, protože bylo nutné buď 
udržet vítězící suverény oběma nohama na zemi 
nebo naopak po zdrcujících porážkách všechny 
zúčastněné maximálně podpořit, aby neztratili chuť 
do hry a hlavně do přípravy. Podobná situace byla i na 
trénincích. Některé se povedly dle plánů trenérů a byla 
radost je vést, některé se zase měnily z fotbalových 
spíše na atletické, kdy bylo trestných koleček tolik, 
že se někteří hráči s míčem potkali spíše výjimečně… 

Zakončení sezony a další program

Poslední říjnovou sobotu proběhlo ukončení podzimní 
části sezony již tradičním zápasem rodičů a trenérů 
proti dětem. Díky menšímu počtu aktivních účastníků 
bylo možné hrát na menším hřišti, kde se nemuselo 
tolik běhat, což zprvu nahrávalo dospělým. Postupem 
času se ale projevila lepší trénovanost aktivních hráčů 
(rozuměj přípravky) a přes tuhý odpor dříve narozených 
skončil zápas sice těsným, ale sázkovými kancelářemi 
očekávaným vítězstvím týmu dětí. 

V listopadu a prosinci následuje přestávka, kterou 
využijí zejména trenéři na dobití psychických sil. 
Od začátku ledna pak začneme s tradičním zimním 
tréninkem v tělocvičně spojeným s relaxací v bazénu 
v areálu ZŠ Tečovice. Tímto zveme všechny zájemce, 
kteří již dosáhli 6 let věku, aby se k nám připojili 
a ještě před zahájením jarní části sezony se stali pevnou 
součástí týmu mladší popř. starší přípravky, protože 
začít není nikdy pozdě! 

Pro Zpravodaj obce: Karel Bártek

Po skončení podzimní soutěže proběhla 14.11.2015 
brigáda – parkohospodářský den v areálu TJ spojená 
s úklidem a zazimováním areálu.  Ve spolupráci s obcí 
Tečovice byla vypracována dokumentace pro novou 
přípojku pitné vody pro areál TJ a přilehlou halu svazu 
chovatelů. K realizaci položení potrubí přípojky bylo 
přikročeno po odehrání soutěžních utkání v době, kdy 
se dají očekávat ještě nemrazivé dny a noci. Strojně 
vypomohl aktivní člen TJ Alois Řiháček. 

Stržený drn z výkopu stavební rýhy pro ležatou 
přípojku pitné vody použila brigádní skupina 
„Gólmani“ se zkušenostmi z dřívějších realizací 
s  firmou Miserovský k vylepšení povrchu brankovišť 
na tréninkové ploše. 

Zimní období:
Pro zimní přípravné období byla naší TJ potvrzena 

účast na 11.ročníku  již  tradičního  zimního 
fotbalového turnaje mužů – „ O pohár starosty 
města Hulína“, který pořádá FK Admira Hulín na 
umělé trávě 3.generace v Hulíně, konaný v termínu 
30.1.2016 – 13.3.2016.  Jedná se o turnaj pro deset 
týmů (dvě skupiny po pěti účastnících). Každé 
mužstvo sehraje pět utkání. Termínovka  turnaje 
je na 7 víkendů, přičemž  poslední víkend zůstane 
finálový a předposlední rezervní pro odložené zápasy 
(nepříznivé zimní počasí). 

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

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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Z-dravé ženy, z.s.
Ahoj čtenáři!

Nastal sychravý podzim, který není zvláště 
oblíbený a spousta lidí se před ním raději zavře doma.

Z-DRAVÉ ŽENY jsou však vždy „pozitivní, 
energické a nadšené“, a z počasí si nedělají těžkou 
hlavu. Zmrzlinu jsme vyměnily za čaj nebo horký 
grog. Plavky a sukně jsme vyměnily za kabáty, ponča, 
a s radostí jsme 
pro vás připravily 
módní přehlídku. 
Již po čtvrté jsme 
měly to štěstí 
vystupovat jako 
modelky a sklízet 
ovace nejen za 
krásné podzimní 
oděvy, ale také 
za odvahu, šarm 
i ladnou chůzi. 
Hlavním úkolem 
bylo představit 
teplou módu, 
její doplňky 
a kompletně 
sladěné modely, 
aby každý, kdo 
se v sobotu 
21. 11. dostavil 
do kulturního 
domu do Sazovic, 
načerpal inspiraci 
a sílu tohoto 
p o c h m u r n é h o 
období. Někteří 
využili toho, že 
si mohli doplnit 
svůj šatník, jiní 
se bavili o tom, 
v čem si vyjít další 
den na procházku, 
další si s úsměvem 
na tváři užívali 
měnící se barvy 
přírody, a my? My, 
už zase dumaly, co 
podnikneme příště 
(přemýšlely, jakou 
akci i pro vás 
uděláme příště.)

Současně vás chci pozvat na náš tradiční 
silvestrovský výšlap v neděli 27. 12. 2015. Bližší 
informace uvedeme na plakátech.

Na závěr Vám všem chci popřát za všechny Z-dravé 
ženy pohodové vánoční svátky a v tom příštím roce 
2016 hodně zdraví, lásky, a abychom se zase vídali 
a  scházeli na společných akcích.

Hanka Foltýnová
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Otto Doležal
Předseda Tečovského folklorního sdružení

Letošní HODY se vydařily
Vážení čtenáři, když jsme připravovali scénář 

letošních hodů, měl jsem obavy, zda změny, které 
jsme přichystali, přinesou očekávaný výsledek. Byly 
to obavy zbytečné. Atmosféra páteční zábavy se 
díky pozvaným hostům a hlavně těm, kteří se došli 
pobavit, vyrovnala akcím stejného charakteru, které 
se pořádají v obcích s mnohaletou folklorní tradicí.

Hodovému průvodu přálo počasí i přízeň občanů 
Tečovic. Za připravené pohoštění jim patří naše 
velké poděkování. Bez dětí, jejich doprovodu a členů 
hasičského sboru by se průvod neobešel. Jejich účasti 
si velmi vážíme a děkujeme za podporu.

Na závěr roku nás čeká několik příjemných 
vystoupení. Do vánoční atmosféry se dostaneme již 
28. 11. 2015 v Loukách při rozsvěcování vánočního 
stromu. Následovat budou vystoupení v Malenovicích, 
Tečovicích na jarmarku a v místním kostele na 
Štěpána. Srděčně vás zveme, dojděte se podívat.

Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2016 
pevné zdraví a štěstí.



Kulturní komise obce Tečovice přeje 
všem příjemné prožití svátků Vánočních, i díky 
Vánočnímu jarmarku a Vánočnímu koncertu 
v tečovském kostele. Tyto akce vzešly z naší dávné 
iniciativy a stala se z nich krásná tradice, která je 

již pevně vtisknuta do povědomí nejen tečovjáků 
a je našim příjemným vánočním dárkem pro Vás. 
Přejeme úspěšný nový rok plný kulturních zážitků, 
lásky a  štěstí.

Za kulturní komisi Tomáš Zindler 


