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Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem letošního roku 
a  nadcházejícími svátky vánočními mi dovolte Vás 
krátce oslovit prostřednictvím letošního posledního 
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.

Nejprve bych Vás rád seznámil se stavebními 
a  investičními akcemi obce, které se nám v letošním 
roce podařilo zrealizovat nebo dokončit.

V areálu Základní a Mateřské školy v Tečovicích 
byla ke dni začátku nového školního roku dána 
přesně dle plánu do provozu nová školní družina 
v objektu nové přístavby. Samozřejmě včetně 
plného vybavení nábytkem i ostatním potřebným 
zařízením. V rámci přístavby bylo také vyměněno 
oplocení mezi areálem základní školy a areálem 
zemědělského družstva. Taktéž byla osazena nová 
keramická dlažba na chodbách starého spojovacího 
krčku a před tělocvičnou. Zájem o využívání školních 
družin ze strany žáků a jejich rodičů je enormní, což 
nás samozřejmě těší. Vybudováním nové družiny 
tak můžeme lépe uspokojit jejich potřeby. Dle 
požadavků rodičů byla též upravena a prodloužena 
provozní doba školní družiny. Od jara letošního roku 
již byla plně využívána našimi dětmi dvě dětská 
hřiště v areálu školy a školky, na které jsme získali 
podstatnou dotační částku jednak z Ministerstva 
pro místní rozvoj a taky z Ministerstva životního 
prostředí a sloužila tak k rozvoji pohybových aktivit 
našich dětí.

Další akcí, která se v současné době realizuje, 
je Obnova kaple Sv. Rodiny v Tečovicích. 
Rekonstrukce vlastního objektu kapličky bude 
dokončena do konce letošního roku, v příštím 
roce budou provedeny zpevněné plochy v okolí 
kapličky, pergola, osazení mobiliáře a parkovací 
plocha. Na objektu kapličky byly provedeny nové 
vnitřní a  vnější omítky, provedeno odvlhčení zdiva 
větracími kanály po obvodu budovy, odstraněny 
nepůvodní prvky, např. oplechování, osazeny nové 
krovy a nová pálená krytina tzv. bobrovka. Obci se 
podařilo na obnovu kapličky získat z Ministerstva 
kultury finanční dotaci ve výši 165 tisíc korun.

V letních měsících byla provedena oprava 
poškozených místních komunikací v celé obci 
a  to metodou TURBO a také metodou SILKOT. 
Jednalo se o opravu asfaltových povrchů v místech 
prohlubní vzniklých v místech již dříve osazovaných 
inženýrských sítí.

Dále se podařilo najít finanční prostředky 
a  také realizovat nový asfaltový povrch na místní 
komunikaci Ulička Vývozek III.

Z realizovaných akcí v letošním roce stojí určitě 
za zmínku 2 stavební akce, které realizuje Státní 
pozemkový úřad ve Zlíně a to na základě požadavku 
obce Tečovice na provedení prioritních akcí v rámci 
provedené Komplexní pozemkové úpravy v naší 
obci. Byla dokončena výstavba Záchytné nádrže na 
Hostišovském potoku včetně průlehů, polních cest 
ke Chlumu, cestních příkopů a svodných prvků. Po 
kolaudaci bude dílo převedeno do majetku a správy 
obce Tečovice. Tím budou obec a její občané 
ochráněni před následky případných přívalových 
dešťů v budoucím období. Dále je v současné době 
realizována SPÚ Zlín také nová šotolinová polní 
cesta podél Svodnice v úseku od Podražného kříže 
až do Baně.

Obec pod mým vedením se snaží a bude i nadále 
snažit financovat investiční potřeby naší obce co 
nejvíce ze zdrojů fondů EU a státních dotací. Přesně 
tak, jak jsme slíbili ve svém volebním programu. 
Ušetřené vlastní prostředky poté můžeme investovat 
do dalších investic nebo údržby obce, které nejsou 
dotačně podporovány.

V letošním roce se nám podařilo získat dotační 
podporu na 2 akce. První je Nadstavba budovy 
kuchyně a jídelny v areálu školy, kde vznikne 
kompletně vybavená 3. třída mateřské školy. 
Reagujeme tak na stav, kdy v současných dvou 
třídách MŠ je dlouhodobě a výjimkově o 8 dětí 
více než je kapacita, a stejně každoročně ještě 
nemůžeme uspokojit všechny zájemce o zápis dětí 
do MŠ. Také je třeba reagovat na změnu školských 
zákonů v příštím období, kdy bude povinností obce 
garantovat každému dítěti s trvalým pobytem v obci 
přijetí do místní MŠ a to již od věku 2 let. Celkové 
náklady stavby a vnitřního vybavení jsou cca 11 mil. 
Kč, z toho dotace z dotačního programu IROP činí 
necelých 10 mil. Kč. Realizace této akce započne 
v polovině příštího roku a do provozu by měla být 
dána k 1.9.2018.

Další letos podpořenou dotační akcí je Obnova 
krajinné zeleně v k.ú.Tečovice, lokalita U kapličky 
a Za hasičskou zbrojnicí. Jedná se o výsadbu stromů 
a  keřů ve zmíněných lokalitách. Celkové náklady 
jsou navrženy 820 tisíc korun, z toho dotace činí 
částku 560 tisíc Kč. Realizace této akce bude 
zahájena na jaře 2017 a do konce téhož roku také 
dokončena.

Ještě na přelomu tohoto roku požádáme o další 
dotaci z programu IROP. Jedná se o dotaci na 
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pořízení nového počítačového vybavení do naší 
základní školy, dále budeme žádat o dotaci na obnovu 
místních komunikací v naší obci.

Projekčně připravujeme další akce potřebné 
k rozvoji obce. V první řadě se jedná o stavební 
úpravy a přístavbu objektu č.p.25, což je budova 
hostince a kulturního sálu v majetku obce. V současné 
době se probíhá územní řízení a poté budeme žádat 
o  vydání stavebního povolení. Předběžně počítáme 
se zahájením rekonstrukce objektu v polovině příštího 
roku. Další akcí, na kterou se vyřizuje stavební 
povolení je Komunikace Vývozek - obytná zóna 
U  Dřevěného Kříže a také chodník přes pole naproti 
Imosu. V případě získání stav. povolení bychom 
chtěli zmíněný chodník realizovat v příštím roce. 
Nesmím zapomenout na rekonstrukci chodníku podél 
hlavní cesty, nyní je zpracovávána studie, která bude 
projednána s občany a poté projekčně dokončena. 
Úkolů a záměrů, které před námi stojí a jsou potřebné 
pro další rozvoj obce je samozřejmě mnohem více, 
ale o těch zase někdy příště.

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 9. prosince na Návsi. A také 
samozřejmě na Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba 
Většího dne 27.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 2017 hodně zdraví, hodně fyzických 
a  psychických sil, klidu a pohody v osobním životě.

Váš starosta

Informace pro občany: 
 
OÚ informuje občany o možnosti úhrady 
poplatku za SKO na rok 2017 na běžný účet, po 
předchozí tel. dohodě na tel: 577 103 781, po 
přidělení var. symbolu platby. 

Poplatky za SKO budou vybírány od 1.2.2017 do 
31.3.2017. Výše poplatku je stanovena platnou 
OZV. 

Totéž platí o úhradě poplatku za psa. 

Sdělení Obecního úřadu

Obecní úřad žádá zdvořile občany obce, kteří 
změnili své příjmení, aby tuto skutečnost, včetně 
dokladu, který tuto změnu potvrzuje, oznámili na 
Obecní úřad v Tečovicích na evidenci obyvatel. 
Děkujeme předem za součinnost.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace
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Logická olympiáda

Setkání s ilustrátorem

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 oz nalostní soutěž, ale soo utěž 
rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování. 
Nominačního kola se zúčastnili nejen 
žáci naší školy, ale i děti zm ateřské 
školy. Jsme velmi pyšní na to, že byli 
úspěšní.

Výborného umístění v okresním 
kole v kategorii mateřských škol 
dosáhla Anežka Zívalíková, která se 
umístila na velmi pěkném 3. místě. 
Gratulujeme!

V kategorii žáci prvního stupně základních škol 
(2. - 5. třída) v základním kole mezi nejlepší řešitele 
patřila Kateřina Kučerová, žákyně 4. třídy, která 
postoupila do krajského kola, ve kterém se umístila na 
krásném 2. místě a postupuje do finále, které proběhne 
v pondělí 28. listopadu v Míčovně Pražského hradu. 

Gratulujeme!

Děkujeme všem žákům, kteří vyzkoušeli své 
schopnosti a dovednosti, za vzornou reprezentaci 
školy a postupující Kačce do finálového kola v Praze 
hodně štěstí a dobrou mysl.

Mgr. Marta Miklová

Žáci 5. třídy při své návštěvě ve zlínské knihovně 
přivítali vzácného hosta. Do knihovny přijel besedovat, 
kreslit a povídat si s dětmi ilustrátor a spisovatel 
Vojtěch Jurík, který má snadno rozpoznatelný styl 
kresby.

Přátelské setkání, ve kterém spisovatel a ilustrátor 
společně se žáky vymýšlel pohádkový příběh a kreslil 
k němu ilustrace, děti velmi upoutalo a se zájmem se 
zapojily do společné práce.

Jeho jméno byste na knihách ale marně hledali. 
Tvoří totiž pod pseudonymem Vhrsti. 
Kreslí moc pěkné obrázky a píše knihy 
pro malé čtenáře s  velkým úspěchem. 
Také tvoří večerníčky pro malé diváky.

Akce, za kterou chci poděkovat 
pracovnicím knihovny, byla moc 
pěkná, zajímavá i poučná, a určitě 
žákům prospěla v  motivaci  k  rozvoji 
čtenářské gramotnosti.

Setkání jsme si všichni užili a už teď 
se těšíme na příště!

Mgr. Marta Miklová
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ASSEMBLY Novenmer 15
V úterý 15. 11. se konalo další shromáždění – 

Assembly. Všichni jsme se sešli v učebně 1. třídy. 
Společně jsme hodnotili, jak se nám povedl vstup do 
nového školního roku. Také jsme dokázali pojmenovat 
věci, které bychom chtěli změnit, protože nám záleží 
na příjemném, upraveném prostředí naší školy a na 
vztazích mezi žáky i učiteli. Paní učitelka Březinová 
žákům promítla poutavou prezentaci o důležitosti 
charitativních akcí. Všichni jsme velmi pozorně 

naslouchali zajímavým informacím a věřím, že i letos 
vykonáme dobrý skutek a pomůžeme lidem v nouzi.

Velmi mě potěšila slova chvály třídních učitelek, 
které vyzdvihly žáky za jejich příkladné chování 
na různých akcích mimo školu. Rozcházeli jsme se  
s myšlenkou, že všichni děláme chyby, smutné ale je 
se s nimi smířit a netoužit se stát moudřejšími…

Mgr. Marie Zapletalová

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme se společně sešli 
v  naší škole na Dýňobraní. Věnovali jsme mu krásné 
odpoledne, které s námi strávily i děti ze školky. Při 
této příležitosti byla možnost prohlédnout si budovu 
školy, její vybavení i nové oddělení školní družiny. 

Jelikož nám pan Podzim zaklepal na dveře, dýně 
dozrály, listí zezlátlo, kaštany, jeřabiny a další 
přírodniny nabídly svoji krásu, tak jsme se rozhodli, 
že si společně podzimní tvořivé dýňobraní užijeme. 
Děti i dospělí si zasoutěžili, vyrobili si svítící mumie, 
dýňová strašidýlka, lucerničky, zkusili si vyšít jablíčko 
nebo dýni. Fantazii a tvořivosti se meze nekladly. 
Uskutečnil se také lampionový průvod k obecnímu 
úřadu, kde bylo připraveno občerstvení a teplý čaj.

Atmosféra byla celé odpoledne uvolněná 
a  příjemná. Myslíme si, že takové příležitosti na 
setkání školy a rodičů s dětmi bychom měli hledat 
častěji a jsme velmi rádi, že se tato příjemná akce 
uskutečnila.

Děkujeme všem zúčastněným dětem, rodičům 
a  pracovníkům naší školy i školky za kus odvedené 
práce.

Mgr. Marta Miklová

Zábavné „Dýňobraní“ 
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Podzim
je plný barev, vůní a chutí. Voní po spadeném 

listí, pečenými bramborami a jablíčky. Všechny tyto 
vůně jsme mohli cítit také v naší mateřské škole. 
Děti měly možnost vyzkoušet si, jak chutná a voní 
podzim ve všech jeho podobách.

Charakter vzdělávacích aktivit vycházel z 2. 
integrovaného bloku „Jak chutná podzim“, který je 
součástí našeho školního vzdělávacího programu 
Objevujeme svět.

Záměrem bloku je podporovat chápání okolního 
světa, prohlubovat u dětí vztah k přírodě, rozšiřovat 
jejich poznatky zejména o podzimní přírodě, 
o instinktivním chování živočichů, o barvách 
podzimu. Přispíváme k elementárnímu chápání 
vývoje, pohybu a proměn světa. Děti objevovaly 
význam ovoce a zeleniny pro zdraví a vytvářely si 
základy zdravých životních návyků. 

Všemi svými smysly poznávaly ovoce i zeleninu, 
kterou sklízíme na podzim. Zjistily, že brambory 
a jablíčka nejsou dobré jen k jídlu, ale že umí posloužit 
například i jako krásná tiskátka. Seznámily se se 
zavařováním a také si usmažily výborné bramboráky. 
Prostřednictvím mnoha aktivit, činností, her 
a  pracovních listů si rozšiřovaly znalosti v oblasti 
předmatematické a předčtenářské  gramotnosti, 
nácvik správného úchopu tužky a sezení trénovaly 
při různých grafomotorických cvičeních. Rozvíjely 
své hudební a výtvarné dovednosti, zrakovou 
i  sluchovou percepci. V průběhu podzimních měsíců 
jsme také zařazovali spoustu pohybových aktivit, 
uvolňovacích, protahovacích i dechových cvičení 
a  naučili se několik básniček, písniček a  říkanek. 

V rámci Týdne zdraví jsme se věnovali základním 
znalostem o lidském těle, jeho stavbě, orgánech, 
ale také prevenci úrazů, výběru vhodného oblečení 
a zdravé stravě. Při výtvarných činnostech děti 
ztvárnily, jak si představují vitamíny a jak bacily.

Děti ze třídy Berušek prostřednictvím Lali 
jógy trénují své tělo, mysl, zdraví, koncentraci 
a  sebedůvěru. 

U dětí ze třídy Srdíček se snažíme věku 
přiměřenými aktivitami probudit zájem o studium 
anglického jazyka, který jim bude užitečný a potřebný 
v dalším období vzdělávání i v každodenním životě.  

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, 
které cíleně obohacují a zpestřují vzdělávací proces. 
Stejně tomu bylo i v podzimním období.

Zahájili jsme plavání a saunování a také projekt 
Zdravý úsměv. 

V říjnu jsme v tělocvičně ZŠ měli možnost 
shlédnout populárně-naučný vzdělávací film ve 
sférickém kině. Tyto filmy se snaží podpořit zájem 
dětí o svět kolem nás a pro děti ze základní i mateřské 
školy byl vhodným doplňkem environmentální 
výchovy.
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Děti ze třídy Srdíček secvičily pásmo písniček 
a  tanečků, které předvedly na setkání důchodců. 
Na závěr obdarovaly všechny přítomné vyrobenými 
dárečky.

I v letošním školním roce jsme zůstali věrni tradici 
pořádání sběru papíru. V říjnu se uskutečnilo první 
kolo, které bylo i přes velkou nepřízeň počasí úspěšné. 
Peníze za nasbíraný papír budou použity na zakoupení 
nových hraček, didaktických pomůcek do výuky a na 
další potřeby pro děti ze základní i  mateřské školy. 

Děti z naší mateřské školy se měly možnost v  měsíci 
říjnu zúčastnit Logické olympiády pořádané Mensou 
ČR. Registrace i samotná soutěž probíhala online, 
přihlášeni mohli soutěžit z domu nebo odkudkoliv, kde 
bylo dostupné připojení k internetu. Velký úspěch se 
podařil Anežce Zívalíkové. V kategorii pro mateřské 
školy získala krásné 3. místo v okresním kole.

Podzim tradičně patří Tečovským hodům 
a    hodovému průvodu s voděním berana, kterého se 
každoročně účastní i děti z naší ZŠ a MŠ.

V listopadu navštívila 2. třída MŠ Střední 
průmyslovou školu Otrokovice, v jejíchž prostorách 
se nachází Experimentárium – projekt, který zabírá 
čtyři patra jedné z budov v areálu SPŠ na Štěrkovišti.

Tematicky jsou zde prostory rozděleny do expozic 
zaměřených na fyziku a matematiku, chemii, biologii 
a mechaniku. Je možné zde spatřit řadu exponátů 
a  funkčních systémů a využít spoustu míst k vlastnímu 
objevování, bádání 
a experimentování. 
Cílem Experimentária 
je zábavnou formou 
motivovat děti k učení 
a poznávání světa, 
prostřednictvím her 
dosáhnout hlubšího 
porozumění podstaty 
přírodních a fyzikálních 
jevů. Přesto, že je 
Experimentárium určeno 
především pro žáky 

základních a středních škol, našli jsme zde i pro 
naše děti z MŠ mnoho zábavných a zajímavých věcí. 
Zaujal je velký funkční model železnice, elektronový 
mikroskop, chlapci si mohli prohlédnout obráběcí 
stroje. V části věnované lidskému tělu si všichni 
zopakovali své znalosti o  jeho stavbě a tělesných 
orgánech, v expozici optiky si vyzkoušeli brýle, které 
simulují vidění hmyzu, nebo člověka který je pod 
vlivem alkoholu. Využili jsme možnosti pohrát si se 
stavebnicí Merkur a v sekci fyziky jsme si ověřili, 
jak funguje síla, setrvačnost, elektřina a magnetismus 
v praktickém životě. 

Součástí Experimentária je také kino, ve kterém 
děti shlédly pohádku „Kozí příběh“  ve formátu 3D.

Nebylo možné si v průběhu jednoho dopoledne 
prohlédnout a vyzkoušet všechny aktivity, které 
Experimentárium dětem a žákům nabízí. Vše důkladně 
prozkoumat by vyžadovalo opravdu spoustu času. 
A  proto už teď plánujeme s dětmi jeho další návštěvu.

Snažíme se dětem vytvářet podnětné a tvořivé 
prostředí, zajistit ve spolupráci s rodinou jejich 
všestranný a přirozený rozvoj. 

Mgr. Adriana Moravcová

Podzim je krásně barevný a pestrý a taková je 
i  naše mateřská škola! Těšte se spolu s vašimi dětmi 
na další objevování a poznávání! 
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Z-dravé ženy
Ahoj milí čtenáři a sousedé!

Už jste to slyšeli? Víte, co se děje? Nejprve to 
přichází potichounku a pomalounku. Pak je to 
hlasitější a rychlejší. A nakonec je to tu v celé své 
kráse a křičí to na nás ze všech stran! My se na to 
těšíme a všichni si to plnými doušky užíváme. Tak 
už víte?

Přišly k nám Vánoce! Ano, opravdu, jsou tady! 
Opět jsou tu adventní věnce, blikající světýlka, 
lidové koledy, voňavé cukroví, nazdobené stromky 
a mnoho dárečků. Lidé jsou na sebe hodnější, 
děti méně zlobivější. Jsme rádi, když se společně 
s blízkými sejdeme a netrpělivě čekáme, až zazvoní 
zvoneček a přijde k nám Ježíšek.

Spousta z Vás se setkává s přáteli a předvánoční 
veselí si užívá na jarmarcích při rozsvěcování 
stromu. I na letošní tečovský vánoční jarmark pro 
vás Z-dravé ženy připravují horký vinný punč 
a ozdoby z korálků.

Chcete si po vánočním hodováním protáhnout 
tělo? Hledáte zábavu pro sebe i děti na silvestrovskou 
sobotu? Srdečně Vás zveme na tradiční již osmý 
Silvestrovský výšlap s veselou čepicí, který 
proběhne 31.12.2016. Sraz bude, jako vždy, v 10 hod 
u rozsvíceného stromu před hostincem U Květy. Pro 
účastníky budou připraveny odměny a občerstvení 
- medaile, rébusy, hádanky, poklad, špekáčky, čaj 
(s přídavkem). Na cestu si připravte veselou čepici! 
Nezapomeňte na teplé oblečení a dobrou náladu!

Z-dravé ženy děkují všem svým příznivcům 
a  fanouškům, spolkům a organizacím, především 
hasičům, zpěvákům a myslivcům z Tečovic za 
spolupráci a také pak obecní radě za příspěvky, bez 
kterých bychom nefungovaly. Rády se s Vámi všemi 
budeme i v novém roce potkávat na zájezdech, 
zábavách, při místních slavnostech a tradicích.

Z-dravé ženy přejí krásné a pohodové prožití 
vánočních svátku a úspěšný nový rok 2017.

 za Z-dravé ženy, Hanka Foltýnová
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Tečovice žijí
Tak by se dalo stručně charakterizovat to, co v naší 

obci funguje úspěšně mnoho let. Ano, už je to mnoho 
let, co jsme rozjeli první Tečovský vánoční jarmark, 
vánoční koncerty v kostele, pomáháme při organizaci 
sletu čarodějnic, parkurových dostihů, dnu důchodců, 
stáli u zrodu tradic, jako jsou hody a masopust 
a  dalších akcí, které dnes už patří k samozřejmostem 
v naší obci. A tak se stalo to, že alespoň z našeho 
pohledu Tečovice žijí. Přesvědčit se o tom můžeme 
opět v prosinci na Tečovském vánočním jarmarku, 
kam vás všechny srdečně zveme. I letos nás čeká 
bohatý program, jak na pódiu venku, tak také v sále, 
k tomu něco dobrého a teplého na zub a třeba i nějaký 
dárek blízkému, který se Vám v prodejních stáncích 
zalíbí. Těšíme se na vás.

Kulturní komise přeje všem 

obyvatelům Tečovic krásné Vánoce 

a úspěšný Nový rok.

Vánoční koncert 
v kostele

Pozor, letos vás čeká změna, a to, že výjimečně 
je Vánoční koncert v kostele posunut na 27.12. 
v 18 hodin. Čeká Vás jak již tradiční vystoupení 
Tečovského folklorního sdružení, tak také host. Tím 
je letos dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka. 
Snažíme se Vám každý rok zpestřit dobu vánoční 
hezkým koncertem a každý rok Vám představit nové 
hosty. Věříme, že i letos budete spokojeni a tímto Vás 
srdečně zveme.

V den nejštědřejší se dožívá naše občanka paní 
Helena Fialová významného životního jubilea 90 let. 
K životnímu jubileu Vám přejeme náruč plnou květů 
a blahopřání na tisíc, vždyť co je štěstí v lidském 
věku, to je zdraví a nic víc.

Sociální komise

Jménem sociální komise přejeme všem 

občanům spokojené, klidné vánoční 

svátky a do nového roku 2017 hodně 

zdraví a štěstí. 

Za sociální komisi Zdeňka Juříková
Marie Jurčíková
Marie Baťková
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Milí spoluobčané, 

po delší odmlce bychom Vám chtěli shrnout 
činnost našeho sboru za posledních 6 měsíců. 
Nejprve začneme hasičskou soutěží, která byla letos 
rozdělena do dvou dnů. V sobotu 11. června se konala 
soutěž mužů, žen a dorostu, zařazená do Zlínské ligy 
požárního sportu. Novinkou letos byla dodatková 
soutěž jednotlivců v běhu na 100m s překážkami, 
bodovaná v seriálu Zlínské překážky. V neděli 
12. června proběhly v rámci Středomoravského 
poháru mládeže a Zlínské ligy mladých hasičů 
závody dětí. Příjemným překvapením pro nás byla 
hojná účast hasičských družstev i místních fanoušků, 
kterým děkujeme, že přišli naše domácí družstva 
povzbudit. 

Čtvrtý červencový pátek patřil pouťové zábavě 
se skupinou Reflexy. Po dlouhé době se nám tato 
akce velice vydařila, a to hlavně díky příznivému 
počasí a  velkému počtu návštěvníků. V neděli 
24. července v 10 hodin se pak uskutečnil tradiční 
pouťový průvod obcí, jehož nedílnou součástí je 
mše svatá v  místním kostele sv. Jakuba Většího. 

Letošní sportovní sezona mladých hasičů 
nově pod vedením Marka Zaorala a Marcely 
Zapletalíkové byla po obnově obou týmů i přes 
velkou konkurenci úspěšná. Děti se pravidelně 
účastní soutěží zařazených do Zlínské ligy mladých 
hasičů a Středomoravského poháru mládeže. 
Družstvo mladších žáků se může pochlubit celkově 
6. místem se 67 body ve Zlínské lize mladých 
hasičů a 4. místem se 70 body ve Středomoravském 
poháru mládeže. Starší žáci obsadili ve Zlínské 
lize mladých hasičů 9. místo se 33 body a 8. místo 
ve Středomoravském poháru mládeže se stejným 
počtem bodů. Uprostřed rozjeté sezony se rozhodlo 
zkusit své štěstí i družstvo dorostenců, kteří poctivě 
trénovali, aby si ještě letos stihli vyzkoušet ostré 

starty na okolních soutěžích. Muži se bohužel 
potýkali s nedostatkem závodníků a nechyběly ani 
problémy s technikou. Z těchto důvodů se letos 
zúčastnili jen několika málo soutěží zařazených do 
Zlínské ligy požárního sportu. 

Po dlouhém čekání na stavební povolení se nám 
v létě rozběhly práce na přístavbě za hasičskou 
zbrojnicí, která bude sloužit k uskladnění hasičské 
techniky a naší historické koňské stříkačky. Stavba 
byla dokončena v říjnu. Za její uskutečnění velice 
děkujeme obci, která se podílela na celkovém 
finančním zabezpečení a firmě JOPEK Servis, s.r.o. 
za provedení veškerých stavebních prací. 

V sobotu 22. října proběhl sběr starého železa. 
Tímto bychom Vám všem chtěli poděkovat za 
spolupráci a utržené peníze investujeme do dalších 
oprav a zvelebování hasičské zbrojnice i jejího areálu. 
Při této příležitosti jsme také provedli zazimování 
hasičské techniky, úklid zbrojnice a  celého areálu.

Začátkem března připravujeme již tradiční 
končinový průvod s voděním medvěda, kterého 
se s námi každoročně účastní oba pěvecké sbory 
a  Z-dravé ženy, jejichž přítomnost a vtipné nápady 
jej vždy velmi obohatí. Dále nesmíme opomenout 
všechny děti v maskách a také spoluobčany, ať už 
jako účastníky průvodu nebo pohostinné otevírající.

Příchod topné sezony a nastávající adventní 
čas nám přináší také spoustu rizik vzniku požárů. 
Proto dbejme zvýšené opatrnosti, aby naše technika 
nemusela zasahovat. 

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat obci 
Tečovice, sponzorům, spolkům a všem, kteří náš 
sbor podporují a námi pořádaných akcí se účastní. 
Vánoce už jsou pomalu za dveřmi, a proto Vám 
přejeme klidné a krásné prožití těchto svátků a do 
nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, 
úspěchů, spokojenosti a pohody. 

Vaši dobrovolní hasiči
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Ve středu brzičko ráno jsme vyrazili na dlouhou 
cestu za dobrodružstvím podzimních prázdnin. Nikdo 
nezaspal a tak jsme všichni dobře naladění, celkem 
slušně sbalení nasedli do správného vlaku, kde bylo 
dokonce i místo na sezení. Z Prahy do Českých 
Budějovic se stěhovala na prázdniny celá skautská 
organizace. Kam jsme se podívali, všude jenom 
skautské šátky na ramenou vlčat nebo světlušek. 
Z Budějovic už jen chvilka, a byli jsme v cíli naší 
cesty.

První bojový úkol byl nalézt klubovnu místních 
skautů, ve které jsme byli ubytovaní. Místní měli 
do večera setkání dívčího kmene. Inspirativní akce 
a příležitost ke krátkému seznámení. Protože byl 
v klubovně čilý ruch, nemohli jsme si uvařit, jak bylo 
v plánu, a tak jsme šli na palačinky do restaurace. 
Před restaurací bylo obrovské naleziště kaštanů. Po 
obědě je kluci začali vášnivě sbírat. Aby jejich práce 
nepřišla nazmar, nacpali jsme kaštany, kam se dalo, 
a vydali se do lesa, přikrmit zvířátka. Prošli jsme 
dědinou, po mostě přes bystrou říčku a potom se nám 
postavily do cesty skaliska - to byla výzva. Po jejich 
zdolání jsme se ocitli v lese, kde jsme vyprázdnili 
kapsy, čepice, rukavice a kapuce plné kaštanů, 
a  dali se na průzkum okolí. Našli jsme úžasné místo 
pro stavění chaloupek z mechu a kapradí. Za chvíli 
vzniklo celé město - výtvory kluků byly náramné. 
Pak nastal večer a protivné kousavé mušky nás 
donutili k pozvolnému ústupu. Šplhali jsme dolů 
příkrou strání, překonali potok bez zmáčení, pouštěli 
lodičky, bloudili uličkami vesnice, až jsme se dostali 
do klubovny zpátky. Protože maminky nasmažili 
horu řízků a děcka je nestačili sníst na svačinu, byli 
i  k večeři. A díky ledničce i na druhý den k obědu.

Druhý den, čtvrtek, jsme zahájili rozcvičkou. Na 
snídani jsme si dali buchty a dobroty, které nestačili 
sníst místní na svém setkání. Potom jsme dali sebe 
i klubovnu trochu do pořádku a šli do obchodu na 
nákup. Amigo měl seznam věcí a kluci soutěžili, kdo 
najde v obchodě nejvíce věci ze seznamu. To byla 
zábava! Poté už rychle na výšlap. Naučnou stezkou, 
kolem kremžského potoka, mezi příkrými stráněmi, 
vysokými skalisky, na kterých se uchytila pouze odolná 
stepní fauna a zakrslé stromoví, se dostal na zříceninu 
Dívčí kámen. Ten by vystavěn jako správní hrad rodu 
Rožmberků na vysokém skalním ostrohu, při soutoku 
Kremže a Vltavy. Po prohlídce hradu jsme se vydali 
hledat vhodné místo k vaření obědu. Amigo měl přísná 
kritéria: bezpečné místo, kde nehrozil vznik požáru, 

Podzimní prázdniny aneb výprava  
do Holubova u Českého Krumlova     26. – 29. 10. 2016

dostatek vhodného dřeva na topení, nejlépe s vodou 
poblíž. Takové místo jsme našli až na území oppida 
Třísov. Jak bylo předesláno, řízek už byl nasmažený, 
ale aspoň jsme si uvařili brambory. Zatím co Amigo, 
připravoval držák na kotlík, chlapcům se podařilo za 
asistence mamky Katky rozdělat oheň (kluci, že se 
nestydíte), naškrábat a nakrájet brambory. Jak se říká, 
hlad je nejlepší kuchař. Po obědě, jsme podle mapy 
hledali cestu na naši prázdninovou základnu. Minuli 
jsme nádhernou lípu, kterou nedokázalo obejmout ani 
nás pět, a cestou necestou jsme šťastně došli akorát 
na večeři. Před večerkou jsme chvíli hráli nějaké hry, 
zpívali při kytaře, dělali blbosti a nakonec zemdlení 
padli. 

V pátek jsme šli na výlet s Holubovskými junáky, 
byla to družina vlčat. Jejich vedoucí se jmenovali 
Dufy a Klárka. Naším cílem bylo dorazit do jezdecké 
stáje asi 3 km vzdálené od Kremže. Po cestě jsme 
hráli hry. Při tom jsme zjistili, že i na druhé straně 
republiky se hrají téměř stejné. Společně jsme vařili 
oběd na ohni - brambory a kuřecí řízek se sýrovou 
omáčkou. Po obědě rychle na koně. Napřed jsme 
koníka vyčistili, potom ho Amigo vedl lesem a my se 
střídali v sedle. Vyjížďka byla fajn. 

Po cestě zpět jsme se vydali hledat kešku 
k Holubovskému viaduktu. Maličko jsme bloudili, 
překonávali strže a vodní toky ale nakonec jsme 
šťastně dorazili pod nádherné impozantní dílo. 
Ač jsme hledali s vysokým nasazením, kešku jsme 
nenašli. Hořkost neúspěchu jsme zahnali zmrzlinou 
v Holubově. Na zmrzlinu nás pozvala mamka Katka. 
Večer byl opět ve znamení her, ale také plnění 
nováčkovské zkoušky a odborek, což se klukům 
dařilo.

Ráno jsme balili, uklízeli, a se spoustou zážitků jeli 
opět vlakem zpátky domů.
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V letošním roce byla dohoda, že každoroční 
Soutěžní krajská výstava Zlínského kraje bude 
konána v okrese Zlín. Okresní výbor Zlín pověřil 
uspořádáním této výstavy ZOČSCH v Tečovicích, 
neboť mají vlastní chovatelskou halu, kde není 
závislost na počasí, a jsou tam aktivní a zkušení 
chovatelé, jejichž práce již byla oceněna „Čestnou 
vlajkou“ ČSCH. Výstava se uskutečnila ve dnech 
14.-16.10.2016.                                                                                                             

Záštitu nad Krajskou výstavou převzal osobně 
hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav 
Mišák. Zlínský kraj pak věnoval dotaci na podporu 
této výstavy, a úspěšných vystavovatelů, za což patří 
Zlínskému kraji vřelý dík. 

Soutěžili mezi sebou chovatelé okresů Kroměříž, 
Vsetín, Uh. Hradiště a Zlín. Do soutěže dal každý 
okres po 20ti zvířatech ve všech třech hlavních 
odbornostech, kdy všechna zvířata musela být 
v kolekcích (králíci S4, nebo S2+2), naroz. v roce 
2016 a z vlastního chovu vystavovatele. Další 
zvířata byla umístěna mimosoutěžní expozici. 
87 vystavovatelů (z toho 11 mladých chovatelů) 
předvedlo celkem 227 ks králíků 42 plemen či 
barev, 5ks Teddy králíků, 58 voliér drůbeže 41 barev 
a 194ks holubů v 36ti plemenech či barvách.

V kategorii králíků bylo uděleno 20 čestných cen 
a 3 poháry pro vítěze.       

1.místo 382,5 bodu Zakr.divoce zbarvený -  
Červinka Tomáš,Kroměříž                     

2.místo 382,5 bodu Hermelín modrooký - Červinka 
Tomáš,Kroměříž        - viz foto                  

3.místo 
382,0 bodu 
Hermelín 
modrooký -  
Prygl Jan, 
Luhačovice                                          

Krajská výstava Tečovice 2016

Čestné ceny připravené k předávání

V krajské soutěži vystavil malé berany bílé 
Gottvald Josef. V mimosoutěžní expozici získal čest.
cenu  na  českého  albína  95b.-  Gajdušek  Lubomír.                                                                                 

Na holuby bylo uděleno 17 čest.cen a 3 poháry 
pro vítěze                                   

1.místo Česká čejka stříbřitá rousná - Čotková 
Dana, Vsetín                                             

2.místo Modena modrá bronzovopruhá -  Kozubík 
Milan, Vizovice                            

3.místo Hanácký voláč černý kapratý - Labuda 
Dušan, Horní Lapač     - viz foto                          

Krajské soutěže se úspěšně zúčastnili tito naši 
členové:Chrastina Jaroslav – český stavák černý 
sedlatý, Holec Jaroslav -  český voláč sivý a Polášek 
Antonín st. -  rys modrý bělopruhý. V mimosoutěžní 
expozici získali čestné ceny tito Tečovští chovatelé: 
Vykoukal Miroslav – benešovský holub bílý, 
Hutěčka Zdeněk – moravský pštros modrý, Vojáček 
Ladislav – rys modrý bělopruhý, Kutra Radim – rys 
modrý šupkatý a Chrastina Jaroslav – český stavák 
čer. Bělohrotý.                                     

V kategorii drůbeže bylo rozděleno 12 čest. cen 
a  3 poháry pro vítěze.                 

1.místo 286 bodu zdr.Velsumka - Vašina 
Stanislav,Polešovice                               

2.místo 195,5 bodu  Krůta Česká dbl - Šmotek 
Martin,Štítná n/Vl.                          

3.místo 285,5 bodu  Zdr.Hempšírka -  Kamenčák 
Jan, Brumov-Bylnice                          



Nyní bych Vás chtěl 
pozvat na naši další akci. 
Ve dnech 3.- 4 p. rosince 
se koná v naší výstavní 
hale Celostátní Výstava 
zakrslých králíků 
a  zakrslých Teddy králíků. 
Zde bude vystaveno asi 300 
králíků. Zakrslí králíci jsou 
velkým lákadlem zejména 
pro děti. Protože zde bude 
mnoho králíků prodejných, 
je možnost na této výstavě 
pořídit netradiční vánoční 
dárek. Těšíme se na setkání 
s  Vámi na té to akci.

V závěru svého příspěvku 
bych chtěl popřát všem 
spoluobčanům, členům ZO 
ČSCH Tečovice a jejich 
rodinám příjemné prožití 
vánočních svátků a do 
nového roku 2017 hodně 
zdraví a spokojenosti.

Gajdušek Lubomír - 
jednatel                                                                                                                      

Krajské soutěže se zúčastnil Vykoukal Miroslav 
– zdr.Velsumka koroptví – čest. cena a Holec Jar. – 
plymutka bílá.  Mimo soutěž obdržel čest. cenu Benda  
Miroslav  –  Rodailenka.                                                                                       

CELKOVÉ POŘADÍ OKRESŮ v Krajské soutěži

1.místo  Vsetín  5.563,5  bodu                                                                                                       
2.místo  Zlín  5.558,5  bodu                                                                                              
3.místo  Uherské  Hradiště  5.446,0  bodu                                                                          
4.místo  Kroměříž  4  718,0  bodu                                                                                        

V expozici exotů bylo možno vidět papoušky 
červenokřídlé, J.Gajdošíka, papoušky horské 
Z.Hutěčky, Alexandry růžové vousaté P.Matúšů ml. 
Všichni výše jmenovaní obdrželi čestné ceny. Dále 
zde byly vystaveny Rozely penant modré, žlutobřiché, 
červené,  žlutohlavé  a  výstavní  andulky.                                        

Výstava byla na plemena a barvy velmi bohatá, 
byla předvedena i plemena vzácná a málo chovaná. 
Návštěvnost byla na výstavě slušná. Pro diváky byla 
po čas výstavy připravena bohatá tombola, a chutné 
občerstvení . 
Výstavy se 
zúčastnil i sám 
pan hejtman 
M V D r  .
S t a n i s l a v 
M i š á k  ,
který se při 
vyhodnocení 
ujal předávání 
Čestných  cen.                                                                                                             

Nyní již zbývá 
jen poděkovat všem 
vystavovatelům za 
propůjčení zvířat, všem 
sponzorům a všem 
organizátorům za jejich 
aktivní přístup. Poděkování 
patří také OÚ Tečovice, 
který nás při všech našich 
akcích podporuje.
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TJ SOKOL podzim 2016
Muži A

Podzimní sezónu zahájil A tým pod vedením dvojice 
Stanislav Vávra-Aleš Ondík nešťastnou prohrou 
na hřišti Lůžkovic, když po docela vyrovnané hře 
prohrál 1:4 po vlastních hrubých obranných chybách 
a neproměnění dobrých brankových příležitostí, 
doma dokázal porazit nováčka z Němčic zvítězit 
v  Příluku a  doma na penalty s Kostelcem. Pak naši 
reprezentanti zahráli vyrovnaná utkání s aspiranty 
na přední příčky v tabulce a to s Mladcovou zálohou 
Viktorky Otrokovice a porazili rezervu Slavičína.  
Odevzdali však v silně kombinované sestavě body 
na Veselé a na domácí půdě Admiře Hulín a vcelku 
jasně odešli poraženi z půdy leadra soutěže Nevšové. 
V  závěru podzimní části soutěže však dokázali 
získat body v důležitých utkáních se soupeři v závěru 
tabulky a v tabulce pravdy uhájili na svém kontě nulu 
= získali tedy 18 bodů při šesti domácích zápasech 
s vyrovnaným skore 21:21. Náš tým zatím nastupoval 
pokaždé v jiné sestavě, což nepřispívá zlepšení 
sehranosti a výkonu týmu. Na vině byl směnový 
provoz „Barumáků“ a  weekendové pracovní vytížení 
některých dalších, pozdě vybírané dovolené, zranění 
a marodi, a také první červená karta se stopkou na 
1 soutěžní utkání pro Rosťu Závodu. Mistrovskou 
sezónu ukončil tým závěrečným posezením v Hospodě 
Bivoj a podzimní přípravu má ještě naplánovánu pro 
listopad i s využitím umělého trávníku v Sazovicích.

Výsledky týmu v podzimní části 2016:  Lužkovice-
Tečovice A 4:1, Tečovice A - Němčice 4:2, Příluky 
A –Tečovice A 0:3, Tečovice A – Kostelec u Hol. 2:1 
(PK), Mladcová A –Tečovice A 1:0, Tečovice A – 
Viktoria Otrokovice B 1:2(PK), Veselá A -Tečovice 
A 3:2, Tečovice A – Admira Hulín 1:3, Nevšová – 
Tečovice A 4:0, Tečovice – Slavičín B 3:0, Tlumačov 
– Tečovice A 1:0, Tečovice A – Lípa 4:1, Lukov – 
Tečovice A 0:1

Muži B

B tým provály účinkováním v podzimní sezóně 
nevyrovnané výkony. Naši reprezentanti zahájili 
výhrou s nováčky soutěže v Napajedlích a doma 
Slušovicemi B, pak však podlehli na Žlutavě a doma 
s dalším nováčkem z Doubrav. Střeleckou chuť 
si spravili hoši z „BENFIKY“ na Kašavě, ale pak 
nedokázali pokořit doma Halenkovice a prohráli po 
penaltovém rozstřelu. V závěru soutěže zvítězili v 
přeloženém utkání ve Vizovicích, ale doma odevzdali 
body leadru soutěže ze Štípy a nedokázali bodovat ani 
v Kostelci. V souboji B týmů uhráli na půdě Fryštáku 
remízu, ale padli na penaltovém rozstřelu – viz foto.  
V tabulce III. třídy sk.A má tým po podzimní části 
soutěže 13 bodů a aktivní skore 33:23. Příprava týmu 
probíhala pod vedení dua Křen Milan – Ševčík Jakub.

Výsledky B týmu v podzimní části roku 2016: 
Napajedla B-Tečovice B 2:1, Tečovice B – Slušovice 
B 4:2, Žlutava – Tečovice B 1:0, Tečovice B – 
Doubravy 1:3, Kašava – Tečovice B 1:9, Tečovice 
B-Halenkovice 1:2 (PK), Vizovice – Tečovice B 3:7,  
Tečovice – Pohořelice 0:1 (PK), Kostelec – Tečovice 
B 2:0, Tečovice B – Štípa 2:3,  Březová – Tečovice 
B 2:1, Tečovice B – Spytihněv 3 (PK), Fryšták 
B-Tečovice 3:2 (PK)
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M. Poulíček vychytán v penaltovém rozstřelu Fryšták B – Tečovice B 3:2 (PK)

Momentka ze zápasu Tečovice A – Slavičín B 3:0

M i s t r o v s k o u 
sezónu ukončil 
tým závěrečným 
p o s e z e n í m 
v Hospodě  
„Práce“ pod 
č í š n i c k ý m 
vedením bratra 
sokola Zábojníka 
ml. a podzimní 
přípravu dokončí 
s p o l e č n  ě
s  A  týmem do 
konce listopadu.

Žáci starší

Svou soutěž okresní přebor Zlínska sk. A zahájili 
reprezentanti Bivoje s časovou prodlevou a vlivem 
přeložek zápasů ať už z důvodu požadavku soupeřů 
nebo kvůli Barum Rallye začali ještě s větším 
zpožděním. Frekvence zápasů je díky přihlášení 
mužstva mladších žáků pro některé z reprezentantů 
– tedy těch, kteří mohou startovat i za mladší daleko 
hustější, ale herní vytížení je jistě zajímavější než 
trénink bez soupeře. Tým starších žáků prošel 
obměnou na postu brankáře i špílmachra, to když 
Richard Horáček mladší s Lukášem Řiháčkem 
opustili Bivoj a nastupují nyní v dresu Viktorie 
Otrokovice. Mužstvo však pod vedením trenéra 

Daniela Mahdala i bez těchto bývalých opor vstoupilo 
do sezóny nad očekávání dobře, když dokázalo vyhrát 
v Příluku i  na  Kašavě a doma porazit Mladcovou. 
Ve Vizovicích však odevzdali všechny body. Ve 
druhé polovině soutěže ustoupil tým z předních pozic 
v tabulce a po  podzimu drží 6. Místo se ziskem 16 
bodů a skore 28:22. 
Výsledky týmu v podzimní části 2016:  Příluky 
– Tečovice 0:2, Tečovice – Fryšták 9:0, Kašava – 
Tečovice 1:2, Tečovice – Mladcová 2:0, Vizovice – 
Tečovice 7:2,  Tečovice – Mysločovice 6:0, Veselá – 
Tečovice 2:0, Tečovice – Ludkovice 1:5, Tlumačov 
– Tečovice 4:3 (PK),  Tečovice – Slušovice 1:4
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Žáci mladší

Přihlášení této věkové kategorie přispělo k  tomu, 
že přechod z přípravky nebude takovým skokem 
jako přímo na velké hřiště do starších žáků. 
Generalita žákovské reprezentace si od toho slibuje 
i mírný nárůst sebevědomí nejmladší skupiny 
hráčské základny. Tým zahájil doma premiérovým 
zápasem těsnou prohrou s fotbalově zdatnými 
vrstevníky z Fryštáku, prohrál v Jaroslavicích, 
ale dokázal zvítězit na Lhotě i Březnici a doma si 

poradil jednoznačně s Kudlovem. V závěru soutěže 
provázelo mužstvo nevyrovnané výkony, nakonec 
tým obsadil v podzimní tabulce 8. Místo s 11 body 
a skore 29:37. 

Výsledky týmu v podzimní části 2016:  Lhota 
u Mal. – Tečovice 1:3, Tečovice – Fryšták 4:6, 
Jaroslavice – Tečovice 5:2, Tečovice – Kudlov 7:0, 
Březnice – Tečovice 2:5, Tečovice – Halenkovice 
0:3, Lukov – Tečovice 4:3 (PK), Tečovice – Štípa 
2:8, Tlumačov – Tečovice 8:2, Racková – Tečovice 
2:1 (PK)

Přípravka:
Tým jako všechna mládežnická družstva prošel 

v létě generační obměnou a tak vždy je začátek 
nové sezony především o tom jak poskládat sestavu 
mužstva tak aby byla boje schopna. U této nejmladší 
kategorie se nevedou žádné výsledkové statistiky. Je 
to proto, aby se děti neorientovali na výsledek zápasu, 
ale na výkon na hřišti. Děti se hodnotí za jednotlivé 
činnosti, nahrávky, střely na branku, odebrání míče 

soupeři atd. To znamená, že i hráč(ka), který(á) dá v 
jednom zápase soupeři pět gólů, ale nepřihraje míč 
spoluhráči nebo nebrání soupeře, je hodnocen(a) 
záporně. Podzimní zápasy se nesly víceméně ve 
vítězném duchu, děti hrály, jak jim sily stačily. A tak 
si vítěznou hymnu zazpívaly v nadpoloviční většině 
odehraných utkání. 

Pro tečovský zpravodaj: trenér a  vedoucí  
přípravky Pavel Gregůrek

Příprava i vlastní zápasy probíhaly 
v  kategorii starších žáků pod vedením 
Daniela Mahda a Richarda Horáčka 
st., v kategorii mladších žáků pod 
vedením Pavla Horáčka a Franty 
Zívalíka v alternaci s Romanem 
Sojákem a u přípravky Pavla Gregůrka 
s Romanem Sojákem. 

Závěrečná hráčská schůze podzimní 
sezóny proběhla společně pro všechny 
mládežnické týmy v areálu Bivoje 
přátelským utkáním, sportovním 
vyhodnocením a stanovením cílů pro 
další období v sále REST Bivoj.

Vyhodnocení soutěží žáků na závěr podzimní části soutěží



      TJ So
ko

l Te
čo

vice
 

V závěru sezóny proběhla v areálu na hřišti Sokola 
úklidová a zazimovací brigáda s cílem připravit zázemí 
na zimní období. Na přelomu října a  listopadu byla 
zahájena investiční akce rekonstrukce technického 
zázemí (garáží a dílen) a klubovny s cílem vložit 
v prostoru vysoké garáže nový mezistrop tak, aby 
bylo možné rozšířit zázemí klubovny o sociální 
část vytvořit tak místnost pro slušnou reprezentaci 
oddílu navenek. Akce probíhá za výrazné finanční 
pomoci z rozpočtu obce Tečovice. Na realizaci se 
podílí svépomocně členové oddílu, dodavatelsky 
pak 8  firem, největší podíl ve stavební části má na 
bedrech fy JOPEK z Tečovic.

Brigáda na úklidu areálu, příprava objektu na přezimování

A.Ondík +A.Řiháček při terénní 
úpravách na vstupu do klubovny 
a oplocení dvora  

Stavební úpravy v objektu 
klubovny – příprava pro nástup 

stavebních úprav  

Dle rozhodnutí STK KFS a OFS bude zahájena 
jarní část soutěží 14. kolem soutěží mužů o weekendu 
25.-26.3. 2016, žáci díky menšímu počtu mužstev 
v  tabulce zahájí jarní soutěže s dvoutýdenním 
posunem. 

Výkonný výbor si cení výrazné (a to nejen finanční) 
podpory obce Tečovice a sponzorské účasti na 
činnosti oddílu firem od Kovo Soják, MRB Sazovice, 
Ideal Trade, H3Servis, Stavebniny Bobál, JOPEK 
Servis a všech ostatních přispěvovatelů. Vysoce 
hodnotí jakoukoliv, třeba i sebemenší podporu nejen 
od sponzorů pravidelných fotbalových weekendů, 
ale hlavně každodenní práce související s chodem 
oddílu – tj. činnosti trenérů a vedoucích mužstev, 
hospodáře, výpomoci při praní dresů, nezištné 
výpomoci všech řidičů při dopravě hráčů na utkání 
k soupeřům a v neposlední řadě i aktivnímu přístupu 

skupiny pravidelných výkonů pořadatelské služby 
včetně výběru vstupného za vedení Josefa Ondíka 
a skupiny bývalých hráčů – nyní aktivních „Old 
Boys Rowdies“, kteří se vzorným přístupem k této 
záležitosti starají minimálně o finanční úhradu za 
výkon činnosti rozhodčích. 

Výkonný výbor TJ Sokol Tečovice touto 
cestou děkuje všem svým sponzorům 
i nejmenovaným příznivcům oddílu za jejich 
podporu a účast při činnosti, přeje spokojený 
a klidný závěr roku 2015 a  do Nového roku 
2016 vykročení tou správnou nohou a mnoho 
zdaru. 



TSF přeje všem obyvatelům Tečovic krásné Vánoce a úspěšný Nový rok
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