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V letošním roce slaví významné životní jubileum 

nejstarší ob anka Te ovic  p. Preclíková 92 let.

Nejstarším ob anem je pan Josef Menšík, který 

10. dubna 2011 oslavil krásných 90 let. Tímto 

bychom mu cht li pop át hodn  zdraví a Božího 

požehnání.

Devadesát není málo,

prožít je snad za to stálo,

jste nejbohatší lov k mezi námi,

vašimi vzpomínkami.

A  Vám t ch vzpomínek stále jen p ibývá,

ve zdraví, v radosti život Vám ubíhá.

Zde ka Ju íková

Sociální komise



www.zstecovice.cz           tel.  777 106 119     skola@zstecovice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA   
TE OVICE, p ísp vková organizace

CO JE NOVÉHO VE ŠKOLE? 

Každý den se n co d je…žáci se piln  u í, 
navšt vují plavecký výcvik, školní družinu a zájmové 
kroužky…

Prv á ci již zdatn  tou a píší, pá áci se p ipravují 
na p estup do jiné školy…

Chystáme Velký slet arod jnic, Exkurzi do Prahy 
a Školu v p írod . 

V mate ské škole prob hl zápis nových d tí 
a i letos budeme mít nejvyšší možný po et p ijatých 
d tí v mate ské škole. 

Prob hl krásný D tský karneval, spousta 
podn tných divadelních p edstavení pro malé d ti, 
p edškoláci dokonce strávili noc ve škole v rámci 
projektu Noc s Andersenem, podporující tená ství. 

Od dubna budou žáci ob dvat v „nové“ školní 
jídeln  - po ídili jsme moderní stoly a židle, nové 
kryty topení.  

ZAJÍMAVÉ AKCE, KTERÉ SE KONALY VE 
ŠKOLE

Ve školní knihovn  se besedovalo o ín

T šili jsme se moc a vyplatilo se. Vid li jsme 
zajímavé fotograÞ e a dozv d li jsme se spoustu 
zajímavých informací.

V úterý 22. b ezna 2011 se v knihovn  naší školy 
uskute nila zajímavá beseda se zajímavým lov kem. 
Tímto lov kem byl pan Pavel Šurá .

Díky panu Šurá ovi zavítali žáci naší školy do 
východní Asie, konkrétn  do íny – nejlidnat jší 
zem  sv ta. Pan Šurá  se s námi pod lil o zážitky 
a  zkušenosti z b žného života v ín .

Jeho povídání p ilákalo do útulného podkroví školy 
spoustu poslucha , kte í nejen pozorn  poslouchali, 
ale také m li na pana Šurán  spoustu r zných dotaz . 
Dozv d li se tak o ín  vše, co je zajímalo a ješt  
trochu víc. Povídání bylo obohaceno po íta ovou 
prezentací fotograÞ í, dopln no mapkami, drobnými 
suvenýry i zvukovými nahrávkami.

Povídání probíhalo ve velmi p íjemné atmosfé e. 
Všichni žáci odcházeli dom  spokojeni a obohaceni 
poutavým vypráv ním skv lého vyprav e, kterým 
pan Šurá  opravdu je. Všichni mu p ejeme radostné 
jarní dny a t šíme se na další zajímavé povídání!

Sou ástí besedy byla výstavka knih.   
Marta Miklová 

D KUJEME VŠEM ZAM STNANC M ŠKOLY 
ZA POMOC P I ORGANIZACI AKCÍ PRO D TI
A DÁLE VŠEM OCHOTNÝCH RODI M A 
SPONZOR M, KTE Í PODPO ILI KARNEVAL! 

    …za školu a d ti Mgr. Barbora Petr  Puhrová, 
ed. školy   

KARNEVAL 2011 TE OVICE 
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VELKÝ SLET AROD JNIC
30.4. Te ovice za hasi skou zbrojnicí 

HRAJE MOTÝL &ERIKA
Sout ž o Nejorigináln jší létací za ízení…

Sout ž o Nejzajímav jší pokrývku hlavy…

ODM NA PRO RODI E A D TI V KOSTÝMU !!!

!!!ODM NA PRO AROD JNICI S VLASTNÍ SHOW!!!

Program:    16,00-19,00  
arod jný program pro d ti: 

- sout že

- vystoupení

- diskotéka

- opékání špeká k

- pálení arod jnic …p ekvapení ve era… 
20,00-   ? 

arod jná tancova ka 
    Motýl a Erika - živá hudba 

GRILOVANÉ MASO

KLOBÁSKY

OB ERSTVENÍ

NÁPOJE

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO PO ASÍ

VSTUP ZDARMA

Projekt prav k

Dne 25. 3. 2011 se v naší škole potulovaly tlupy 
prav kých lidí. D ti ze tvrté t ídy p išly do školy 
v pon kud netradi ním obleku. Všichni žáci byli 
od ni a vyzbrojeni jako prav cí lidé. Našim úkolem 
bylo p enést se do dávných dob, kdy žili naši 
p edkové a r zná prav ká zví ata. Zjiš ovali jsme, 
jakým zp sobem si kdysi lidé obstarávali potravu, 
jak se oblékali, jaká stav li obydlí, v co v ili, jak se 
bránili, i jak byli výtvarn  zdatní.

Spole n  jsme si vyrobili prav ké nástroje 
a  zbran . Malbami a p knými ozdobami jsme si pak 
mohli vyzdobit naši „jeskyni“ (t ídu). Krom  t chto 
aktivit d ti b hem celého dne plnily r zné úkoly, za 
které získávaly body. Nejúsp šn jší tlupa pak byla 
odm n na p knými cenami. D tem se projekt velice 
líbil.
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Slovo starosty
Vážení spoluob ané,

dovolte mi, abych Vás krátce oslovil v tomto 
jarním ase, jednom z nejkrásn jších ro ních období. 
P íroda se probouzí, obléká se do veselých barev 
a vzduch je prosycen v ní kv t  a rostlin. Zárove  se 
nacházíme v období p ed významnými k es anskými 
svátky a to svátky Velikono ními. P eji všem krásné 
a radostné prožití t chto svátk  a na erpání co nejvíce 
energie, duševních a fyzických sil pro sv j další život 
v této nelehké dob .

Abychom m li naši obec ješt  krásn jší, 
zorganizoval obecní ú ad dobrovolnou brigádu na 
jarní úklid obce, která prob hla v sobotu 16. dubna. 
Tento jarní úklid se již stal osv d enou tradicí, 
kterou napomáháme p írod  a obci. Do této akce 
se aktivn  zapojila ob anská sdružení, p sobící 
v obci, jmenovit  tato - T lovýchovná jednota 
Sokol, Sdružení dobrovolných hasi , Myslivecké 
sdružení v Te ovicích a skauti. Byly posbírány 
odpadky nejen uvnit  obce, ale prakticky na celém 
katastru, podél všech ú elových komunikací a také 
podél všech vodních tok . Taktéž bylo zlikvidováno 
n kolik erných skládek. Byly nasbírány celkem 

3 velkoobjemové kontejnery odpadk . Všem, kte í se 
úklidu zú astnili, bych cht l tímto pod kovat a v ím, 
že p iloží ruku k dílu i p íští rok. Trošku mne mrzí, 
p estože akce byla vyhlášena v obecním rozhlase, tak 
se krom  výše uvedených sdružení, nikdo nezapojil.

Letošní rok je pro naši obec velmi významný 
a ponese se ve znamení oslav 870. výro í obce od 
první písemné zmínky. Hlavní oslavy prob hnou 
dne 11. ervna 2011, sou ástí kterých bude nap íklad 
slavnostní mše, slavnostní krojovaný pr vod 
a slavnostní odpoledne. Cht l bych Vás všechny 
pozvat k ú asti na t chto oslavách. P ij te oslavit 
výro í jedné z nejstarších obcí v regionu a vyjád it 
hrdost nad tím, že jste Te ovjáci. Konkrétní program 
najdete v jiných ástech tohoto zpravodaje, pozd ji 
budou do Vašich domov  rozeslány pozvánky 
s  p esným programem slavnostního dne 11. ervna.

Záv rem ješt  jednou p eji krásné prožití svátk  
Velikono ních a t ším se na setkání s Vámi na 
oslavách 870. výro í obce.

Ing. Jaromír Doležal
starosta

První letošní, možná že ne poslední, slavnostní 
akce, p i které vítáme nov  narozené d ti do ad 
Te ovských ob an  se uskute nila dne 11.b ezna 
2011.

Tradi n  se obec snaží pod kovat tímto zp sobem 
rodi m a pop át jim a jejich d tem hodn  št stí 
a zdraví do dalšího života.

Tentokrát jsem m l možnost p ivítat celkem 
9  nových ob ánk  Te ovice a to:

Denis Družbík
Lukáš Bat k
Erik Slová ek
Alice Ondíková
Eliška Peka ová
Anežka Zívalíková
Jakub Vy uchal
Patrik Mu ka
Tomáš Hyn ica

K slavnostní atmosfé e p isp li svým pásmem 
básní a písni ek i žáci z naší školy pod vedením 
p. u itelky Adriany Gajdošíkové.

Vítání ob ánk
Záv rem bych rád pop ál všem našim malým 

spoluob ánk m,aby se jim dob e žilo nyní už i v jejich 
obci a aby rostly ke spokojenosti svých rodi  a nás 
všech.

Ing. Jaromír Doležal
starosta obce



Duben 2011                Obecní zpravodaj     strana 5/16

Oslavy obce
Oslavy 870 let výro í obce prob hnou 

11. ervna 2011. Máte se opravdu na co t šit. 

Již nyní m žeme poodhalit pr b h celého dne:

Oslavy za nou slavnostní mší v našem 

historickém kostele, tak jak se na správnou 

oslavu sluší. Vystoupí zde z ejm  i Te ovský 

X-tet. Poté bude pr vod obcí, do kterého jste 

všichni zváni. Nebude chyb t dechová hudba. 

Pr vod zamí í do prostranství venkovního 

areálu p ed Bivojem u fotbalového h išt . 

Zde všichni dostanou zdarma ob erstvení! 

( ízek a  pivo nebo nealko) V tomto prostoru 

pak budou probíhat vystoupení historického 

šermu, kejklí , historického tance. P ivítáme 

zde i našeho slavného rodáka a nebudou chyb t 

vystoupení n kolika hudebních skupin. Bude 

zajišt no ob erstvení, atrakce pro d ti, ve erní 

zábava. Podrobný program bude k  dispozici 

pozd ji na pozvánkách, plakátech a webu 

Te ovic. Ur it  se máme na co t šit.

O zlatý traga             
- 3. ro ník p vecké 

sout že

I letos prob hn  sout ž zp vák  O zlatý 

traga . P ij te v pátek 24. ervna podpo it 

mladé talentované zp váky do sálu hostince 

U Kv ty.

Op t bude p ipraveno ob erstvení, 

grilované maso, pro všehny d ti skákací hrad 

a atrakce zdarma. Za átek v 15:00 hodin. 

Zp váci, nezapome te poslat p ihlášku! Více 

info na www.tragac.webnode.cz
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Stru ná historie obce  
Za období vzniku obce Te ovice se považuje rok 

1141v souvislosti s nejstarší dochovanou písemnou 
zprávou o tom, že Te ovice pat í do p erovského 
arcihájenství. Obec byla ale osídlena již v paleolitu, 
neolitu a období kultur doby bronzové a železné. 
Historické prameny pak ml í více než 150 let, až do 
roku 1307. V tomto roce držel samostatné panství 
Te ovice Bu  z Te ovic, len mocného vladyckého 
rodu. V Te ovicích tehdy byla tvrz, vedle které byl 

zbudován kostelík (pravd podobn  p edch dce 
kostela sv. Jakuba V tšího). Roku 1350 došlo ke 
spojení te ovického a malenovického panství. 
St ediskem se staly Malenovice a zatla ily tak do 
pozadí význam Te ovic. To m lo za následek ztrátu 
tvrze, jejíž zánik je datován do konce 14. století 
a poz statky tvrze jsou „poh beny“ v okolí kostela 
pod parkovišt m pr myslového areálu.
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Jan Milí  z Krom íže - 

rodák z Te ovic
Narodil se v rozmezí let 1320 - 1325 v Te ovicích 

na Morav , kde žila jeho babi ka. Pocházel z prosté 
rodiny. Na Morav  p sobil v duchovním povolání. 
V letech 1358-1362 byl církevním hodnostá em 
a notá em v kancelá i Karla IV, kterého n kolikrát 
doprovázel na cest  do N mecka. Za své služby se 
stal kanovníkem u sv. Víta. Rozhodujícím obratem 
v Milí ov  život  byla plamenná kázání Konráda 
Waldhausera. Pod jejich vlivem se roku 1363 vzdal 
Milí  všech statk  i d stojenství, jen aby mohl 
"v úplné chudob  sloužit Kristu a jeho evangeliu". Od 
svého rozhodnutí se nedal odvrátit ani arcibiskupem 
Arnoštem z  Pardubic. Po p lro ním 
pobytu v Horšovském Týnu se v roce 
1364 vrátil do Prahy a za al kázat 
v  pražských kostelech.

První etapu zahájil 
v  malostranském kostele sv. 
Mikuláše, kde promlouval 
esky, zprvu však bez velkého 

úsp chu. Poslucha i se vysmívali 
i jeho moravské (z ejm  hanácké) 
výslovnosti. Postupn  si však 
svou opravdovostí a pílí získával 
poslucha e, až se z n j nakonec stal 
e ník prvního ádu, na jehož kázání 

se lidé hrnuli davem. Nejv tší úsp chy 
slavil ve starom stském chrámu 
sv. Jiljí, k jehož jihozápadní stran  
p iléhaly uli ky, obydlené p evážn  
eským etnikem. Zájem o Milí ova 

kázání byl tak velký, že musel kázat 
t ikrát, ba i p tkrát denn , duchovním 
a bohoslovc m latinsky, lidu esky. 
Po Waldhauserov  onemocn ní se 
nau il i n m in  a sv j repertoár rozší il i o kázání 
v chrámu P. Marie p ed Týnem.

Jeho touhou byla nápodoba Kristova života 
(Imitation Christi) projevující se chudobou, 
dobro innými skutky a varováním p ed pouhou 
p edstavou h íchu. Nebylo stavu, jehož ne esti by 
nebyl pokáral, nebylo osoby postavení nízkého 
neb vznešeného, již by nebyl postavil na praný , 
zasluhovala-li toho.

áblova osidla spat oval hlavn  v ženském 
elementu, a odtud také vyv ralo jeho úsilí vyko enit 
v Praze prostituci. Prostor mezi Bartolom jskou 
a Konviktskou zaujímaly ve XIV. století tzv. Benátky.

etné malé domky, jež byly sídlem prostitutek. Na 
konci 60. let zde Milí  založil útulnu pro kající ženy. 

Když byly r 1372 Benátky zrušeny, obdržel Milí  toto 
místo a z vyprosených almužen založil novou útulnu 
Jeruzalém s kaplí sv. Ma í Magdaleny a s domem 
literát .

Milí  ve svém horlení proti h íchu zašel tak daleko, 
že Karlu IV. za al vytýkat nedostatek horlivosti p i 
odstra ování církevních zlo ád .

V roce 1366 p i kázání o p íchodu Antikrista 
tvrdil, že už je na zemi a ukázal na Karla IV., jako by 
Antikristem byl on. Za útok na královský majestát 
dal arcibiskup O ko z Vlašimi Milí e na as uv znit, 
a jeho kázání, pokud byla zaznamenána písmem, dal 
p ezkoumat dv ma u eným bohoslovc m. Ti však 
v jeho kázáních nenalezli nic závadného, a tak byl 
Milí  zase propušt n.

Milí  v il, že církev 
se m že obrodit jen shora. 
Vydal se tedy 1372 do 

íma, kde byla o ekávána 
návšt va papeže Urbana 
IV., aby jej p esv d il 
o svolání všeobecného 
koncilu. Také na této 
cest  pokra oval ve své 
kazatelské innosti, až se 
bezohledným kázáním 
dostal do vážné rozep e 
s žebravými mnichy, kte í 
ho i s jeho spolucestujícím 
uv znili v klášte e. 
Zde napsal Libellus de 
Antikristo, v štící blízký 
konec sv ta. Antikrist 
p ebývá podle všeho mezi 
námi a dob e se skrývá. 
Milí  jej hledá a odhaluje. 
Zpo átku jej ztotož oval 
s  Karlem IV.. Pozd ji ur il 

antikrista za zt lesn ní všeho zla a posunul tak ešení 
do etické roviny. Po papežov  p íchodu se o istil ode 
všech na ení, jež mu byla kladena za vinu. Nepoda ilo 
se mu však p im t papeže ke svolání koncilu.

Vrátil se do Prahy, kde ješt  horliv ji pokra oval 
ve svém díle. Jeho nep átelé jej znovu obvinili nejprve 
u arcibiskupa, který si nep estával Milí e vážit jako 
muže ctihodného a ponechával všechny stížnosti bez 
ohlasu, a poté poslali stížnost k papežské stolici do 
Avignonu. Aby se obhájil, vydává se tam op t Milí  
osobn . Ú el jeho cesty se zda il a jeho nep átelé stáhli 
žalobu. Milí  se však už do Prahy nevrátil. Zem el 
v Avignonu 1. srpna 1374.

pokra ování na str. 11



Duben 2011               Obecní zpravodaj     strana 8/16

Te ovice slaví – zamyšlení T. Zindlera
Když jsme sed li jako d ti ve školních lavicích 

a u itelé se snažili do našich hlav vm stnat n co 
kolem historie, brali jsme to jen n co jako nutné 
a  asto nudné informace, s cílem absolvovat daný 
ro ník.  Historie v našich zemích je opravdu barvitá 
a informací mnoho. A pokud nejste historik i fanda 
historie, lehce se ztratíte v p ehršli významných 
budov, osobností a památek. Bereme naši historii jako 
jakousi nezajímavou samoz ejmost, n co co je kolem 
nás ve velkém množství a nep ikládáme tomu p íliš 
váhu. Nechci nikomu tady íkat, že je to chyba a tak 
podobn , protože každý z nás vnímá život po svém 
a pro mnoho lidí není historie zajímavá. Jen se s vámi 
pokusím pod lit o své zážitky. 

V lo ském roce jsem odcestoval natá et Þ lm do 
USA. Jeli jsme se štábem a s výpravou motorká  
nap í  Amerikou. Nemohu íct, že jsem za t ch 17 dn  
poznal d kladn  Ameriku, ale mohu íct, co jsem 
za tu dobu poznal. První šok p išel hned první den, 
po p íletu do Chicaga. Centrum m sta bylo p kné, 
výškové budovy, nadzemní dráha se klikatila mezi 
nimi, spousta aut. Vyrazili jsme po legendární Route 
66. Ta hned z centra zamí ila na p edm stí a pak 
na venkov. P edm stí Chicaga bylo jako projíž ka 
strašidelným hradem. Spousta dom , které byly 
vybydlené, vyho elé, opušt né. Architektonický styl 
snad ani nebyl ve slovníku, když n kdo tyto lokality 
projektoval. Vid li jste n co, co v amerických Þ lmech 
tak ka nenajdete, najednou nevíte, jestli si z vás n kdo 
nevyst elil, že TOTO je TA Amerika. 

Další zvláštnosti se vám naskytnou hned po 
opušt ní m sta. M žete vid t malé dome ky, které 
jsou bu  obydleny, nebo už opušt ny, kolem kterých 
je v tší i menší nepo ádek. Ovšem velmi astým 
obydlím jsou mobilní domy. Z mobilních dom  jsou 
asto tvo eny celé sídlišt , n co jako velký autokemp, 

jenže ty domy tam stojí trvale, a  na kolech podep ené 
špalkama, tak s nimi nikdo nikam nejezdí. 

Tento jev trvá minimáln  až do míst, kde se p íroda 
m ní v pustou divo inu. Tam pozvolna mobilních 
dom  ubývá. Najdou se i m sta a m ste ka, kde zvolili 
jednotný architektonický styl, ale všechny místa mají 
jedno spole né: chybí jim historie.

Když jsme natá eli Þ lm Route 66 – Mainstreet 
USA, setkali jsme se s mnohými lidmi. Vypráv li 
nám o historii této cesty. S úžasem jsme konstatovali 
a konstatovali to také samotní Ameri ané, že mají 
tak málo historie, že je pro n  dostate n  silným 
argumentem fakt, že Route 66 pochází ze ty icátých 

let minulého století. Tato cesta byla prohlášena za 
národn -kulturní památku USA. Ruku na srdce, 
víte n kdo o n jaké silnici v Evrop , která by byla 
prohlášena za kulturní památku? V konkurenci 
románských, gotických, renesan ních, barokních 
památek, které nás tak samoz ejm  obklopují. 
V  Americe nenajdete stavbu starší p ibližn  150 let. 
Náš kostel v Te ovicích pochází z doby kolem roku 
1260 a je tedy asi 750 let starý. Je moc dob e, že 
se tato památka zachovala do dnešní doby a je naší 
povinností se o tak významnou památku starat. Víme 
také, že ke kostelu pat ila tvrz, na které bylo tehdejší 
panství. Tvrz je dodnes ukryta pod zemí poblíž kostela 
v pr myslovém areálu. 

K této naší opomíjené historii ale pat í také jedno 
velmi významné jméno. Tím je Jan Milí  z Krom íže. 
Na základ  r zných studií a posudk  je tak ka jisté, 
že tento kazatel pochází práv  z Te ovic. A tak mají 
Te ovice svého nejstaršího známého rodáka, který se 
zapsal do u ebnic d jin a s nimi i Te ovice.

Pokud tedy v tšina z nás historii p íliš nerozumí 
a neovládá ji dopodrobna, mohl by nás aspo  h át 
fakt, že Te ovice mají z historického hlediska své 
zásadní postavení. Mají své kulturní d dictví a to 
d lá z Te ovic výjime nou obec, která na tomto faktu 
m že budovat svou image. Oslavy obce pak mohou 
být jakousi p ipomínkou významu naší historie, 
kde mimo jiné znovu mezi námi p ivítáme našeho 
slavného rodáka Jana Milí e, který nás poctí svou 
návšt vou.

Tomáš Zindler

Svátky jara se nazývají  ____________________.

Chlapci si z proutk  pletou _________________.

S pomlázkou pak chodí na __________________.

Místo váno ek pe eme _____________________.

Z naklí eného obilí nám vyroste______________.

Hlavním znakem jsou malovaná ______________.   

mazance,  vají ka, pomlázku, koledu, Velikonoce,   

  osení
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JUNÁK - svaz skaut  a skautek R
Již n kolik let bývám oslovena Charitou Zlín 

s  prosbou o zapojení se do T íkrálové sbírky. Protože 
chceme pomáhat pot ebným, první akcí nového roku 
bývá T íkrálová sbírka. Druhý lednový víkend prošli 
koledníci celou obcí s koledou a vybírali do charitních 
pokladni ek p ísp vek ur ený pro lidi v nouzi. Letos 
se vybralo 20.631,- K . Všem koledník m a jejich 
doprovodu (nejen z ad skaut ) a dárc m i za Charitu 
Zlín d kujeme.  

Na konci ledna jsme p ipravili u Malenovického 
hradu akci pro sv tlušky a vl ata z Malenovic 
i Te ovic. Všichni se t šili na slíbené obléhání hradu i 
lov Ptáka Ohniváka. Po všech p ekonaných nástrahách 
se d ti vydaly na dlouhou pou  Pohádkovým lesem. 
Po nalezení pokladu si zahrály n kolik her a zazpívaly 
pár písni ek.

V sobotu 9.4. se uskute nila tradi ní spole ná 
akce všech zlínských skaut , p i které ve spolupráci 
s Technickými službami Zlín istíme po zim  b ehy 
eky D evnice. eka je rozd lena mezi jednotlivé 

skautské oddíly a na naše st edisko p ipadá úsek od 

mostu v Malenovicích po prodejnu OBI. V rámci této 
akce si ke své trase již 3. rok p ibíráme i sb r odpadu 
kolem OÚ Te ovice, K íže a cyklostezky. Na území 
Te ovic a cyklostezce jsme nasbírali 1 pytel platového 
odpadu a 3 pytle s ostatním odpadem. Na b ezích 
kolem D evnice bylo nasbíráno 13 pytl  odpadu.

Na sch zkách se p ipravujeme na Velikonoce 
a v bec p íchod jara.                                                            
      Olga Šuranská

vedoucí st ediska
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TJ SOKOL Te ovice – oddíl kopané
Asi dv st lenná T lovýchovná jednota Sokol 

provozuje svou innost v areálu „V Králi“, nabízí zde 
vyžití nejen sportovního charakteru, ale ve spolupráci 
s obcí a ZŠ Te ovice i spole ensko-kulturní aktivity. 
Oddíl kopané, který má v mistrovských sout žích 
registrováno 5 mužstev – tedy 2 týmy muž , 
dorost, žáky a p ípravku, se ú astní v rámci okresu 
mistrovských sout ží ízených OFS Zlín.

Po podzimní sezón  je A tým muž  vedený 
trenérem Pavlem Horá kem tzv. „P lmistrem“ 
okresního p eboru Zlínska – tj. že vede sout ž s  32 
body a brankovým pom rem 43:23 p ed skupinou 
pronásledovatel  Štípa (31), Jaroslavice (31), 
Tluma ov (30), Ludkovice (28). Pozice je aktuáln  
pot šitelná, zvlášt  vzhledem k záv ru minulé sezóny, 
kdy záchraná ské úsilí týmu udržet sout ž trvalo až 
do p edposledního kola. Umíst ní týmu je zúro ením 
letní p ípravy, vhodného dopln ní týmu posilami 
a psychické pohody v mužstvu. Naše reprezentace 
prohrála pouze 2x (ale to vždy se druhou Štípou – 
celkové vzájemné skóre 1 : 8 ) a dvakrát remizovala. 
V jarní sezón  bude ješt  sout ž velmi zajímavá. Pro 
další období bylo cílem vedení zajistit prodloužení 
hostování Ivana Bo uty, Roberta Sedlá ka – což 
vyšlo, bohužel se nepoda ilo dohodnout s Jiskrou 
Otrokovice na uvoln ní Z.  Šnajdra. Navíc p išli 
na hostování do 30. 6. 2011 posily Tomáš Kutra ze 
Štípy, Erik Pi os z Malenovic a Old ich a Marian 
Raiskupovi z Kvasic.  Na hostování do Komárova byl 
uvoln n Jaroslav Vicher.

Na udržení výkonnosti kádru prod lal A tým 
muž  d slednou zimní p ípravou, kterou zahájil už 
v lednu 2011. Sou ástí této p ípravy bylo i  plánované 
soust ed ní ve sportovním areálu v Luha ovicích 
a  premiérová ú ast na zimním turnaji v Hulín  
hraném od 5.2.2011 do 13.3.2011 ve dvou skupinách 
s celkovým umíst ním na 5.  pozici z  deseti tým  
p evážn  z krajských sout ží. V za átku mistrovské 
sezóny na ja e 2011 zvít zilo naše Á ko na p d  
poslední Kašavy 0:5, ale v domácím utkání z Dolní 
Lhotou nedokázali naši st elci p ekonat výte ného 
Šenke íka v brance hostí a výsledkem je pouze 
remíza. I tak p i proh e Štípy v  Ludkovicích zatím 
drží naši muži 1. pozici v tabulce. 

Rezerva Bivoje po nevýrazných výkonech se 
zlepšením v záv ru podzimní ásti okupovala 9. místo 
mistrovské tabulky III.t ídy sk. A, po koordinované 
p íprav  na jarní ást sout že s A týmem muž , ale 
nedokázala její výsledky zúro it, když prohrála 
na p d  rezervy Fryštáku i doma s Poho elicemi. 

V  tabulce pravdy tak m la po 15.kole -5 bod  a musí 
zapracovat na zlepšení pozice.

Dorostenci po podzimu obsadili 8. místo 
z dvanácti lenné tabulky Okresního p eboru 
dorostu s náskokem 10 bod  na sestupové pozice, 
ovšem s nedostižitelnou ztrátou na pop edí tabulky. 
Tým bojuje po letním odchodu 7 hrá  do mužské 
kategorie s malým po tem vlastních odchovanc  
i  neustálými zm nami v sestav . I b hem sout že 
byla neustále dopl ována hrá ská základna i díky 
tomu, že n kte í kmenoví hrá i Bivoje (Miklas, 
Vacula, Kristek, ihá ek) se znají s hostujícími hrá i 
ze škol a p i dopln ní kádru pomohli informacemi.  
Výrazn  vypomáhají kmenoví hrá i dorostu ze Lhoty 
u Malenovic, která sv j tým nep ihlásila do letošního 
ro níku v sout ži dorostu (Pešta, Šiška, Velikovský, 
Pechtor), na hostování z Viktorie Otrokovice u nás 
hraje Pi os a Kaštovský, vypomáhá i Bartošík (SK 
Louky) a Búbela (SK Paseky), poda ilo se dojednat 
hostování Adama Adamíka a Jaroslava Poláška ze 
Žeranovic – tedy celkem 10 hrá  z jiných oddíl  
než vlastní odchovanci. K nevyrovnaným výkon m 
p isp la i dlouhodobá absence ze zdravotních d vod  
R. Kristka.  Po zda ilém za átku sout že a vít zství na 
horké p d  Tluma ova však nedokázali reprezentanti 
dorostu navázat na tyto zisky doma a  ztratili body se 
soupe i ze st edu tabulky a výsledkem je postavení 
až na 8. míst . Co je však platná “Fotbalová 
diplomacie na p d  STK ohledn  posílení kádru“, 
když na 1. mistrovské utkání s  Nedašovou Lhotou 
(druhá pozice v mistrovské tabulce) nebylo možné 
po ítat s vykartovaným Peštou, dlouhodobým 
rekonvalescentem Šiškou (zán t ledvin), studijn  
zaneprázdn ným Kaštovským a n kolika 
neomluveným absencím. A tak s  náhradním 
golmanem v útoku dokázali dorostenci v prvním 
mistráku hrát s  favoritem vyrovnanou partii dík 
nasazení a bojovnosti zbytku kádru, ale odešli 
s  prohrou sice nejt sn jším rozdílem, ale bez bod .  

Velkou radost d lají p íznivc m Te ovské kopané 
žáci, kte í jako nová ek sout že vedou sout ž 
Okresního p eboru.  Pod vedením trenéra Petra 
Ku erky a vedoucího týmu Slavického porazili 
v 1. jarním mistráku druhou Veselou 4:0 a  zvýšili 
náskok p i pot šitelném skóre 36:11. Zatím ani jednou 
neprohráli a ztratili body pouze po dvou remízách.  

Žákovská p ípravka pod vedením trenéra mládeže 
Karla Bártka juniora získala na podzim 13 bod , 
když problém m la u hlavn  soupe  (Paseky 
a Napajedla) p ipravujících se a hrajících na povrchu 
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s um lou trávou. Obsadila tak 4. p í ku s devíti lenné 
sout že a  do jarních kol jde s otev eným hledím.  
V  p ípravném turnaji v hale v Otrokovicích obsadila 
naše nejmladší reprezentace 4. místo.  

V rámci spole enských aktivit uspo ádala TJ Sokol 
6. února 2010 „Ples sportovc “ ve spole enském sále 
v kulturním dom  v Sazovicích. Tato spole ensko 
kulturní událost, která se pomalu stává dobrou tradicí, 
se setkala i díky významné podpo e sponzor  TJ 
Sokol s p íjemným ohlasem a s velkou ú astí nejen 
sportovc , ale i zájemc  ze širokého okolí.  K dobré 
zábav  p isp lo i vystoupení hudebního doprovodu 
v  podob  skupiny ORION z Holešova.

Ve spolupráci s obcí Te ovice se lenové oddílu 
kopané v etn  fanoušk  a Old Boys gardy zú astnili 
zušlech ovací brigády v podob  omlazení d evin 
a výrubu náletového porostu kolem obslužné 
komunikace u místního h bitova. Na bezchybném 
chodu se podílelo zázemí TJ v etn  „kucha e Vl ka“, 
hospodá ský park fy L-Stav a také p ísp vky obyvatel 
okolí upravované komunikace – jako je nap íklad 
ob erstvení v podob  kávy a kolá k  z kuliná ské 
dílny paní Gajd škové.

V investi ní oblasti dochází – jak jste jist  všimli 
– i ke zvelebení zázemí pro sportovišt  – stavebním 
úpravám kabin pro hosty i modernizaci kuchyn  
a  zázemí rest Bivoj – lad no do zelena. Trápením pro 
všechny zainteresované je však problém odvodn ní 
hlavní hrací plochy, kde víc než technický a profesní 
um lov ka, ú aduje p íroda.

27. b ezna prob hla výro ní valná hromada TJ 
Sokol, která schválila zprávu o innosti i zprávu 
revizní komise. Dle ekonoma VV hospoda í TJ 
s ro ním  vyrovnaným rozpo tem cca ¾ milionu 
korun za výrazné (a to nejen Þ nan ní) podpory obce 
Te ovice, regionální sdružení STV a OFS Zlín 
a  sponzorské ú asti na innosti oddílu Þ rem od Kovo 
Soják, L-Stav, MRB Sazovice, Ideal Trade, Autokom 
Te ovice  a hospody REST Bivoj.  Výkonný výbor 
si cení jakékoliv i sebemenší podpory nejen od 
sponzor  pravidelných fotbalových weekend , ale 
hlavn  každodenní práce související s chodem oddílu 
– tj. innosti trenér  a vedoucích mužstev, hospodá e, 
výpomoci p i praní dres  paní Menšíkovou, nezištné 
výpomoci všech idi  p i doprav  hrá  na utkání 
k soupe m a v neposlední ad  i aktivního p ístupu 
skupiny pravidelných výkon  po adatelské služby 
v etn  výb ru vstupného za vedení Josefa Ondíka 
a  vzorného p ístupu k výkonu asistence delegovaným 
rozhod ím ing. Karlem Bártkem.  

Výkonný výbor TJ Sokol Te ovice touto cestou 
d kuje všem svým fanoušk m, aktivním len m 
i  ne len m TJ, sponzor m i nejmenovaným 
p íznivc m oddílu za jejich podporu a ú ast p i 
innosti TJ a v í, že do Nové sezóny vykro ili 

všichni spole n  tou správnou nohou. 

Za Výkonný výbor TJ Sokol Te ovice                          

P edseda VV - Richard Horá ek v.r.

pokra ování ze str. 7 - Jan Milí  z Krom íže

Z Milí ovy literární innosti se nejvíce rozší ily 
postily, nap . Gracie Dei (Milosti Boží), jež vznikla 
v letech 1368 --1372 a dochovala se v ad  rukopis , 
a Abortius (Nedonošený plod). Jeho rozsáhlá literární 
innost nedosahovala údajn  jeho e nických 

kvalit. Nep ekra ovala nikde hranice ortodoxie, ale 
otevírala cestu nekonven ním interpretacím (nap . 
požadavek astého p ijímání svátostí p edjímal 
myšlenku obecného kn žství). Dochované spisy, 
hlavn  latinsky psaná /Knížka o Antikristovi/ 
(zatímco esky a n mecky psaná kázání a modlitby se 
bohužel nedochovaly), zdaleka nedosahují Milí ova 
e nického um ní. V každém p ípad  jeho kázání 

padla v echách na úrodnou p du a mezi jeho žáky 
pat il mj. i Mat j z Janova, který je také autorem 
jednoho z Milí ových životopis  (spis O pravidlech 
Nového a Starého zákona). Dalším známým žákem 
byl Tomáš ze Štítného. Z Milí e vycházel i Mistr Jan 
Hus a nizozemské hnutí Devotio moderna.

zdroj: internet
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Ekologická komise                   
       – zpráva o innos   1Q/2011

Ekologická komise OÚ Te ovice byla z ízena 
za ú elem ochrany a zlepšování životního prost edí 

v  obci a pé e o vzhled obce. Do mandátu komise byla 

za azena taktéž pé e o památky v obci a historii obce. 

Na základ  dotazníkového šet ení komise p ijala 

cca 20 p ipomínek ob an . Vypo ádání jednotlivých 

p ipomínek naleznete na webových stránkách obce 

www.tecovice.cz. Na tomto míst  dovolte zmínit 

n které z problémových oblastí:

1.  Pálení rostlinných materiál  v otev ených ohništích 

– zám rem je pálení úpln  zakázat a realizovat 

systém sb ru bioodpadu. Potrvá však ješt  n jakou 

dobu než bude systém sb ru nastaven a realizován. 

Do té doby apelujeme na ob any, aby spalovali pouze 

ádn  usušené rostlinné materiály, za p íznivých 

pov trnostních podmínek a zásadn  nikoliv ve dnech 

pracovního klidu (ned le a svátky).

2.  Hlu né innosti ve dnech pracovního klidu – 

obecn  závaznou vyhláškou „O ve ejném po ádku, 

vzhledu a istot  v obci Te ovice“ (ve schvalovacím 

procesu) bude zakázáno používání hlu ných stroj  

a za ízení (seka ky, motorové pily, apod.) ve dnech 

pracovního klidu (ned le a svátky). Apelujeme na 

ob any, aby toto již nyní vzali na v domí.

3.  Parkování automobil  na obecních chodnících 

a dalších nevhodných místech – automobily smí 

parkovat na chodníku pouze v p ípad , že to 

umož uje dopravní zna ka! Parkování automobil  

V Te ovicích 21.4. 2011

Ing. Lud k Ondík, Aleš Ondík, Jind ich Václavek, 

Pavel Rapant

na chodnících v naší obci je tedy zakázáno, jelikož 

žádná taková zna ka v obci umíst na není. Mnoho 

automobil  také neohledupln  parkuje na nevhodných 

místech - velmi frekventovaných úsecích silnic, 

v  k ižovatce tak, že brání bezpe nému výhledu, nebo 

tak, že dokonce úpln  brání pr jezdnosti silnice, apod. 

Prosím, zamysleme se všichni nad vhodností zp sobu 

parkování svého automobilu.

4.  Odpadkové koše - po obci bylo rozmíst no 

10 ks nových odpadkových koš . Prosíme ob any - 

ochra ujte je, koše jsou majetkem nás všech, a hlavn  

je používejte. Již žádný odpadek pohozený jen tak na 

ve ejném prostranství! V této souvislosti dále žádáme 

všechny ob any, aby v dob  mezi pravidelnými svozy 

uschovali (dali pry  z o í) svoje nádoby na komunální 

odpad (popelnice), které p knému vzhledu obce zcela 

jist  nep ispívají.  

5.  Psí a jiné zví ecí exkrementy – povinností každého 

majitele je uklizení ve ejného prostranství od 

exkrement  svého zví ecího milá ka a jejich umíst ní 

(v sá ku!) t eba do výše jmenovaných odpadkových 

koš .   

6.  Zanedbané památky – probíhá oprava D ev ného 

k íže, K íže na Podluží a Kapli ky. O hrob padlých 

rumunských voják  pe uje Základní škola. 

U s n e s e n í
Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Te ovice konaného dne 

29.12.2010
---------------------------------------------------------------------------- 

3.1     ZO schvaluje:
3.1.1  program dnešního jednání

3.1.2  návrhovou komisi

3.1.3  ov ovatele zápisu

3.1.4  VI. úpravu rozpo tu obce na rok 2010

3.1.5  rozpo tové provizorium na rok 2011

3.1.6  vnit ní sm rnici asového rozlišení

3.1.7  Dohodu o kolektivním lenství Obce Te ovice       

          a Sdružení hasi  ech, Moravy a Slezska -                          

          Okresní sdružení hasi  Zlín                                                     

3.2    ZO pov uje:
3.2.1  ing. Jaromíra Doležala, starostu obce ke spolupráci                 

s po izovatelem územního plánu, tj. s Magistrátem            

m sta Zlína, útvarem hlavního architekta,                           

st ediskem územního plánování ve smyslu §47            

odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1 a  § 53 odst. 1 a odst.            

3 zákona . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších            

p edpis  a to po dobu celého volebního období

U s n e s e n í
Z 4. zasedání Zastupitelstva obce Te ovice konaného             

dne 28. 3. 2011 
----------------------------------------------------------------------------

4.1 ZO schvaluje:
4.1.1  program dnešního jednání

4.1.2  návrhovou komisi

4.1.3  ov ovatele zápisu

4.1.4  p esun v návrhu rozpo tu obce 70 tis. K  z 3399 

Záležitosti kultury, církví na 3419 T lovýchovná innost

4.1.5  rozpo et obce na rok 2011 v etn  pozm ovacího   

 návrhu

4.1.6  Ve ejnoprávní smlouvu mezi Obcí Te ovice a   

Statutárním m stem Zlín týkající se výkonu p enesené  

p sobnosti v p estupkovém ízení. 

4.2 ZO bere na v domí
4.2.1  zápis Þ nan ního výboru obce Te ovice

4.3      ZO neschvaluje:
4.3.1  snížení odm n neuvoln ným zastupitel m obce o 10 %
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II. ro ník výstavy vín se vyda il
I když lo ský rok vina m nep ál a pat il k t m 

nejslabším za posledních deset let, uspo ádalo 

Te ovské folklorní sdružení druhý ro ník výstavy vín, 

která se konala 9. 4. 2011 v sále hostince U Kv ty. 

Týden p ed výstavou bylo shromážd no 347 vzork  

bílých a ervených vín z vina ské oblasti Morava a 17 

vín zahrani ních (Rakousko, Portugalsko, Rumunsko 

a Špan lsko). 

Moravská vína p ijelo hodnotit v ned li p ed 
výstavou 30 odborných degustátor , kte í ur ili 
nejlepší vína v jednotlivých odr dách a šampióny 
výstavy v bílých a ervených vínech.

Šampiónem výstavy v bílých vínech se stal 
Ing. Tománek Alois, Boršice 671 s  odr dou 
Muškát moravský ro ník 2009. Šampiónem 
výstavy v ervených vínech se stal Sigismondi 
Virgio, Staré M sto s  odr dou Cabernet 
Sauvignon ro ník 2009. Nejlépe hodnocenou 
kolekcí vystavených vín p edstavily Vinné 
sklepy Velehrad - Abart s.r.o. 

Snahou po adatel  bylo uspo ádat výstavu vín 
spojenou s folklorním odpolednem. Krojovaným 
len m Te ovského mužského p veckého sboru ve 

spojení s vystupující cimbálovou muzikou Slavi an 
se krátce po zahájení poda ilo vytvo it pohodovou 
atmosféru milovník m vína, kte í se p ipojili ke 
zp vák m, a sálem zn la jedna slovácká písni ka za 
druhou. Po p íchodu pozvaných host  ze Sazovic, 
krojovaných len  Výboru Pro Udržování Tradic 

došlo i na tanec. Každoro n  navštívím n kolik 
podobných výstav na Slovácku a mohu zodpov dn  
prohlásit, že se jim atmosférou a kulturou chování 
návšt vníku vyrovnáme. 

Tímto chci pod kovat všem vystavovatel m, 
sponzor m, degustátor m, návšt vník m, 
vystupujícím a spolupracovník m, kte í se na této 
akci podíleli. Zárove  Vás chci pozvat na další ro ník, 
na jehož p íprav  jsme již za ali pracovat. Te ovská 
výstava vín tak bude pat it k tradi ním akcím, jejichž 
základy byly v posledních n kolika málo letech v obci 
položeny. 

Nejbližší akce, na kterých vystoupí lenové 
Te ovského folklorního sdružení: 

Vítání jara 24. 4. 2011 – Te ovice 

Stav ní máje 30. 4. 2011 – Malenovice

Májové zpívání 28. 5. 2011 – Te ovice

Oslavy 870. výro í obce Te ovice - 11. 6. 2011

T šíme se na setkání s Vámi
Otto Doležal

p edseda TFS
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MS Te ovice
Rok s rokem se sešel a my tu op t máme tolik 

o ekávané jaro! Toto období je jedno z nejd ležit jších 
z hlediska mysliveckého hospoda ení. Na ja e se 
provádí celoplošné s ítání zv e žijící v honitb , a to 
jak obhospoda ované lovem, tak i ostatních druh , 
jako jsou nap . bobr evropský, žijící v naší lokalit , 
nebo koroptev polní, která velmi rychle mizí z rázu 
naší krajiny. Na základ  tohoto s ítání se stanovují 
plány lovu zv e, které je nutno ulovit pro zabezpe ení 
dostate ného po tu kvalitních a zdravých jedinc  i do 
dalších let.

Ovšem p es všechnu snahu správného hospoda ení 
nám jaro m že zna n  zkomplikovat plány. Týká se 
to zejména období kladení a líhnutí mlá at. Pokud 

tato ást roku je nadm rn  mokrá a chladná, dochází 
k velkým úhyn m hlavn  drobné zv e, jakou je 
bažant obecný, zajíc polní i koroptev. Když k tomuto 
jevu p idáme stále se zvyšující preda ní tlak ze strany 
p irozeného selektu po tu voln  žijící zv e, zjistíme, 
že stavy t chto živo ich  se snižují nejen v okolních 
honitbách, ale i v našem katastru. Mezi zv  škodící 
myslivosti (jak se dnes nazývá) pat í zejména áste n  
hájená a tudíž velmi špatn  slovitelná straka obecná, 
která s velkou oblibou plení hnízda všech druh  
ope enc . Z dalších predátor  je to liška obecná lovící 
drobnou zv  zejména v dob  krmení mlá at, nebo 
kuna skalní a kuna lesní. Nesmíme ale zapomenout 
ani na tzv. „rytí e našich les “ divoká prasata 
okupující kuku i ná pole od doby mlé ného zrání až 
do doby sklizn . Zde páchají nemalé škody nejen na 

Vážení tená i,

máme za sebou již první tvrtletí nového roku, ale 
p esto se v prvních ádcích vrátíme k poslednímu dni 
roku 2010.

Tento den prob hl již druhý Silvestrovský výšlap 
s veselou epicí. Vždy se nás sejde n co kolem t iceti 
nadšenc  a vydáme se po okolí. Lo ský výšlap 
kon il na tajném míst , do kterého jsme se dostali 
pomocí indicií, které jsme hledali po trase pochodu. 
Ty nás vedly kolem h bitova, vodojemu až nad 
Lhotku, Chlum na ran  Lambáda. Tady jsme si opekli 
špeká ky, rozdali silvestrovské dáre ky s perníkovou 
podkovou pro št stí a vyhodnotili jsme nejveselejší 
epi ky. Máme radost, když po roce vidíme známé 

tvá e i nov  p íchozí. 

A co jsme stihly již v roce novém? Na první 
výro ní sch zi jsme p ivítaly nové lenky a spole n  
jsme naplánovaly sportovní a kulturní akce na tento 
rok.

V únoru jsme vyzkoušely v Sazovicích novinku - 
sportcycling a po sportovním výkonu saunu a ví ivku.

V b eznu jsme masopustní pr vod zpest ily 
v modrých barvách jako Šmoulové.

Za al rukod lný kurz „korálkování“. Je ur en 
všem, kte í mají zájem vyrobit si r znými technikami 
šperky z korálk .

Taky jsme se nau ily drátování velikono ních 
vají ek. Scházíme se nepravideln  v klubovn  na 
obecním ú ad . Sledujte nást nku a naše www 
stránky. Vždy v p edstihu termín vyv síme. Základní 
cena kurzu je 150 K  v etn  materiálu.

Na konci dubna pojedeme do Prahy na muzikál 
Carmen.

14. kv tna nás eká cyklistický výlet do 

Krom íže. P idejte se k nám! Cyklovýlet  chceme 
uskute nit více. Start i cíl

vždy v Te ovicích. M žete nám i navrhnout trasu 
a vyrazíme.

Na 21. kv tna p ipravujeme v areálu za hasi skou 
zbrojnicí ve er v rytmu bubn  a následnou 

diskotéku. Jako hosty diskotéky p ivítáme tane ní 
skupinu BENKARI a o hudební zážitek se postará 
DJ Kohout.

Ve er za ne v 18 hod. skupinovým bubnováním. 
To je ur eno pro všechny lidi bez rozdílu v ku. 
Bubnovat mohou d ti již od 4 let až po seniory. Jde 
o intuitivní hraní a nejsou pot eba žádné p edchozí 
zkušenosti s bubnováním. Nemusíte mít ani své 
nástroje, vše máme pro vás p ipravené. Sedneme si 
do kruhu a spole n  pod vedením pr vodce budeme 
hrát na bubny a jiné perkusní nástroje jako jsou 
tamburíny, ch estítka, hrkátka… Spole né bubnování 
p ináší uvoln ní stresu, nahromad ného nap tí. 
Navozuje pocit sounáležitosti souhry s ostatními, 
objevuje v nás vlastní kreativitu a schopnost vyjád it 
se rytmem. Užijeme si poslech hudby, které jsme 
zárove  sou ástí. Pokud Vás spole né bubnování 
nadchne, budeme pokra ovat v kurzu, na který se 
v pr b hu ve era m žete p ihlásit. 

První sobota v m síci ervnu pat í otvírání vinných 

sklípk  v Kudlovicích. Je zde úžasná atmosféra, 
kterou vytvá í dobré víno, cimbálka a p vecké 
soubory. 

Rok 2011 se Z-dravými ženami
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plodinách, ale i na stavech drobné zv e! Na tomto 
míst  se neopomenu zmínit o za ínajícím výskytu 
psíka mývalovitého, který byl na ja e letošního roku 
spat en v blízkosti um lé nory, jenž byla vybudována 
v roku 2010 leny MS pro efektivn jší lov lišek a kun 
lovecky upot ebitelnými psy. Psík mývalovitý je 
šelma psovitá migrující z Asie p es západní Rusko 
a Slovensko až na naše území. Jde o všežravce 

živícího se bobulemi, vají ky, ko ínky, drobnými 

živo ichy a mlá aty pták . Pro svou velkou dravost 

je nežádoucím hostem hlavn  polních honiteb.

Na záv r bych cht l požádat všechny návšt vníky 

naší p írody, a  už jsou to motorká i, cyklisti, lidé 

ven ící své ty nohé milá ky i jen tak „štrádující“ 

si to zamilované páry, aby byli ohleduplní ke svému 

okolí a uv domili si, že po dlouhotrvající zim  zv  

pot ebuje dostatek klidu a pohody na své znovu 

zregenerování a k bezproblémové výchov  svých 

práv  se rodících mlá at !

S pozdravem MYSLIVOSTI ZDAR !

                        len MS Te ovice Martin B hun ík

V pr b hu prázdnin na r zných 

zámcích v echách a na Morav  

prob hne projekt Klasika pod hv zdami 
– NABUCCO 2011.

28. srpna je možné toto p edstavení 

vid t v zámeckém parku v Lednici. Opera 

je zpívána v italském originále, podrobný 

obsah opery bude v tišt ném programu. 

Uvidíme 100 lenný operní soubor, živá 

zví ata a záv re ný oh ostroj.

Vstupné se pohybuje od 1690,00 K  

(V.I.P. vstupenka s r znými výhodami), 

895, 645. 395 a 50 K . Nechceme si 

tuto kulturní událost nechat ujít. Máte-li 

zájem se s námi zú astnit, napište nám 

do 15. kv tna na náš i-mail a za neme 

organizovat.

17. zá í p ij te na tradi ní Diskotéku 

pro husákovy d ti a 19. listopadu na 

módní p ehlídku.

V dob  adventu navštívíme 

p edváno ní Krakow a solné doly 

Wieliczka. 

Záv r roku bude op t pat it 

Silvestrovskému výšlapu.

Na všech t chto akcích Vás rádi 

uvidíme. 

Sledujte proto naše www.z-dravezeny.

sweb.cz a pište na e-mail z-dravezeny@

seznam.cz 

 Marie Procházková
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Sbor dobrovolných hasi
Tento rok jsme zahájili p edsevzetím na p ípravy 

130. výro í založení sboru, které oslavíme v roce 
2012. Z tohoto d vodu jsme vytáhli z našeho skladu 
na tyto oslavy, jako stvo enou historickou ko skou 
st íka ku. Zahájili jsme na ni rozsáhlejší opravy, p i 
kterých jsme zjistili, že stávající d evená kola jsou 
už nevyhovující. V dnešní moderní dob  bylo t žké 
sehnat staré mistry kola e, kte í by se do takové 
opravy pustili. Starostovi sboru se poda ilo sehnat 
takového mistra na jižní Morav  v obci ej . Když 
se vše zda í, p edvedeme tuto zrenovovanou unikátní 
st íka ku ob an m naší obce 11. ervna na oslavách 
založení obce Te ovice. K tomuto ú elu šije naše 
hasi ka i historické obleky.

Plánujeme i opravu zbrojnice - p edevším vým nu 
starých železných vrat, které jsou již ve velmi špatném 
stavu a další opravy, které je nutno ud lat.

Kon iny – 5. b ezna – za podpory Obecního ú adu 

a ZŠ a MŠ Te ovice, jsme se zú astnili masopustního 
pr vodu. V 10 hodin 
se pr vod vydal od 
hasi ské zbrojnice 
a obešel celou obec 
spolu s dechovou 
hudbou O echovjanka, 
mužským p veckým 
sborem a desítkami 
ob an  p evle ených 
v originálních maskách. 
Všem zú astn ným 
moc d kujeme.

Od 19 hodin se 
konala na sále „U Kv ty“ KON INOVÁ ZÁBAVA. 
Mrzí nás, že t chto zábav se ob ané nezú ast ují, je 

to škoda. A ti co p išli se, doufám, dob e pobavili, 
protože k tanci hrála skupina, která zahrála moderní 
i  dechovou hudbu.

V m síci b eznu jsme provedli úklid o ezaných 
topol  od sušící stanice po mostek, podél í ky 
Svodnice, kde naši lenové toto d evo odváželi na 
ur ené místo ke spálení. 

Po átkem dubna jsme provedli jako každoro n  
sb r starého železa. I když jsme ob any vyzývali, 
aby železo nachystali v sobotních ranních hodinách, 
n kte í ob ané nachystali sb r v páte ních 
podve erních hodinách p ed domy, což sem p ilákalo 
r zné partie a železo z v tší ásti pokradli. Vybrali 
co se jim hodilo a ostatní rozházeli a nechali nám to 
uklidit. I za to málo, co nám zbylo, ob an m moc 
d kujeme.

V nejbližších dnech plánujeme úklid areálu za 
hasi skou zbrojnicí, vyhrabání listí, montování lávek, 
tak aby areál byl p ipraven na letošní akce, které 
za ínají již koncem dubna, pálením arod jnic.

Je jaro, p íroda se probouzí ke svému životu, as 
letí jako voda, blíží se Velikono ní svátky. P ejeme 
Vám, a  si je prožijete v klidu a pohod .

Zde ka Ju íková       Bohuslav Vykoukal

jednatelka                starosta sboru


