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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace

Zahájení školního roku 2016/2017
Školní rok 2016-2017 odstartoval. Ve čtvrtek 1. září
přišlo do školy na slavnostní zahájení 72 usměvavých
dětí. První školní den byl slunečný, všichni jsme se
opět sešli v radostné náladě. Odpočaté paní učitelky
si prohlížely své žáčky a rodiče doprovázející své
ratolesti vypadali spokojeni.
Slavnostním projevem ve třídě přivítala
ředitelka školy Mgr. Marie Zapletalová všechny
žáky a především naše nové prvňáčky i jejich
rodiče, popřála jim hodně úspěchů ve školní práci
a seznámila je s organizačními informacemi. Starosta
obce Ing. Jaromír Doležal všem zúčastněným popřál
hodně štěstí a úspěchů v následujících deseti měsících,
žákům popřál samé jedničky, zaměstnancům školy
hodně elánu, energie a radosti. Ve svém proslovu
se také zmínil o rekonstrukci nové školní družiny
a ostatních úpravách ve škole. Paní ředitelka se
starostou obce každého prvňáčka jednotlivě do školy
přivítali a předali mu pamětní list.

Slavnostní den našim prvňáčkům zpříjemnili žáci
páté třídy, kteří si pro děti připravili krátký program
s malým dárkem a současně přebrali nad těmito žáčky
patronát po celý rok jejich školní docházky.
Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo
a byli v učení úspěšní.
Mgr. Marta Miklová

Dýňobraní
Základní škola bude pořádat netradiční akci
s názvem Dýňobraní. Akce plná chutí, vůní a barev je
připravena na čtvrtek 3. listopadu. Celá akce se bude
točit kolem, na podzim velmi oblíbené, dýně. Rádi
bychom pozvali všechny rodiče našich žáků i dětí
z mateřské školy. Přijďte se podívat do prostor školy

i na novou školní družinu. Bude připraven bohatý
program – výtvarné dílny i soutěže, při kterých můžete
v naší škole strávit příjemné podzimní odpoledne.
Akce bude zakončena lampionovým průvodem
a malým občerstvením u obecního úřadu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

…zdravíme tě po prázdninách plných sluníčka
a letních radovánek. I v letošním školním roce nás
čeká spousta práce, úsilí, činností a společných akcí.
Ale ani přes prázdniny se v MŠ nezahálelo.
Byla položena nová podlahová krytina v přízemí
MŠ, proběhly stavební úpravy v prostorách
1. třídy, zakoupila se lehátka odpovídající novým
hygienickým normám a byl na ně vyroben vestavěný
nábytek. Z důvodů zpřísnění bezpečnostní normy
ochrany veřejných budov byl nainstalován nový
čipový systém.
Měsíc září je charakteristický tím, že nastupují
nové děti, které se především učí zvládnout odloučit
se na určitou dobu od rodičů a blízkých, adaptují se
na prostředí mateřské školy, nové kamarády, paní
učitelky, režim dne a také dodržování důležitých
pravidel, jenž jsou pro život ve společnosti potřebné
a nezbytné.
V letošním školním roce je v 1. třídě MŠ „Berušky“
zapsáno 27 dětí, z toho 19 chlapců a 8 dívek. 15 dětí
nastoupilo v září do mateřské školy poprvé. Snažíme
se vytvářet klidné, pohodové a podnětné prostředí, tak,
aby se v mateřské škole co nejdříve cítily bezpečně
a příjemně. Ke zlepšení vzdělávání přispěje také
nové přírodní hřiště a zahrada MŠ.

Ve 2. třídě MŠ „Srdíčka“ je zapsáno 28 dětí,
z toho 13 chlapců a 15 dívek. 17 dětí by mělo
v příštím školním roce zahájit školní docházku.
Proto je naším hlavním cílem vytváření základních
znalostí a dovedností důležitých pro vstup do ZŠ,
probouzení chuti pro celoživotní vzdělávání, rozvíjení
samostatnosti a podpora pozitivního vztahu k sobě,
vrstevníkům a ostatním lidem.
Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které
cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací
proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní
představení, plavání a saunování, preventivní program
„Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních,
soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků
neziskové organizace Kroužky pro děti.
Pro letošní školní rok jsme pro děti vybraly tyto
kroužky:
„Tvořivý kroužek“
Malba, kresba, koláž, výroba dekorací, výroba
ozdobných přáníček, práce s přírodním a netradičním
materiálem. Uspokojení zde najdou všechny děti
s touhou po výtvarném uměleckém vyjádření a může
se rozvíjet jejich talent.
„Angličtina pro nejmenší“
Hlavním cílem kroužku Angličtina pro nejmenší
je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který
jim bude užitečný po celý život a který je již nyní
jeho každodenní součástí. Dnešní svět vyžaduje
znalost několika jazyků, tak proč si neosvojit
správné a vědomé používání toho nejrozšířenějšího?
Angličtina se pro Vaše děti stane branou do světa
poznání.
Středa „Vědecké pokusy“
Zábavnými pokusy rozvíjíme přírodovědnou
gramotnost dětí. Našim cílem je, aby získávaly vztah
k přírodovědě, fyzice a chemii. Budou postupovat
podle originální metodiky, kterou je provede
laboratorní myška Žofka. Snažíme se děti motivovat
k zájmu o získání přírodovědných poznatků.
V rámci jednoduchých pokusů mají možnost rozvíjet
své vědění v oblasti chemie, fyziky, biologie,
a zeměpisu, ale také ochrany životního prostředí
a péče o zdraví člověka. Díky unikátnímu pojetí
si mohou děti z mateřské školy bezpečně vyzkoušet
pokusy s veškerými laboratorními pomůckami.
„Sportovní a míčové hry“
Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří
si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit nejen na nové
a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem
či nářadím, při nichž se „vyřádí“ a odreagují. Pomocí
her se mohou naučit vzájemné úctě, rozvíjet své
schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních
situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá
jejich věku.
„Tanečky“
Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se
děti učí zábavnou formou vnímat rytmus, základní
pohybová cvičení, pohybový rozsah i celkovou
koordinaci těla. V návaznosti na hudební předlohu
připravují společně choreografii, kde malí tanečníci
mimo jednotlivých variací zkoušejí také improvizaci
a formují tak svou taneční osobnost.

Mateřská škola

Dobrý den, školko…

Mateřská škola

Ekoškolka
Jedním z hlavních cílů pro tento školní rok je
zapojení se do programu Ekoškolka a následně
i získání titulu Ekoškolka. Jádrem programu je
metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí
a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením
školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy
místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků
s konkrétními tématy (Odpady, Jídlo, Prostředí
školy, Voda) je Ekoškolka na celém světě oceňována
jako program, který přináší výsledky na mnoha
úrovních:
• Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
• Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti
a návyky, klíčové kompetence užitečné pro
jejich další život.
• Posiluje demokracii ve škole a partnerský
přístup dospělých a dětí.
• Pomáhá zapojovat místní komunitu do života
školy a školu do života komunity.

EKOTÝM
Máte zájem a chuť se aktivně podílet na dění
v naší MŠ?
Chcete pomoct zlepšit život v MŠ a tím zlepšit
život vašich dětí?
Máte alespoň minimální povědomí o ekologii,
chováte se ekologicky, šetrně k přírodě?
Odpověděli jste si na otázky kladně? Pojďte
s námi do týmu.
Do EKOTÝMU!
Zájemci se hlaste ve třídě Berušek (paní
učitelka Chajruševová).
Těšíme se na vás ☺

S naplněním metodiky a témat Ekoškolky
přichází i ocenění. Jestliže mateřská škola úspěšně
projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu,
získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný
zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program
přináší značné zviditelnění mateřské školy.
Na mezinárodní úrovni koordinuje program
Ekoškola nezisková organizace Foundation
for Environmental Education (FEE) a v České
republice od roku 2005 TEREZA. Program
probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.
Mgr. Adriana Moravcová, vedoucí učitelka

Sociální komise

21. října zveme naše důchodce na přátelské posezení,
které se uskuteční v obecním kulturním sále.
Začátek v 16 hodin
Vystoupí žáci ze ZŠ a MŠ Tečovice.
K tanci a poslechu zahraje zlínská cimbálová muzika.
Těšíme se na Vás.

Skautský tábor

Junák - český skaut, z.s.

se tábor blížil dost rychle. Zkrátím to. Nakonec jsme
všechno nejdůležitější před táborem stihli. Některé
méně podstatné věci jsme dokončili až za běhu,
Školní rok končil a prázdniny se blížily. Starostí s pomocí našich mladších skautů. Alespoň mohou
pomalu přibývalo. Ne kvůli oněm blížícím se trochu již nyní zkusit, že všechno není jen tak a nejde
prázdninám, jistěže jsem se těšil, ale spíše jsem chtěl, to samo (ovšem někdy je to i zábava).
aby všechno bylo dobře připraveno na náš skautský
tábor. Ano, už jsem docela vyrostl, a tak teď místo
obyčejného balení kufru, bylo třeba připravit cielé
tábořiště a s ním i část programu pro děti. Co si pod
tím představit? Nejprve je třeba posekautkalidit
celou louku a přilehlé prostory, které budeme
během tábora využívat. Potom přijde na řadu pitná
voda, která je klíčová pro celý tábor. Namontovat
vodní filtr, provést chemický rozbor, a dovést vodu
hadicemi tam, kde bude potřeba. Aha, ještě nemáme
umyvadlo a "sprchový kout", jak tomu říkáme běžně.
Ve skautu se jedná jen o čtyři kůly, neprůhlednou
plachtu a dřevěný rošt. Dále postavit Indiánské teepee
Ale samozřejmě, jejich hlavní vyplní dnů na táboře
a vojenský hangár. Potom latríny, vyrovnat terén pro
stany a dát plachty (střechu) na jídelnu a kuchyň byla hra na etapy. Letos to byli indiáni a meztici
(a ještě jsem myslím nevyjmenoval všechno). Abych (tedy kříženci indiánů baělochů). Probíhaly mezi
nezapomněl… ty stany se musí ještě dovést, ale to až nimi neustálé spory a ty se musely vyřešit. Například
těsně před táborem, aby stanové "podlážky" nebyly lakrosem: kdo vyhrál, ten také vyhrál spor. Nakonec si
oba týmy uvědomili, že spory záměrně způsobují jen
zbytečně na dešti.
Naštěstí na to nejsem sám a naštěstí dalších někteří jedinci. Tak byli svázáni a mohly proběhnout
spoustu věcí máme již z předchozích let (např. sklep, první společné slavnosti. Na úplném konci se oba
kuchyně, jídelna, lavičky k ohni atd.). Poslední týmy usmířily a všichni jsme spokojeně odjeli domů.
měsíc před prázdninami jsme se zkrátka o víkendech Plní zážitků nejen z her, ale iz necelých dvou týdnů
scházeli v Bohuslavicích na tábořišti a kousek po strávených v přírodě.
Vít Mrlík
kousku připravovali. No, spíše kus po kusu, protože

Z-dravé ženy, z.s.

Z-dravé ženy
Ahoj milí čtenáři!
Tak tu máme konec léta, konec prázdnin
a dovolených. Těšíme se na to celý rok, a už je to
pryč! Pokud jste si léto užili aspoň tak suprově jako
Z-dravé ženy, tak jste obohaceni o nové zážitky,
přátele, vzpomínky a máte spoustu fotek.
Náš první výlet, který odstartoval prázdniny, byl
noční výšlap na Lysou horu. Naše skupinka žen
a jednoho muže zahájila výstup z Ostravice ve 24
hod. Tentokrát nám počasí ale nepřálo. Nebyla sice
zima, ale bylo zataženo. V oblacích jsme místo
vycházejícího slunce viděli jen nádherné sluneční
paprsky, které prosvěcovaly okolní krajinu. To se
nedá popsat, to se musí zažít!
V polovině prázdnin se uskutečnila druhá
společná akce, tentokrát na kole. V brzkých ranních
hodinách jsme vyrazili z Tečovic
cyklobusem na Šumavu. Čekalo
nás toulání po cyklostezkách
podél kouzelné přehrady Lipno,
projížďky od pramene Studené
Vltavy až po Český Krumlov,
sjezdy kolem Čertovy stěny do
Vyššího Brodu a také jsme zažili
adrenalin procházkou po Stezce
korunami stromů Lipno.
Na konec léta pro vás
Z-dravé ženy připravily veřejné
bubnování se zábavou. Na
sobotní podvečer jsme pozvaly
Radka Štětkáře - mladého muže,
hudebníka a muzikoterapeuta
– lektora kurzu afrického
bubnování. Seznámili jsme se
s nástroji, pokusili se rozvít
svou kreativitu, odreagovat
se od starostí a emocionálně
se vybít. Večer pokračoval
taneční zábavou s tečovickou
kapelou mladých, perspektivních
muzikantů INFINITY.
Aktivně jsme se tak turistickocyklisticko-tanečně přehouply až
do září, měsíce plného nových
začátků. Začíná škola, úkoly,
začíná podzim, začínají nové
kurzy. A právě pro ženy a dívky,

které chtějí být sportovně naladěné, nabízíme každé
pondělí od 17 hod v tělocvičně ZŠ v Tečovicích
posilovací cvičení s paní Renátou Horáčkovou.
Začínáme 24.10.2016.
Pro milovníky celodenního koupání pořádáme
8.10.2016 zájezd do termálního komplexu St. Martins
v blízkosti Neziderského jezera v Rakousku, kde
budete mít k dispozici bazény s vodou o teplotách
32o-36oC, proudy, masážní trysky, tobogány,
saunový svět, whirlpool. Jízda autobusem a super
parta pak nabízí zase skvělou zábavu a poznání
nových míst i nových lidí.
Přidejte se k nám na jakoukoliv akci. Více
informací nejen o všech akcích najdete na našich
webových nebo facebookových stránkách.
Děkujeme našim příznivcům a přejeme všem
příjemné strávení posledních teplých dnů a krásný,
barevný a pohodový podzim.
Za Z-dravé ženy Hanka Foltýnová

Z-dravé ženy, z.s.

TJ Sokol Tečovice

TJ SOKOL podzim 2016
Jak jistě všichni víte, od 1.7.2016 jsou zrušena
hostování u amatérů a střídavé starty u mládežnických
mužstev. Chce-li tedy někdo hrát v jiném než
mateřském klubu, musí přestoupit. Pro přestupy na
určitou dobu lze mezi oddíly a hráčem účastnícím
se přestupu, sjednat tzv. trojstrannou dohodu, kde je
uvedeno za jakých podmínek a na jak dlouho se přestup
uskutečňuje. Dále byl stanoven statut tzv. sdruženého
startu, kdy dva oddíly mohou vytvořit jedno mužstvo
u mládežnických kategorií s tím, že ve vyšší kategorii
mohou hráči nastupovat za mateřský oddíl. Mužstva
se sdruženým startem jsou v rozlosování označena
oběma názvy oddílů rozdělenými lomítkem a hráči
ze sdruženého týmu v mladší kategorii mohou
nastupovat za mateřský oddíl v kategorii vyšší – tedy
například, kdyby náš oddíl měl dorostence v týmu
se statutem sdruženého startu, mohl by dotyčný hrát
za mateřský oddíl v kategorii dospělých a podobně
kdyby nějaký náš hráč hrál ve sdruženém týmu, mohl
by za Tečovice nastupovat za dorost.
Po skončení minulé sezóny v týmu mužů odešli
nebo zanechali sportovní činnosti: Chudárek Roman
(dlouhodobé zranění), Družbík Jiří (zaměstnání
v Praze), Pala Rostislav, Stanislav a Petr Kristkovi
(nedochází), Ondík Aleš (zranění-kolenní vazy). Dále
z našeho oddílu přestoupili Řiháček Adam do Viktorie
Otrokovice, Bartek Martin – do Malenovic, Škarek
Daniel – do Napajedel, Adamík Martin – do Rackové,
Vacula Daniel, Chrastina Martin, Kenša Alexej – do
Mysločovic, Gabrhelík Ondřej a Mudřík Petr – do
Míškovic. Na volný přestup odešel Patrik Bartek do
Luhačovic (KP) a Horák Martin do Kudlova.
Do Sokola Tečovice přestoupili v kategorii mužů:
Chovanec Dušan – z Martinic, Plachý Tomáš, Haša
Ondřej - z Napajedel, Dorazin David – z Mysločovic,
Mrlík Michal – z Fastavu Zlín, Trvaj Ondřej, Sehnálek
Josef, Budín Jan, Šnajdr Zdeněk, Šnajdr Vladimír
– všichni z SK Baťov 1930, Strachota Pavel, Frydrych
Tomáš – z Viktorie Otrokovice.
U „A“ týmu mužů byl uveden do funkce trenéra
pan Vávra Stanislav – licence B.
Žákovské řady posílili chlapci z Malenovic, které
žáky nepřihlásili do mistrovských soutěží. Jsou to
Macek Vojtěch, Martini Alex a Otrusina Martin, kteří,
jak to podle herního projevu vypadá, budou určitě
posílením žákovských řad. Po doplnění žákovského
kádru novými registracemi v jarní části soutěže byli
zaregistrováni v letní přestávce Kučerka Lukáš,
Václavík Adam, Soják Petr, Kmeťo Daniel, Vrzala
Jakub a Zámorský Quido. Naopak odešel do Vyškova

na Moravě Ševeček Tomáš i s otcem Kamilem,
ve kterém přípravka ztratila kvalitního trenéra v případě návratu do zlínského regionu je přislíben
jejich návrat do náruče Bivoje. Dále náš klub přišel o
Řiháčka Lukáše s Horáčkem Richardem ml. – přestup
do Viktoria Otrokovice.
V žákovské kategorii přihlásil náš oddíl nově do
mistrovské soutěže tým mladších žáků, jehož vedení
se ujali Pavel Horáček, František Zívalík a Roman
Soják. Ve vedení týmu starších žáků, nastupujícího
v okresním přeboru, si dobře vede trenér Mahdal
Daniel za přispění vedoucího týmu Richarda Horáčka
staršího. S obsazením postů generality v týmu
přípravky se po odchodech hlavního kouče Karla
Bártka ml. (povinnosti při výstavbě rodinného domu)
a Kamila Ševečka (stěhování do Ivanovic na Hané
i se synem Tomášem) zatím improvizuje a hledá se
kvalifikovaná náhrada.
V letním přípravném období absolvoval
kombinovaný tým mužů přípravu na půdě účastníka
okresního přeboru Uhersko-Hradištska v Bílovicích,
kde zvítězil 1:2, pak na pouťovou neděli remizoval
v 1. Kole Poháru hejtmana s účastníkem 1.A třídy
Nedašovem 2:2 a padl až na penalty a zvítězil
v Sehradicích (nováček I.A třídy) 2:6.
Soustředění týmu za výrazné převahy členů
rezervy týmu mužů Bivoje – „BENFIKY“ proběhlo
v areálu ve Štítné nad Vláří (viz foto BENFIKA na
písku – převzato z facebookových stránek).
Žákovská reprezentace pak absolvovala letní
soustředění v Brumově-Bylnici – viz foto.

Muži A
Do podzimní soutěže vstoupil A tým nešťastnou
prohrou na hřišti Lužkovic, 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
sehrál vyrovnanou partii na půdě favorita z Mladcové
s hořkým závěrem, když Mladcová vyhrála brankou
vstřelenou až 3 minuty před koncem. Doma naši
muži potrápili dalšího favorita Viktorii Otrokovice B,
když dokázali v normální hrací době remizovat 1:1
a Viktorka dostala teprve druhý gól v soutěži. Na
penalty však vyhráli hosté. Náš tým zatím nastupuje
pokaždé v jiné sestavě, což nepřispívá zlepšení
sehranosti a výkonu týmu. Na vině je směnový
provoz „Barumáků“ a weekendové pracovní vytížení

TJ Sokol Tečovice

Soustředění B týmu mužů , Štítná nad Vláří – (zdroj Facebook)

Účastníci fotbalového soustředění - žáci a přípravka v srpnu 2016 v Bylnici

Pro Obecní Zpravodaj Pavel Gregůrek

TJ Sokol Tečovice

některých dalších, pozdě vybírané dovolené, zranění
a marodi, a také první červená karta se stopkou na
1 soutěžní utkání pro Rosťu Závodu. V sobotu 17.9.
prohráli v silně kombinované sestavě 2:3 na Veselé.
V tabulce I.B třídy sk.B měl tým po 7.kole 9 bodů
a skore 12:12.
Výsledky týmu v podzimních sedmi kolech:
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

Muži B
B tým zahájil výhrou s nováčky v Napajedlích
a doma Slušovicemi B, pak však podlehl na Žlutavě
a doma s dalším nováčkem z Doubrav. Střeleckou
chuť si spravili hoši z „BENFIKY“ na Kašavě,
ale po tomto namlsání nedokázali pokořit doma
Halenkovice a prohráli po penaltovém rozstřelu.
V tabulce III. třídy sk.A měl tým po 6.kole 10 bodů
a skore 18:10.
Výsledky týmu v podzimních 6ti kolech:
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), zápas ve Vizovicích je
odložen na 28.9.2016.

Žáci starší
Svou soutěž okresní přebor Zlínska zahájili
reprezentanti Bivoje s časovou prodlevou. Užívali
si konce prázdnin a díky menšímu počtu týmů
v mistrovské tabulce měli nalosován začátek soutěží
s dvoutýdenním zpožděním. Vlivem dalších přeložek
zápasů ať už z důvodu požadavku soupeřů nebo
kvůli Barum Rallye začali ještě s větším zpožděním.
Frekvence zápasů je díky přihlášení mladších žáků
daleko hustější, ale zatím do nejmladší reprezentace
Bivoje zvládá. 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. Zápas
s Fryštákem mají starší žáci přeložen na 20.10.2016.
V tabulce Okresního přeboru sk. A měl tým po

Tečovice A – Viktoria Otrokovice B 1:1 , PK 3:4

5.kole 9 bodů a skore 8:8.
Výsledky týmu v podzimních 5ti kolech: Příluky
– Tečovice 0:2, Tečovice – Fryšták odloženo, Kašava
– Tečovice 1:2, Tečovice – Mladcová 2:0, Vizovice
– Tečovice 7:2

Žáci mladší
Přihlášení této věkové kategorie jistě přispěje
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 premierovým
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. Po pěti zápasech
tak dokázal získat 9 bodů při skóre 21:14.
Výsledky týmu v podzimních 5ti kolech: Lhota
u Mal. – Tečovice 1:3, Tečovice – Fryšták 4:6,
Jaroslavice – Tečovice 5:2, Tečovice – Kudlov 7:0,
Březnice – Tečovice 2:5

Přípravka sk. A
Díky kolizi s pořádáním Barum Rallye byla
utkání s Halenkovicemi a Žlutavou odehrána v rámci
operativně uspořádaného turnaje v Halenkovicích,
kde naše reprezentace obsadila 4. místo při účasti
týmů z Halenkovic, Žlutav, Fastavu Zlín, Baťova
a Tečovic. Výsledky týmu přípravky v letošním
ročníku soutěže: Žlutava-Tečovice 0:4, Halenkovice
– Tečovice 6:4, Jaroslavice – Tečovice 3:7, Tečovice
– Lukov 6:11, Fryšták – Tečovice 6:7. Tomu by
odpovídal zisk 9 bodů se skore 28:26. STK OFS
Zlín ale u přípravek mistrovské tabulky nevede.

Na poli parko-hospodářském proběhne v závěru
roku 2016 za logistického i finančního přispění
obce Tečovice investiční akce na stavebně technické
úpravě zázemí TJ na přístavbě garáží a klubovny. Na
úpravě hrací plochy zatravněním prostorů brankovišť
si dali letní brigádu členové brankářského týmu pod
odborným dohledem Josefa Miklase. Je naplánována
brigáda na stabilizaci sloupových opěr záchytných
sítí na tréninkovém hřišti.
Dále uvádíme legislativně právní informaci pro
členskou obec a příznivce a to: Ve smyslu novely
Občanského zákoníku, která zrušila pojem „Občanské
sdružení“ a nahradila jej pojmem „Spolek“ nebo
„Zapsaný spolek“ a na základě usnesení Valné
hromady TJ z III.2015 byl proveden Návrh na změnu
zápisu do spolkového rejstříku. Usnesením Krajského
soudu Brno, které již nabylo právní moci, má nyní naše
TJ název: „Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice ,
z.s.“ (Zkratka z.s. znamená Zapsaný spolek – tak, jak
to vyžaduje novela OZ.). Podrobnější údaje kzápisu
lze zjistit na webovém portálu www.justice.cz pod
IČO 441 17 370. Záležitosti uvedené ve vztahu
k FAČR (Fotbalová Asociace České Republiky) pak
zjistíte na portálu https://is.fotbal.cz pod ID 7240611.
Na závěr nezbývá než popřát Sokolu co nejvíce
štěstí nejen na poli sportovním ale i hospodářském.
Bude to letošní sezónu určitě potřebovat.

Nejmladší reprezentace Bivoje na zápase synot ligy Fastav Zlín – Dukla Praha – jaro 2016

TJ Sokol Tečovice

V rámci akce „Fotbalová mládež na ligový
fotbal jen za 20,- Kč!“ pořádané 1.FC SLOVÁCKO
a.s, účastníkem nejvyšší fotbalové soutěže se
v pátek 9. září v 18:00 hod. na fotbalovém stadionu
v Uherském Hradišti zúčastnilo 12 žákovských
reprezentantů Bivoje
pod vedením tří řidičů
a zkušených kustodů Pavla Horáčka, Františka
Zívalíka a Josefa Matulíka utkání letošního ročníku
epojištění ligy 1.FC SLOVÁCKO - FC FASTAV
ZLÍN. Akce je určena pro fotbalové oddíly, které
mohou využít organizovaného vstupu na většinu
ligových utkání FC SLOVÁCKO za symbolických
20,- Kč. Platí zde pravidlo, že na tři hráče mladších
osmnácti let má zvýhodněný vstup rovněž jeden
dospělý. Zvýhodněná místa se nacházejí na jižní
tribuně "D" a mají samostatný vstup z ulice 28. října.
Díky této akci se mladí fotbalisté ze Zlínského kraje
a slováckého regionu mohou podívat na většinu
ligových zápasů za zvýhodněnou cenu. Výprava
Bivoje skončila úspěchem, všichni dorazili v pořádku
tam i zpět, teplou uzeninu a kofolu z bufetu na stadionu
strávili bez žaludečních komplikací a účastníci zažili
pravou ligovou atmosféru i díky tomu, že tribuna,
na kterou obdrželi lístky, byla nedaleko od sektoru
„rowdies“ hostí z Fastavu.
Na archívním snímku je také foto z účasti naší
přípravky na ligovém zápase jarní části 2016 ve Zlíně
mezi týmy Fastavu a Dukly Praha.

Tečovské folklorní sdružení

Hody
Vážení čtenáři, termín konání letošních
hodů se blíží a já bych vás chtěl jménem
Tečovského folklorního sdružení pozvat
na HODOVOU ZÁBAVU a zároveň vás
seznámit s jejich programem.
Loňský programový model s rozložením
hodového veselí do dvou dnů se nám
osvědčil. Termín pořádání HODOVÉ
ZÁBAVY je pátek 14.10. 2016. Nasále
U Květy zahraje k tanci a poslechu
cimbálová muzika LINDA. Ta také
doprovodí Slovácký soubor RADOVAN
z Napajedel při jejich tanečním vystoupení.
Tento soubor má za sebou nespočet
vystoupení doma i v zahraničí. Na folklorní
scéně se pohybuje více než padesát let
a historie jeho založení sahá do roku
1953. Spolu s námi si přijedou zazpívat
kamarádi z Mužského sboru Kudlovice.
Sbor spolupracuje s cimbálovou muzikou
Stanislava Gabriela, se kterou natočil dva
CD nosiče.
Hody budou pokračovat v sobotu
15. 10. 2016. Na pochůzku obci vyrazí
od Obecního úřadu slavnostní průvod
s beranem a koňským povozem ve 12
hodin.
Dojděte se podívat, těšíme se na vaši účast.
Otto Doležal
Předseda Tečovského folklorního sdružení

ZO ČSCH Tečovice

