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V letošním roce slaví významné životní jubileum
nejstarší obþanka Teþovic p. Preclíková 92 let.
Nejstarším obþanem je pan Josef Menšík, který
10. dubna 2011 oslavil krásných 90 let. Tímto
bychom mu chtČli popĜát hodnČ zdraví a Božího
požehnání.
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jste nejbohatší þlovČk mezi námi,
vašimi vzpomínkami.
AĢ Vám tČch vzpomínek stále jen pĜibývá,
ve zdraví, v radosti život Vám ubíhá.
ZdeĖka JuĜíková
Sociální komise
Duben 2011
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEěSKÁ ŠKOLA
TEýOVICE, pĜíspČvková organizace
ZAJÍMAVÉ AKCE, KTERÉ SE KONALY VE
CO JE NOVÉHO VE ŠKOLE?
Každý den se nČco dČje…žáci se pilnČ uþí, ŠKOLE
navštČvují plavecký výcvik, školní družinu a zájmové Ve školní knihovnČ se besedovalo o ýínČ
kroužky…
TČšili jsme se moc a vyplatilo se. VidČli jsme
zajímavé fotograÞe a dozvČdČli jsme se spoustu
zajímavých informací.
V úterý 22. bĜezna 2011 se v knihovnČ naší školy
uskuteþnila zajímavá beseda se zajímavým þlovČkem.
Tímto þlovČkem byl pan Pavel ŠuráĖ.
Díky panu ŠuráĖovi zavítali žáci naší školy do
východní Asie, konkrétnČ do ýíny – nejlidnatČjší
zemČ svČta. Pan ŠuráĖ se s námi podČlil o zážitky
a zkušenosti z bČžného života v ýínČ.
Jeho povídání pĜilákalo do útulného podkroví školy
spoustu posluchaþĤ, kteĜí nejen pozornČ poslouchali,
ale také mČli na pana ŠuránČ spoustu rĤzných dotazĤ.
DozvČdČli se tak o ýínČ vše, co je zajímalo a ještČ
trochu víc. Povídání bylo obohaceno poþítaþovou
prezentací fotograÞí, doplnČno mapkami, drobnými
PrvĖáþci již zdatnČ þtou a píší, páĢáci se pĜipravují
suvenýry i zvukovými nahrávkami.
na pĜestup do jiné školy…
Povídání probíhalo ve velmi pĜíjemné atmosféĜe.
Chystáme Velký slet þarodČjnic, Exkurzi do Prahy
Všichni žáci odcházeli domĤ spokojeni a obohaceni
a Školu v pĜírodČ.
poutavým vyprávČním skvČlého vypravČþe, kterým
V mateĜské škole probČhl zápis nových dČtí pan ŠuráĖ opravdu je. Všichni mu pĜejeme radostné
a i letos budeme mít nejvyšší možný poþet pĜijatých jarní dny a tČšíme se na další zajímavé povídání!
dČtí v mateĜské škole.
Souþástí besedy byla výstavka knih.
ProbČhl krásný DČtský karneval, spousta
Marta Miklová
podnČtných divadelních pĜedstavení pro malé dČti,
pĜedškoláci dokonce strávili noc ve škole v rámci KARNEVAL 2011 TEýOVICE
projektu Noc s Andersenem, podporující þtenáĜství.
Od dubna budou žáci obČdvat v „nové“ školní
jídelnČ - poĜídili jsme moderní stoly a židle, nové
kryty topení.

DċKUJEME VŠEM ZAMċSTNANCģM ŠKOLY
ZA POMOC PěI ORGANIZACI AKCÍ PRO DċTI
A DÁLE VŠEM OCHOTNÝCH RODIýģM A
SPONZORģM, KTEěÍ PODPOěILI KARNEVAL!

www.zstecovice.cz

tel. 777 106 119

…za školu a dČti Mgr. Barbora PetrĤ Puhrová,
Ĝed. školy
skola@zstecovice.cz

Projekt pravČk
Dne 25. 3. 2011 se v naší škole potulovaly tlupy
pravČkých lidí. DČti ze þtvrté tĜídy pĜišly do školy
v ponČkud netradiþním obleku. Všichni žáci byli
odČni a vyzbrojeni jako pravČcí lidé. Našim úkolem
bylo pĜenést se do dávných dob, kdy žili naši
pĜedkové a rĤzná pravČká zvíĜata. ZjišĢovali jsme,
jakým zpĤsobem si kdysi lidé obstarávali potravu,
jak se oblékali, jaká stavČli obydlí, v co vČĜili, jak se
bránili, þi jak byli výtvarnČ zdatní.

SpoleþnČ jsme si vyrobili pravČké nástroje
a zbranČ. Malbami a pČknými ozdobami jsme si pak
mohli vyzdobit naši „jeskyni“ (tĜídu). KromČ tČchto
aktivit dČti bČhem celého dne plnily rĤzné úkoly, za
které získávaly body. NejúspČšnČjší tlupa pak byla
odmČnČna pČknými cenami. DČtem se projekt velice
líbil.

VELKÝ SLET ýARODċJNIC
30.4. Teþovice za hasiþskou zbrojnicí
HRAJE MOTÝL &ERIKA
SoutČž o NejoriginálnČjší létací zaĜízení…
SoutČž o NejzajímavČjší pokrývku hlavy…
ODMċNA PRO RODIýE A DċTI V KOSTÝMU !!!
!!!ODMċNA PRO ýARODċJNICI S VLASTNÍ SHOW!!!
Program: 16,00-19,00
ýarodČjný program pro dČti:
- soutČže
- vystoupení
- diskotéka
- opékání špekáþkĤ
- pálení þarodČjnic …pĜekvapení veþera…
20,00- ?
ýarodČjná tancovaþka
Motýl a Erika - živá hudba

VSTUP ZDARMA
GRILOVANÉ MASO
KLOBÁSKY
OBýERSTVENÍ
NÁPOJE
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POýASÍ
Duben 2011
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Slovo starosty
Vážení spoluobþané,
dovolte mi, abych Vás krátce oslovil v tomto
jarním þase, jednom z nejkrásnČjších roþních období.
PĜíroda se probouzí, obléká se do veselých barev
a vzduch je prosycen vĤní kvČtĤ a rostlin. ZároveĖ se
nacházíme v období pĜed významnými kĜesĢanskými
svátky a to svátky Velikonoþními. PĜeji všem krásné
a radostné prožití tČchto svátkĤ a naþerpání co nejvíce
energie, duševních a fyzických sil pro svĤj další život
v této nelehké dobČ.
Abychom mČli naši obec ještČ krásnČjší,
zorganizoval obecní úĜad dobrovolnou brigádu na
jarní úklid obce, která probČhla v sobotu 16. dubna.
Tento jarní úklid se již stal osvČdþenou tradicí,
kterou napomáháme pĜírodČ a obci. Do této akce
se aktivnČ zapojila obþanská sdružení, pĤsobící
v obci, jmenovitČ tato - TČlovýchovná jednota
Sokol, Sdružení dobrovolných hasiþĤ, Myslivecké
sdružení v Teþovicích a skauti. Byly posbírány
odpadky nejen uvnitĜ obce, ale prakticky na celém
katastru, podél všech úþelových komunikací a také
podél všech vodních tokĤ. Taktéž bylo zlikvidováno
nČkolik þerných skládek. Byly nasbírány celkem

3 velkoobjemové kontejnery odpadkĤ. Všem, kteĜí se
úklidu zúþastnili, bych chtČl tímto podČkovat a vČĜím,
že pĜiloží ruku k dílu i pĜíští rok. Trošku mne mrzí,
pĜestože akce byla vyhlášena v obecním rozhlase, tak
se kromČ výše uvedených sdružení, nikdo nezapojil.
Letošní rok je pro naši obec velmi významný
a ponese se ve znamení oslav 870. výroþí obce od
první písemné zmínky. Hlavní oslavy probČhnou
dne 11. þervna 2011, souþástí kterých bude napĜíklad
slavnostní mše, slavnostní krojovaný prĤvod
a slavnostní odpoledne. ChtČl bych Vás všechny
pozvat k úþasti na tČchto oslavách. PĜijćte oslavit
výroþí jedné z nejstarších obcí v regionu a vyjádĜit
hrdost nad tím, že jste Teþovjáci. Konkrétní program
najdete v jiných þástech tohoto zpravodaje, pozdČji
budou do Vašich domovĤ rozeslány pozvánky
s pĜesným programem slavnostního dne 11. þervna.
ZávČrem ještČ jednou pĜeji krásné prožití svátkĤ
Velikonoþních a tČším se na setkání s Vámi na
oslavách 870. výroþí obce.
Ing. Jaromír Doležal
starosta

Vítání obēánkƽ
První letošní, možná že ne poslední, slavnostní
akce, pĜi které vítáme novČ narozené dČti do Ĝad
Teþovských obþanĤ se uskuteþnila dne 11.bĜezna
2011.
TradiþnČ se obec snaží podČkovat tímto zpĤsobem
rodiþĤm a popĜát jim a jejich dČtem hodnČ štČstí
a zdraví do dalšího života.
Tentokrát jsem mČl možnost pĜivítat celkem
9 nových obþánkĤ Teþovice a to:
Denis Družbík
Lukáš BatČk
Erik Slováþek
Alice Ondíková
Eliška PekaĜová
Anežka Zívalíková
Jakub VyĖuchal
Patrik Muþka
Tomáš Hynþica
K slavnostní atmosféĜe pĜispČli svým pásmem
básní a písniþek i žáci z naší školy pod vedením
p. uþitelky Adriany Gajdošíkové.
Duben 2011
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ZávČrem bych rád popĜál všem našim malým
spoluobþánkĤm,aby se jim dobĜe žilo nyní už i v jejich
obci a aby rostly ke spokojenosti svých rodiþĤ a nás
všech.
Ing. Jaromír Doležal
starosta obce
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Oslavy obce

O zlatý tragaþ
- 3. roþník pČvecké
soutČže
I letos probČhnČ soutČž zpČvákĤ O zlatý
tragaþ. PĜijćte v pátek 24.þervna podpoĜit
mladé talentované zpČváky do sálu hostince
U KvČty.
OpČt bude pĜipraveno obþerstvení,
grilované maso, pro všehny dČti skákací hrad
a atrakce zdarma. Zaþátek v 15:00 hodin.
ZpČváci, nezapomeĖte poslat pĜihlášku! Více
info na www.tragac.webnode.cz

Duben 2011

Oslavy 870 let výroþí obce probČhnou
11.þervna 2011. Máte se opravdu na co tČšit.
Již nyní mĤžeme poodhalit prĤbČh celého dne:
Oslavy zaþnou slavnostní mší v našem
historickém kostele, tak jak se na správnou
oslavu sluší. Vystoupí zde zĜejmČ i Teþovský
X-tet. Poté bude prĤvod obcí, do kterého jste
všichni zváni. Nebude chybČt dechová hudba.
PrĤvod zamíĜí do prostranství venkovního
areálu pĜed Bivojem u fotbalového hĜištČ.
Zde všichni dostanou zdarma obþerstvení!
(Ĝízek a pivo nebo nealko) V tomto prostoru
pak budou probíhat vystoupení historického
šermu, kejklíĜĤ, historického tance. PĜivítáme
zde i našeho slavného rodáka a nebudou chybČt
vystoupení nČkolika hudebních skupin. Bude
zajištČno obþerstvení, atrakce pro dČti, veþerní
zábava. Podrobný program bude k dispozici
pozdČji na pozvánkách, plakátech a webu
Teþovic. UrþitČ se máme na co tČšit.
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Struēná historie obce
Za období vzniku obce Teþovice se považuje rok
1141v souvislosti s nejstarší dochovanou písemnou
zprávou o tom, že Teþovice patĜí do pĜerovského
arcihájenství. Obec byla ale osídlena již v paleolitu,
neolitu a období kultur doby bronzové a železné.
Historické prameny pak mlþí více než 150 let, až do
roku 1307. V tomto roce držel samostatné panství
Teþovice BuĖ z Teþovic, þlen mocného vladyckého
rodu. V Teþovicích tehdy byla tvrz, vedle které byl
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zbudován kostelík (pravdČpodobnČ pĜedchĤdce
kostela sv. Jakuba VČtšího). Roku 1350 došlo ke
spojení teþovického a malenovického panství.
StĜediskem se staly Malenovice a zatlaþily tak do
pozadí význam Teþovic. To mČlo za následek ztrátu
tvrze, jejíž zánik je datován do konce 14. století
a pozĤstatky tvrze jsou „pohĜbeny“ v okolí kostela
pod parkovištČm prĤmyslového areálu.
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Jan Milíþ z KromČĜíže rodák z Teþovic
Narodil se v rozmezí let 1320 - 1325 v Teþovicích
na MoravČ, kde žila jeho babiþka. Pocházel z prosté
rodiny. Na MoravČ pĤsobil v duchovním povolání.
V letech 1358-1362 byl církevním hodnostáĜem
a notáĜem v kanceláĜi Karla IV, kterého nČkolikrát
doprovázel na cestČ do NČmecka. Za své služby se
stal kanovníkem u sv. Víta. Rozhodujícím obratem
v MilíþovČ životČ byla plamenná kázání Konráda
Waldhausera. Pod jejich vlivem se roku 1363 vzdal
Milíþ všech statkĤ i dĤstojenství, jen aby mohl
"v úplné chudobČ sloužit Kristu a jeho evangeliu". Od
svého rozhodnutí se nedal odvrátit ani arcibiskupem
Arnoštem z Pardubic. Po pĤlroþním
pobytu v Horšovském Týnu se v roce
1364 vrátil do Prahy a zaþal kázat
v pražských kostelech.
První
etapu
zahájil
v
malostranském kostele sv.
Mikuláše,
kde
promlouval
þesky, zprvu však bez velkého
úspČchu. Posluchaþi se vysmívali
i jeho moravské (zĜejmČ hanácké)
výslovnosti. PostupnČ si však
svou opravdovostí a pílí získával
posluchaþe, až se z nČj nakonec stal
Ĝeþník prvního Ĝádu, na jehož kázání
se lidé hrnuli davem. NejvČtší úspČchy
slavil ve staromČstském chrámu
sv. Jiljí, k jehož jihozápadní stranČ
pĜiléhaly uliþky, obydlené pĜevážnČ
þeským etnikem. Zájem o Milíþova
kázání byl tak velký, že musel kázat
tĜikrát, ba i pČtkrát dennČ, duchovním
a bohoslovcĤm latinsky, lidu þesky.
Po WaldhauserovČ onemocnČní se
nauþil i nČmþinČ a svĤj repertoár rozšíĜil i o kázání
v chrámu P. Marie pĜed Týnem.
Jeho touhou byla nápodoba Kristova života
(Imitation Christi) projevující se chudobou,
dobroþinnými skutky a varováním pĜed pouhou
pĜedstavou hĜíchu. Nebylo stavu, jehož neĜesti by
nebyl pokáral, nebylo osoby postavení nízkého
neb vznešeného, již by nebyl postavil na pranýĜ,
zasluhovala-li toho.
Ćáblova osidla spatĜoval hlavnČ v ženském
elementu, a odtud také vyvČralo jeho úsilí vykoĜenit
v Praze prostituci. Prostor mezi BartolomČjskou
a Konviktskou zaujímaly ve XIV. století tzv. Benátky.
ýetné malé domky, jež byly sídlem prostitutek. Na
konci 60. let zde Milíþ založil útulnu pro kající ženy.
Duben 2011

Když byly r 1372 Benátky zrušeny, obdržel Milíþ toto
místo a z vyprosených almužen založil novou útulnu
Jeruzalém s kaplí sv. MaĜí Magdaleny a s domem
literátĤ.
Milíþ ve svém horlení proti hĜíchu zašel tak daleko,
že Karlu IV. zaþal vytýkat nedostatek horlivosti pĜi
odstraĖování církevních zloĜádĤ.
V roce 1366 pĜi kázání o pĜíchodu Antikrista
tvrdil, že už je na zemi a ukázal na Karla IV., jako by
Antikristem byl on. Za útok na královský majestát
dal arcibiskup Oþko z Vlašimi Milíþe na þas uvČznit,
a jeho kázání, pokud byla zaznamenána písmem, dal
pĜezkoumat dvČma uþeným bohoslovcĤm. Ti však
v jeho kázáních nenalezli nic závadného, a tak byl
Milíþ zase propuštČn.
Milíþ vČĜil, že církev
se mĤže obrodit jen shora.
Vydal se tedy 1372 do
ěíma, kde byla oþekávána
návštČva papeže Urbana
IV., aby jej pĜesvČdþil
o svolání všeobecného
koncilu. Také na této
cestČ pokraþoval ve své
kazatelské þinnosti, až se
bezohledným
kázáním
dostal do vážné rozepĜe
s žebravými mnichy, kteĜí
ho i s jeho spolucestujícím
uvČznili
v
klášteĜe.
Zde napsal Libellus de
Antikristo, vČštící blízký
konec svČta. Antikrist
pĜebývá podle všeho mezi
námi a dobĜe se skrývá.
Milíþ jej hledá a odhaluje.
Zpoþátku jej ztotožĖoval
s Karlem IV.. PozdČji urþil
antikrista za ztČlesnČní všeho zla a posunul tak Ĝešení
do etické roviny. Po papežovČ pĜíchodu se oþistil ode
všech naĜþení, jež mu byla kladena za vinu. NepodaĜilo
se mu však pĜimČt papeže ke svolání koncilu.
Vrátil se do Prahy, kde ještČ horlivČji pokraþoval
ve svém díle. Jeho nepĜátelé jej znovu obvinili nejprve
u arcibiskupa, který si nepĜestával Milíþe 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 opČt Milíþ
osobnČ. Úþel jeho cesty se zdaĜil a jeho nepĜátelé stáhli
žalobu. Milíþ se však už do Prahy nevrátil. ZemĜel
v Avignonu 1. srpna 1374.
pokraþování na str. 11
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Teēovice slaví – zamyšlení T. Zindlera
Když jsme sedČli jako dČti ve školních lavicích
a uþitelé se snažili do našich hlav vmČstnat nČco
kolem historie, brali jsme to jen nČco jako nutné
a þasto nudné informace, s cílem absolvovat daný
roþník. Historie v našich zemích je opravdu barvitá
a informací mnoho. A pokud nejste historik þi fanda
historie, lehce se ztratíte v pĜehršli významných
budov, osobností a památek. Bereme naši historii jako
jakousi nezajímavou samozĜejmost, nČco co je kolem
nás ve velkém množství a nepĜikládáme tomu pĜíliš
váhu. Nechci nikomu tady Ĝíkat, že je to chyba a tak
podobnČ, protože každý z nás vnímá život po svém
a pro mnoho lidí není historie zajímavá. Jen se s vámi
pokusím podČlit o své zážitky.
V loĖském roce jsem odcestoval natáþet Þlm do
USA. Jeli jsme se štábem a s výpravou motorkáĜĤ
napĜíþ Amerikou. Nemohu Ĝíct, že jsem za tČch 17 dnĤ
poznal dĤkladnČ Ameriku, ale mohu Ĝíct, co jsem
za tu dobu poznal. První šok pĜišel hned první den,
po pĜíletu do Chicaga. Centrum mČsta bylo pČkné,
výškové budovy, nadzemní dráha se klikatila mezi
nimi, spousta aut. Vyrazili jsme po legendární Route
66. Ta hned z centra zamíĜila na pĜedmČstí a pak
na venkov. PĜedmČstí Chicaga bylo jako projížćka
strašidelným hradem. Spousta domĤ, které byly
vybydlené, vyhoĜelé, opuštČné. Architektonický styl
snad ani nebyl ve slovníku, když nČkdo tyto lokality
projektoval. VidČli jste nČco, co v amerických Þlmech
takĜka nenajdete, najednou nevíte, jestli si z vás nČkdo
nevystĜelil, že TOTO je TA Amerika.
Další zvláštnosti se vám naskytnou hned po
opuštČní mČsta. MĤžete vidČt malé domeþky, které
jsou buć obydleny, nebo už opuštČny, kolem kterých
je vČtší þi menší nepoĜádek. Ovšem velmi þastým
obydlím jsou mobilní domy. Z mobilních domĤ jsou
þasto tvoĜeny celé sídlištČ, nČco jako velký autokemp,
jenže ty domy tam stojí trvale, aþ na kolech podepĜené
špalkama, tak s nimi nikdo nikam nejezdí.
Tento jev trvá minimálnČ až do míst, kde se pĜíroda
mČní v pustou divoþinu. Tam pozvolna mobilních
domĤ ubývá. Najdou se i mČsta a mČsteþka, kde zvolili
jednotný architektonický styl, ale všechny místa mají
jedno spoleþné: chybí jim historie.
Když jsme natáþeli Þlm Route 66 – Mainstreet
USA, setkali jsme se s mnohými lidmi. VyprávČli
nám o historii této cesty. S úžasem jsme konstatovali
a konstatovali to také samotní Ameriþané, že mají
tak málo historie, že je pro nČ dostateþnČ silným
argumentem fakt, že Route 66 pochází ze þtyĜicátých
Duben 2011

let minulého století. Tato cesta byla prohlášena za
národnČ-kulturní památku USA. Ruku na srdce,
víte nČkdo o nČjaké silnici v EvropČ, která by byla
prohlášena za kulturní památku? V konkurenci
románských, gotických, renesanþních, barokních
památek, které nás tak samozĜejmČ obklopují.
V Americe nenajdete stavbu starší pĜibližnČ 150 let.
Náš kostel v Teþovicích pochází z doby kolem roku
1260 a je tedy asi 750 let starý. Je moc dobĜe, že
se tato památka zachovala do dnešní doby a je naší
povinností se o tak významnou památku starat. Víme
také, že ke kostelu patĜila tvrz, na které bylo tehdejší
panství. Tvrz je dodnes ukryta pod zemí poblíž kostela
v prĤmyslovém areálu.
K této naší opomíjené historii ale patĜí také jedno
velmi významné jméno. Tím je Jan Milíþ z KromČĜíže.
Na základČ rĤzných studií a posudkĤ je takĜka jisté,
že tento kazatel pochází právČ z Teþovic. A tak mají
Teþovice svého nejstaršího známého rodáka, který se
zapsal do uþebnic dČjin a s nimi i Teþovice.
Pokud tedy vČtšina z nás historii pĜíliš nerozumí
a neovládá ji dopodrobna, mohl by nás aspoĖ hĜát
fakt, že Teþovice mají z historického hlediska své
zásadní postavení. Mají své kulturní dČdictví a to
dČlá z Teþovic výjimeþnou obec, která na tomto faktu
mĤže budovat svou image. Oslavy obce pak mohou
být jakousi pĜipomínkou významu naší historie,
kde mimo jiné znovu mezi námi pĜivítáme našeho
slavného rodáka Jana Milíþe, který nás poctí svou
návštČvou.
Tomáš Zindler

Obecní zpravodaj

Svátky jara se nazývají ____________________.
Chlapci si z proutkĤ pletou _________________.
S pomlázkou pak chodí na __________________.
Místo vánoþek peþeme _____________________.
Z naklíþeného obilí nám vyroste______________.
Hlavním znakem jsou malovaná ______________.
mazance, vajíþka, pomlázku, koledu, Velikonoce,
osení
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JUNÁK - svaz skautƽ a skautek R
Již nČkolik let bývám oslovena Charitou Zlín
s prosbou o zapojení se do TĜíkrálové sbírky. Protože
chceme pomáhat potĜebným, první akcí nového roku
bývá TĜíkrálová sbírka. Druhý lednový víkend prošli
koledníci celou obcí s koledou a vybírali do charitních
pokladniþek pĜíspČvek urþený pro lidi v nouzi. Letos
se vybralo 20.631,- Kþ. Všem koledníkĤm a jejich
doprovodu (nejen z Ĝad skautĤ) a dárcĤm i za Charitu
Zlín dČkujeme.
Na konci ledna jsme pĜipravili u Malenovického
hradu akci pro svČtlušky a vlþata z Malenovic
i Teþovic. Všichni se tČšili na slíbené obléhání hradu þi
lov Ptáka Ohniváka. Po všech pĜekonaných nástrahách
se dČti vydaly na dlouhou pouĢ Pohádkovým lesem.
Po nalezení pokladu si zahrály nČkolik her a zazpívaly
pár písniþek.
V sobotu 9.4. se uskuteþnila tradiþní spoleþná
akce všech zlínských skautĤ, pĜi které ve spolupráci
s Technickými službami Zlín þistíme po zimČ bĜehy
Ĝeky DĜevnice. ěeka je rozdČlena mezi jednotlivé
skautské oddíly a na naše stĜedisko pĜipadá úsek od
Duben 2011

mostu v Malenovicích po prodejnu OBI. V rámci této
akce si ke své trase již 3. rok pĜibíráme i sbČr odpadu
kolem OÚ Teþovice, KĜíže a cyklostezky. Na území
Teþovic a cyklostezce jsme nasbírali 1 pytel platového
odpadu a 3 pytle s ostatním odpadem. Na bĜezích
kolem DĜevnice bylo nasbíráno 13 pytlĤ odpadu.

Na schĤzkách se pĜipravujeme na Velikonoce
a vĤbec pĜíchod jara.
Olga Šuranská
vedoucí stĜediska
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TJ SOKOL Teēovice – oddíl kopané
Asi dvČstČþlenná TČlovýchovná jednota Sokol
provozuje svou þinnost v areálu „V Králi“, nabízí zde
vyžití nejen sportovního charakteru, ale ve spolupráci
s obcí a ZŠ Teþovice i spoleþensko-kulturní aktivity.
Oddíl kopané, který má v mistrovských soutČžích
registrováno 5 mužstev – tedy 2 týmy mužĤ,
dorost, žáky a pĜípravku, se úþastní v rámci okresu
mistrovských soutČží Ĝízených OFS Zlín.
Po podzimní sezónČ je A tým mužĤ vedený
trenérem Pavlem Horáþkem tzv. „PĤlmistrem“
okresního pĜeboru Zlínska – tj. že vede soutČž s 32
body a brankovým pomČrem 43:23 pĜed skupinou
pronásledovatelĤ Štípa (31), Jaroslavice (31),
Tlumaþov (30), Ludkovice (28). Pozice je aktuálnČ
potČšitelná, zvláštČ vzhledem k závČru minulé sezóny,
kdy záchranáĜské úsilí týmu udržet soutČž trvalo až
do pĜedposledního kola. UmístČní týmu je zúroþením
letní pĜípravy, vhodného doplnČní 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 sezónČ bude ještČ soutČž velmi zajímavá. Pro
další období bylo cílem vedení zajistit prodloužení
hostování Ivana BoĜuty, Roberta Sedláþka – což
vyšlo, bohužel se nepodaĜilo dohodnout s Jiskrou
Otrokovice na uvolnČní Z. Šnajdra. Navíc pĜišli
na hostování do 30. 6. 2011 posily Tomáš Kutra ze
Štípy, Erik PiĖos z Malenovic a OldĜich a Marian
Raiskupovi z Kvasic. Na hostování do Komárova byl
uvolnČn Jaroslav Vicher.
Na udržení výkonnosti kádru prodČlal A tým
mužĤ dĤslednou zimní pĜípravou, kterou zahájil už
v lednu 2011. Souþástí této pĜípravy bylo i plánované
soustĜedČní ve sportovním areálu v Luhaþovicích
a premiérová úþast na zimním turnaji v HulínČ
hraném od 5.2.2011 do 13.3.2011 ve dvou skupinách
s celkovým umístČním na 5. pozici z deseti týmĤ
pĜevážnČ z krajských soutČží. V zaþátku mistrovské
sezóny na jaĜe 2011 zvítČzilo naše Áþko na pĤdČ
poslední Kašavy 0:5, ale v domácím utkání z Dolní
Lhotou nedokázali naši stĜelci pĜekonat výteþného
ŠenkeĜíka v brance hostí a výsledkem je pouze
remíza. I tak pĜi prohĜe Štípy v Ludkovicích zatím
drží naši muži 1. pozici v tabulce.
Rezerva Bivoje po nevýrazných výkonech se
zlepšením v závČru podzimní þásti okupovala 9. místo
mistrovské tabulky III.tĜídy sk. A, po koordinované
pĜípravČ na jarní þást soutČže s A týmem mužĤ, ale
nedokázala její výsledky zúroþit, když prohrála
na pĤdČ rezervy Fryštáku i doma s PohoĜelicemi.
Duben 2011

V tabulce pravdy tak mČla po 15.kole -5 bodĤ a musí
zapracovat na zlepšení pozice.
Dorostenci po podzimu obsadili 8. místo
z dvanáctiþlenné tabulky Okresního pĜeboru
dorostu s náskokem 10 bodĤ na sestupové pozice,
ovšem s nedostižitelnou ztrátou na popĜedí tabulky.
Tým bojuje po letním odchodu 7 hráþĤ do mužské
kategorie s malým poþtem vlastních odchovancĤ
i neustálými zmČnami v sestavČ. I bČhem soutČže
byla neustále doplĖována hráþská základna i díky
tomu, že nČkteĜí kmenoví hráþi Bivoje (Miklas,
Vacula, Kristek, ěiháþek) se znají s hostujícími hráþi
ze škol a pĜi doplnČní kádru pomohli informacemi.
VýraznČ vypomáhají kmenoví hráþi dorostu ze Lhoty
u Malenovic, která svĤj tým nepĜihlásila do letošního
roþníku v soutČži dorostu (Pešta, Šiška, Velikovský,
Pechtor), na hostování z Viktorie Otrokovice u nás
hraje PiĖos a Kaštovský, vypomáhá i Bartošík (SK
Louky) a Búbela (SK Paseky), podaĜilo se dojednat
hostování Adama Adamíka a Jaroslava Poláška ze
Žeranovic – tedy celkem 10 hráþĤ z jiných oddílĤ
než vlastní odchovanci. K nevyrovnaným výkonĤm
pĜispČla i dlouhodobá absence ze zdravotních dĤvodĤ
R. Kristka. Po zdaĜilém zaþátku soutČže a vítČzství na
horké pĤdČ Tlumaþova však nedokázali reprezentanti
dorostu navázat na tyto zisky doma a ztratili body se
soupeĜi ze stĜedu tabulky a výsledkem je postavení
až na 8. místČ. Co je však platná “Fotbalová
diplomacie na pĤdČ STK ohlednČ posílení kádru“,
když na 1. mistrovské utkání s Nedašovou Lhotou
(druhá pozice v mistrovské tabulce) nebylo možné
poþítat s vykartovaným Peštou, dlouhodobým
rekonvalescentem Šiškou (zánČt ledvin), studijnČ
zaneprázdnČným
Kaštovským
a
nČkolika
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 nejtČsnČjším rozdílem, ale bez bodĤ.
Velkou radost dČlají pĜíznivcĤm Teþovské kopané
žáci, kteĜí jako nováþek soutČže vedou soutČž
Okresního pĜeboru. Pod vedením trenéra Petra
Kuþerky a vedoucího týmu Slavického porazili
v 1. jarním mistráku druhou Veselou 4:0 a zvýšili
náskok pĜi potČšitelném skóre 36:11. Zatím ani jednou
neprohráli a ztratili body pouze po dvou remízách.
Žákovská pĜípravka pod vedením trenéra mládeže
Karla Bártka juniora získala na podzim 13 bodĤ,
když problém mČla u hlavnČ soupeĜĤ (Paseky
a Napajedla) pĜipravujících se a hrajících na povrchu
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s umČlou trávou. Obsadila tak 4. pĜíþku s devítiþlenné
soutČže a do jarních kol jde s otevĜeným hledím.
V pĜípravném turnaji v hale v Otrokovicích obsadila
naše nejmladší reprezentace 4. místo.
V rámci spoleþenských aktivit uspoĜádala TJ Sokol
6. února 2010 „Ples sportovcĤ“ ve spoleþenském sále
v kulturním domČ v Sazovicích. Tato spoleþensko
kulturní událost, která se pomalu stává dobrou tradicí,
se setkala i díky významné podpoĜe sponzorĤ TJ
Sokol s pĜíjemným ohlasem a s velkou úþastí nejen
sportovcĤ, ale i zájemcĤ ze širokého okolí. K dobré
zábavČ pĜispČlo i vystoupení hudebního doprovodu
v podobČ skupiny ORION z Holešova.
Ve spolupráci s obcí Teþovice se þlenové oddílu
kopané vþetnČ fanouškĤ a Old Boys gardy zúþastnili
zušlechĢovací brigády v podobČ omlazení dĜevin
a výrubu náletového porostu kolem obslužné
komunikace u místního hĜbitova. Na bezchybném
chodu se podílelo zázemí TJ vþetnČ „kuchaĜe Vlþka“,
hospodáĜský park fy L-Stav a také pĜíspČvky obyvatel
okolí upravované komunikace – jako je napĜíklad
obþerstvení v podobČ kávy a koláþkĤ z kulináĜské
dílny paní GajdĤškové.
V investiþní oblasti dochází – jak jste jistČ všimli
– i ke zvelebení zázemí pro sportovištČ – stavebním
úpravám kabin pro hosty i modernizaci kuchynČ
a zázemí rest Bivoj – ladČno do zelena. Trápením pro
všechny zainteresované je však problém odvodnČní
hlavní hrací plochy, kde víc než technický a profesní
um þlovČka, úĜaduje pĜíroda.

27. bĜezna probČhla výroþní valná hromada TJ
Sokol, která schválila zprávu o þinnosti i zprávu
revizní komise. Dle ekonoma VV hospodaĜí TJ
s roþním vyrovnaným rozpoþtem cca ¾ milionu
korun za výrazné (a to nejen Þnanþní) podpory obce
Teþovice, regionální sdružení ýSTV a OFS Zlín
a sponzorské úþasti na þinnosti oddílu Þrem od Kovo
Soják, L-Stav, MRB Sazovice, Ideal Trade, Autokom
Teþovice a hospody REST Bivoj. Výkonný výbor
si cení jakékoliv i sebemenší podpory nejen od
sponzorĤ pravidelných fotbalových weekendĤ, ale
hlavnČ každodenní práce související s chodem oddílu
– tj. þinnosti trenérĤ a vedoucích mužstev, hospodáĜe,
výpomoci pĜi praní dresĤ paní Menšíkovou, nezištné
výpomoci všech ĜidiþĤ pĜi dopravČ hráþĤ na utkání
k soupeĜĤm a v neposlední ĜadČ i aktivního pĜístupu
skupiny pravidelných výkonĤ poĜadatelské služby
vþetnČ výbČru vstupného za vedení Josefa Ondíka
a vzorného pĜístupu k výkonu asistence delegovaným
rozhodþím ing. Karlem Bártkem.
Výkonný výbor TJ Sokol Teþovice touto cestou
dČkuje všem svým fanouškĤm, aktivním þlenĤm
i
neþlenĤm TJ, sponzorĤm i nejmenovaným
pĜíznivcĤm oddílu za jejich podporu a úþast pĜi
þinnosti TJ a vČĜí, že do Nové sezóny vykroþili
všichni spoleþnČ tou správnou nohou.
Za Výkonný výbor TJ Sokol Teþovice
PĜedseda VV - Richard Horáþek v.r.

pokraþování ze str. 7 - Jan Milíþ z KromČĜíže
Z Milíþovy literární þinnosti se nejvíce rozšíĜily
postily, napĜ. Gracie Dei (Milosti Boží), jež vznikla
v letech 1368 --1372 a dochovala se v ĜadČ rukopisĤ,
a Abortius (Nedonošený plod). Jeho rozsáhlá literární
þinnost nedosahovala údajnČ jeho Ĝeþnických
kvalit. NepĜekraþovala nikde hranice ortodoxie, ale
otevírala cestu nekonvenþním interpretacím (napĜ.
požadavek þastého pĜijímání svátostí pĜedjímal
myšlenku obecného knČžství). Dochované spisy,
hlavnČ latinsky psaná /Knížka o Antikristovi/
(zatímco þesky a nČmecky psaná kázání a modlitby se
bohužel nedochovaly), zdaleka nedosahují Milíþova
Ĝeþnického umČní. V každém pĜípadČ jeho kázání
padla v ýechách na úrodnou pĤdu a mezi jeho žáky
patĜil mj. i MatČj z Janova, který je také autorem
jednoho z Milíþových životopisĤ (spis O pravidlech
Nového a Starého zákona). Dalším známým žákem
byl Tomáš ze Štítného. Z Milíþe vycházel i Mistr Jan
Hus a nizozemské hnutí Devotio moderna.
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Ekologická komise

– zpráva o ēinnosƟ 1Q/2011

Ekologická komise OÚ Teþovice byla zĜízena
za úþelem ochrany a zlepšování životního prostĜedí
v obci a péþe o vzhled obce. Do mandátu komise byla
zaĜazena taktéž péþe o památky v obci a historii obce.
Na základČ dotazníkového šetĜení komise pĜijala
cca 20 pĜipomínek obþanĤ. VypoĜádání jednotlivých
pĜipomínek naleznete na webových stránkách obce
www.tecovice.cz. Na tomto místČ dovolte zmínit
nČkteré z problémových oblastí:

na chodnících v naší obci je tedy zakázáno, jelikož
žádná taková znaþka v obci umístČna není. Mnoho
automobilĤ také neohleduplnČ parkuje na nevhodných
místech - velmi frekventovaných úsecích silnic,
v kĜižovatce tak, že brání bezpeþnému výhledu, nebo
tak, že dokonce úplnČ brání prĤjezdnosti silnice, apod.
Prosím, zamysleme se všichni nad vhodností zpĤsobu
parkování svého automobilu.
4. Odpadkové koše - po obci bylo rozmístČno
10 ks nových odpadkových košĤ. Prosíme obþany ochraĖujte je, koše jsou majetkem nás všech, a hlavnČ
je používejte. Již žádný odpadek pohozený jen tak na
veĜejném prostranství! V této souvislosti dále žádáme
všechny obþany, aby v dobČ mezi pravidelnými svozy
uschovali (dali pryþ z oþí) svoje nádoby na komunální
odpad (popelnice), které pČknému vzhledu obce zcela
jistČ nepĜispívají.
5. Psí a jiné zvíĜecí exkrementy – povinností každého
majitele je uklizení veĜejného prostranství od
exkrementĤ svého zvíĜecího miláþka a jejich umístČní
(v sáþku!) tĜeba do výše jmenovaných odpadkových
košĤ.
6. Zanedbané památky – probíhá oprava DĜevČného
kĜíže, KĜíže na Podluží a Kapliþky. O hrob padlých
rumunských vojákĤ peþuje Základní škola.

1. Pálení rostlinných materiálĤ v otevĜených ohništích
– zámČrem je pálení úplnČ zakázat a realizovat
systém sbČru bioodpadu. Potrvá však ještČ nČjakou
dobu než bude systém sbČru nastaven a realizován.
Do té doby apelujeme na obþany, aby spalovali pouze
ĜádnČ usušené rostlinné materiály, za pĜíznivých
povČtrnostních podmínek a zásadnČ nikoliv ve dnech
pracovního klidu (nedČle a svátky).
2. Hluþné þinnosti ve dnech pracovního klidu –
obecnČ závaznou vyhláškou „O veĜejném poĜádku,
vzhledu a þistotČ v obci Teþovice“ (ve schvalovacím
procesu) bude zakázáno používání hluþných strojĤ
a zaĜízení (sekaþky, motorové pily, apod.) ve dnech
pracovního klidu (nedČle a svátky). Apelujeme na
obþany, aby toto již nyní vzali na vČdomí.
3. Parkování automobilĤ na obecních chodnících
a dalších nevhodných místech – automobily smí
V Teþovicích 21.4. 2011
parkovat na chodníku pouze v pĜípadČ, že to
Ing. LudČk Ondík, Aleš Ondík, JindĜich Václavek,
umožĖuje dopravní znaþka! Parkování automobilĤ
Pavel Rapant
Usnesení
Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Teþovice konaného dne
29.12.2010
---------------------------------------------------------------------------3.1 ZO schvaluje:
3.1.1 program dnešního jednání
3.1.2 návrhovou komisi
3.1.3 ovČĜovatele zápisu
3.1.4 VI. úpravu rozpoþtu obce na rok 2010
3.1.5 rozpoþtové provizorium na rok 2011
3.1.6 vnitĜní smČrnici þasového rozlišení
3.1.7 Dohodu o kolektivním þlenství Obce Teþovice
a Sdružení hasiþĤ ýech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasiþĤ Zlín
3.2 ZO povČĜuje:
3.2.1 ing. Jaromíra Doležala, starostu obce ke spolupráci
s poĜizovatelem územního plánu, tj. s Magistrátem
mČsta Zlína, útvarem hlavního architekta,
stĜediskem územního plánování ve smyslu §47
odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 a odst.
3 zákona þ. 183/2006 Sb. ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a to po dobu celého volebního období
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Usnesení
Z 4. zasedání Zastupitelstva obce Teþovice konaného
dne 28. 3. 2011
---------------------------------------------------------------------------4.1
ZO schvaluje:
4.1.1
program dnešního jednání
4.1.2
návrhovou komisi
4.1.3
ovČĜovatele zápisu
4.1.4 pĜesun v návrhu rozpoþtu obce 70 tis. Kþ z 3399
Záležitosti kultury, církví na 3419 TČlovýchovná þinnost
4.1.5
rozpoþet obce na rok 2011 vþetnČ pozmČĖovacího
návrhu
4.1.6
VeĜejnoprávní smlouvu mezi Obcí Teþovice a
Statutárním mČstem Zlín týkající se výkonu pĜenesené
pĤsobnosti v pĜestupkovém Ĝízení.
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

Obecní zpravodaj

ZO bere na vČdomí
zápis Þnanþního výboru obce Teþovice
ZO neschvaluje:
snížení odmČn neuvolnČným zastupitelĤm obce o 10 %
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II. roēník výstavy vín se vydaƎil
I když loĖský rok vinaĜĤm nepĜál a patĜil k tČm
nejslabším za posledních deset let, uspoĜádalo
Teþovské folklorní sdružení druhý roþník výstavy vín,
která se konala 9. 4. 2011 v sále hostince U KvČty.
Týden pĜed výstavou bylo shromáždČno 347 vzorkĤ
bílých a þervených vín z vinaĜské oblasti Morava a 17
vín zahraniþních (Rakousko, Portugalsko, Rumunsko
a ŠpanČlsko).
Moravská vína pĜijelo hodnotit v nedČli pĜed
výstavou 30 odborných degustátorĤ, kteĜí urþili
nejlepší vína v jednotlivých odrĤdách a šampióny
výstavy v bílých a þervených vínech.

došlo i na tanec. KaždoroþnČ navštívím nČkolik
podobných výstav na Slovácku a mohu zodpovČdnČ
prohlásit, že se jim atmosférou a kulturou chování
návštČvníku vyrovnáme.
Tímto chci podČkovat všem vystavovatelĤm,
sponzorĤm,
degustátorĤm,
návštČvníkĤm,
vystupujícím a spolupracovníkĤm, kteĜí se na této
akci podíleli. ZároveĖ Vás chci pozvat na další roþník,
na jehož pĜípravČ jsme již zaþali pracovat. Teþovská
výstava vín tak bude patĜit k tradiþním akcím, jejichž
základy byly v posledních nČkolika málo letech v obci
položeny.

Šampiónem výstavy v bílých vínech se stal
Ing. Tománek Alois, Boršice 671 s odrĤdou
Muškát moravský roþník 2009. Šampiónem
výstavy v þervených vínech se stal Sigismondi
Virgio, Staré MČsto s odrĤdou Cabernet
Sauvignon roþník 2009. Nejlépe hodnocenou
kolekcí vystavených vín pĜedstavily Vinné
sklepy Velehrad - Abart s.r.o.
Snahou poĜadatelĤ bylo uspoĜádat výstavu vín
spojenou s folklorním odpolednem. Krojovaným
þlenĤm Teþovského mužského pČveckého sboru ve
spojení s vystupující cimbálovou muzikou Slaviþan
se krátce po zahájení podaĜilo vytvoĜit pohodovou
atmosféru milovníkĤm vína, kteĜí se pĜipojili ke
zpČvákĤm, a sálem znČla jedna slovácká písniþka za
druhou. Po pĜíchodu pozvaných hostĤ ze Sazovic,
krojovaných þlenĤ Výboru Pro Udržování Tradic

Nejbližší akce, na kterých vystoupí þlenové
Teþovského folklorního sdružení:
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Vítání jara 24. 4. 2011 – Teþovice
StavČní máje 30. 4. 2011 – Malenovice
Májové zpívání 28. 5. 2011 – Teþovice
Oslavy 870. výroþí obce Teþovice - 11. 6. 2011
TČšíme se na setkání s Vámi
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Otto Doležal
pĜedseda TFS
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Rok 2011 se Z-dravými ženami
Vážení þtenáĜi,
máme za sebou již první þtvrtletí nového roku, ale
pĜesto se v prvních Ĝádcích vrátíme k poslednímu dni
roku 2010.
Tento den probČhl již druhý Silvestrovský výšlap
s veselou þepicí. Vždy se nás sejde nČco kolem tĜiceti
nadšencĤ a vydáme se po okolí. LoĖský výšlap
konþil na tajném místČ, do kterého jsme se dostali
pomocí indicií, které jsme hledali po trase pochodu.
Ty nás vedly kolem hĜbitova, vodojemu až nad
Lhotku, Chlum na ranþ Lambáda. Tady jsme si opekli
špekáþky, rozdali silvestrovské dáreþky s perníkovou
podkovou pro štČstí a vyhodnotili jsme nejveselejší
þepiþky. Máme radost, když po roce vidíme známé
tváĜe i novČ pĜíchozí.
A co jsme stihly již v roce novém? Na první
výroþní schĤzi jsme pĜivítaly nové þlenky a spoleþnČ
jsme naplánovaly sportovní a kulturní akce na tento
rok.
V únoru jsme vyzkoušely v Sazovicích novinku sportcycling a po sportovním výkonu saunu a víĜivku.
V bĜeznu jsme masopustní prĤvod zpestĜily
v modrých barvách jako Šmoulové.
Zaþal rukodČlný kurz „korálkování“. Je urþen
všem, kteĜí mají zájem vyrobit si rĤznými technikami
šperky z korálkĤ.
Taky jsme se nauþily drátování velikonoþních
vajíþek. Scházíme se nepravidelnČ v klubovnČ na
obecním úĜadČ. Sledujte nástČnku a naše www
stránky. Vždy v pĜedstihu termín vyvČsíme. Základní
cena kurzu je 150 Kþ vþetnČ materiálu.

Na konci dubna pojedeme do Prahy na muzikál
Carmen.
14. kvČtna nás þeká cyklistický výlet do
KromČĜíže. PĜidejte se k nám! CyklovýletĤ chceme
uskuteþnit více. Start i cíl
vždy v Teþovicích. MĤžete nám i navrhnout trasu
a vyrazíme.
Na 21. kvČtna pĜipravujeme v areálu za hasiþskou
zbrojnicí veþer v rytmu bubnĤ a následnou
diskotéku. Jako hosty diskotéky pĜivítáme taneþní
skupinu BENKARI a o hudební zážitek se postará
DJ Kohout.
Veþer zaþne v 18 hod. skupinovým bubnováním.
To je urþeno pro všechny lidi bez rozdílu vČku.
Bubnovat mohou dČti již od 4 let až po seniory. Jde
o intuitivní hraní a nejsou potĜeba žádné pĜedchozí
zkušenosti s bubnováním. Nemusíte mít ani své
nástroje, vše máme pro vás pĜipravené. Sedneme si
do kruhu a spoleþnČ pod vedením prĤvodce budeme
hrát na bubny a jiné perkusní nástroje jako jsou
tamburíny, chĜestítka, hrkátka… Spoleþné bubnování
pĜináší uvolnČní stresu, nahromadČného napČtí.
Navozuje pocit sounáležitosti souhry s ostatními,
objevuje v nás vlastní kreativitu a schopnost vyjádĜit
se rytmem. Užijeme si poslech hudby, které jsme
zároveĖ souþástí. Pokud Vás spoleþné bubnování
nadchne, budeme pokraþovat v kurzu, na který se
v prĤbČhu veþera mĤžete pĜihlásit.
První sobota v mČsíci þervnu patĜí otvírání vinných
sklípkĤ v Kudlovicích. Je zde úžasná atmosféra,
kterou vytváĜí dobré víno, cimbálka a pČvecké
soubory.

MS Teēovice

tato þást roku je nadmČrnČ mokrá a chladná, dochází
k velkým úhynĤm hlavnČ drobné zvČĜe, jakou je
bažant obecný, zajíc polní þi koroptev. Když k tomuto
jevu pĜidáme stále se zvyšující predaþní tlak ze strany
pĜirozeného selektu poþtu volnČ žijící zvČĜe, zjistíme,
že stavy tČchto živoþichĤ se snižují nejen v okolních
honitbách, ale i v našem katastru. Mezi zvČĜ škodící
myslivosti (jak se dnes nazývá) patĜí zejména þásteþnČ
hájená a tudíž velmi špatnČ slovitelná straka obecná,
která s velkou oblibou plení hnízda všech druhĤ
opeĜencĤ. Z dalších predátorĤ je to liška obecná lovící
drobnou zvČĜ zejména v dobČ krmení mláćat, nebo
kuna skalní a kuna lesní. Nesmíme ale zapomenout
ani na tzv. „rytíĜe našich lesĤ“ divoká prasata
okupující kukuĜiþná pole od doby mléþného zrání až
do doby skliznČ. Zde páchají nemalé škody nejen na

Rok s rokem se sešel a my tu opČt máme tolik
oþekávané jaro! Toto období je jedno z nejdĤležitČjších
z hlediska mysliveckého hospodaĜení. Na jaĜe se
provádí celoplošné sþítání zvČĜe žijící v honitbČ, a to
jak obhospodaĜované lovem, tak i ostatních druhĤ,
jako jsou napĜ. bobr evropský, žijící v naší lokalitČ,
nebo koroptev polní, která velmi rychle mizí z rázu
naší krajiny. Na základČ tohoto sþítání se stanovují
plány lovu zvČĜe, které je nutno ulovit pro zabezpeþení
dostateþného poþtu kvalitních a zdravých jedincĤ i do
dalších let.
Ovšem pĜes všechnu snahu správného hospodaĜení
nám jaro mĤže znaþnČ zkomplikovat plány. Týká se
to zejména období kladení a líhnutí mláćat. Pokud
Duben 2011

Obecní zpravodaj

strana14 /16

V prĤbČhu prázdnin na rĤzných
zámcích v ýechách a na MoravČ
probČhne projekt Klasika pod hvČzdami
– NABUCCO 2011.
28. srpna je možné toto pĜedstavení
vidČt v zámeckém parku v Lednici. Opera
je zpívána v italském originále, podrobný
obsah opery bude v tištČném programu.
Uvidíme 100þlenný operní soubor, živá
zvíĜata a závČreþný ohĖostroj.
Vstupné se pohybuje od 1690,00 Kþ
(V.I.P. vstupenka s rĤznými výhodami),
895, 645. 395 a 50 Kþ. Nechceme si
tuto kulturní událost nechat ujít. Máte-li
zájem se s námi zúþastnit, napište nám
do 15. kvČtna na náš i-mail a zaþneme
organizovat.
17. záĜí pĜijćte na tradiþní Diskotéku
pro husákovy dČti a 19. listopadu na
módní pĜehlídku.
V
dobČ
adventu
navštívíme
pĜedvánoþní Krakow a solné doly
Wieliczka.
ZávČr roku bude opČt patĜit
Silvestrovskému výšlapu.
Na všech tČchto akcích Vás rádi
uvidíme.
Sledujte proto naše www.z-dravezeny.
sweb.cz a pište na e-mail z-dravezeny@
seznam.cz
Marie Procházková

plodinách, ale i na stavech drobné zvČĜe! Na tomto zregenerování a k bezproblémové výchovČ svých
místČ se neopomenu zmínit o zaþínajícím výskytu právČ se rodících mláćat !
psíka mývalovitého, který byl na jaĜe letošního roku S pozdravem MYSLIVOSTI ZDAR !
spatĜen v blízkosti umČlé nory, jenž byla vybudována
ýlen MS Teþovice Martin BČhunþík
v roku 2010 þleny MS pro efektivnČjší lov lišek a kun
lovecky upotĜebitelnými psy. Psík mývalovitý je
šelma psovitá migrující z Asie pĜes západní Rusko
a Slovensko až na naše území. Jde o všežravce
živícího se bobulemi, vajíþky, koĜínky, drobnými
živoþichy a mláćaty ptákĤ. Pro svou velkou dravost
je nežádoucím hostem hlavnČ polních honiteb.
Na závČr bych chtČl požádat všechny návštČvníky
naší pĜírody, aĢ už jsou to motorkáĜi, cyklisti, lidé
venþící své þtyĜnohé miláþky þi jen tak „štrádující“
si to zamilované páry, aby byli ohleduplní ke svému
okolí a uvČdomili si, že po dlouhotrvající zimČ zvČĜ
potĜebuje dostatek klidu a pohody na své znovu
Duben 2011
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Sbor dobrovolných hasiēƽ
Tento rok jsme zahájili pĜedsevzetím na pĜípravy
130. výroþí založení sboru, které oslavíme v roce
2012. Z tohoto dĤvodu jsme vytáhli z našeho skladu
na tyto oslavy, jako stvoĜenou historickou koĖskou
stĜíkaþku. Zahájili jsme na ni rozsáhlejší opravy, pĜi
kterých jsme zjistili, že stávající dĜevená kola jsou
už nevyhovující. V dnešní moderní dobČ bylo tČžké
sehnat staré mistry kolaĜe, kteĜí by se do takové
opravy pustili. Starostovi sboru se podaĜilo sehnat
takového mistra na jižní MoravČ v obci ýejþ. Když
se vše zdaĜí, pĜedvedeme tuto zrenovovanou unikátní
stĜíkaþku obþanĤm naší obce 11. þervna na oslavách
založení obce Teþovice. K tomuto úþelu šije naše
hasiþka i historické obleky.
Plánujeme i opravu zbrojnice - pĜedevším výmČnu
starých železných vrat, které jsou již ve velmi špatném
stavu a další opravy, které je nutno udČlat.

to škoda. A ti co pĜišli se, doufám, dobĜe pobavili,
protože k tanci hrála skupina, která zahrála moderní
i dechovou hudbu.
V mČsíci bĜeznu jsme provedli úklid oĜezaných
topolĤ od sušící stanice po mostek, podél Ĝíþky
Svodnice, kde naši þlenové toto dĜevo odváželi na
urþené místo ke spálení.
Poþátkem dubna jsme provedli jako každoroþnČ
sbČr starého železa. I když jsme obþany vyzývali,
aby železo nachystali v sobotních ranních hodinách,
nČkteĜí obþané nachystali sbČr v páteþních
podveþerních hodinách pĜed domy, což sem pĜilákalo
rĤzné partie a železo z vČtší þásti pokradli. Vybrali
co se jim hodilo a ostatní rozházeli a nechali nám to
uklidit. I za to málo, co nám zbylo, obþanĤm moc
dČkujeme.
V nejbližších dnech plánujeme úklid areálu za
hasiþskou zbrojnicí, vyhrabání listí, montování lávek,
tak aby areál byl pĜipraven na letošní akce, které
zaþínají již koncem dubna, pálením þarodČjnic.
Je jaro, pĜíroda se probouzí ke svému životu, þas
letí jako voda, blíží se Velikonoþní svátky. PĜejeme
Vám, aĢ si je prožijete v klidu a pohodČ.
ZdeĖka JuĜíková
Bohuslav Vykoukal
jednatelka
starosta sboru

Konþiny – 5. bĜezna – za podpory Obecního úĜadu
a ZŠ a MŠ Teþovice, jsme se zúþastnili masopustního
prĤvodu. V 10 hodin
se prĤvod vydal od
hasiþské
zbrojnice
a obešel celou obec
spolu
s
dechovou
hudbou OĜechovjanka,
mužským
pČveckým
sborem a desítkami
obþanĤ pĜevleþených
v originálních maskách.
Všem
zúþastnČným
moc dČkujeme.
Od 19 hodin se
konala na sále „U KvČty“ KONýINOVÁ ZÁBAVA.
Mrzí nás, že tČchto zábav se obþané nezúþastĖují, je
internetové stránky obce:
www.tecovice.cz

email:
ou.podatelna@tecovice.cz
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