Po roce vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé.
Tyto nejkrásnější
ejkrásně
nější svátky
átky v roce si užívá
žívá jed
jednak
každý po svém v kruhu nejbližších, ale prožíváme
je i všichni pospolu. Potkáváme se při různých
ČTĚTE - PŘIPRAVOVANÉ AKCE
příležitostech, svítí vánoční výzdoba a vše má své
kouzlo. Vánoce jsou bezesporu svátky svátků.
12.11. 2.módní přehlídka
str. 9
Nezáleží na tom, jestli jsme věřící nebo nevěřící,
tradice vánoc je v každém z nás.
19.11. Don Quijote de la Ancha str.15
I letos si období před svátky zpříjemníme, jak jen
26.11. Slavnostní hon
str. 7
to půjde. Začínáme mikulášskou nadílkou. Pak se
opět na naší návsi rozsvítí velký vánoční strom, opět
4. 12. Odpoledne s Mikulášem str. 5
nás čeká Vánoční jarmark se stále se zlepšujícím
programem, opět je nachystán koncert v kostele,
9.12. Vánoční jarmark
str. 6
tentokrát se vzácnými hosty ze Vsetína. Vše nakonec
23.12. Betlémské světlo
str. 11
završí silvestrovský a novoroční pochod. Všechny
tyto akce jsou projevem dobré vůle těch, co je pro vás
26.12. Vánoční koncert
str. 6
chystají a největší odměnou je vaše účast a zapojení
se do dnes již rozvinutého kulturně-společenského
31.12. Silvestrovský výšlap
str. 9
dění v Tečovicích. Šťastné a veselé vánoce.
Duben 2011
Obecní zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace
ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve školce se nenudíme.
V naší mateřské škole pracujeme podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět“
Jeho součástí je i nabídka kroužků a aktivit, jako je
například hudební kroužek „Zpívánky“, pohybově
dramatický kroužek „Korálky“ a aktivita zaměřená
na základy hry na ﬂétničku „Veselé pískání“.

Angličtina je určena všem předškolním dětem.
Obsahem je seznamování se základy anglického
jazyka hravou formou prostřednictvím her, říkanek,
písniček a pohybových aktivit.
Děti mají možnost účastnit se plaveckého výcviku
v místním sportovním centru, kde se nejen seznamují
s vodou, ale získávají i praktické dovednosti s cílem
naučit se opravdu plavat. Po plavání následuje
saunování dětí.
Probíhá celoročního projekt „Zdravý
úsměv“, tzv. školička zubního zdraví pro
děti předškolního věku.
Na podzim a na jaře navštěvují děti
dopravní hřiště v Malenovicích, kde
si mohou vyzkoušet své vědomosti
o bezpečnosti v dopravě.
Kromě těchto celoročních aktivit se
snažíme dětem nabízet co nejpestřejší
program.
Podzimní vycházka na Chlum je
spojena s plněním úkolů od lesních
skřítků, kteří děti také odmění.
Děti netrpělivě čekaly na vycházku
s myslivci k Rosničce. Cestou sledovaly
Listopad 2011
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liščí stopy, a po splnění několika úkolů našly v lese
„poklad“. Myslivci dětem zajímavě vyprávěli
o lesních zvířatech a odvážné děti si vyzkoušely
střelbu ze vzduchové pistole. To bylo něco hlavně pro
kluky! Na závěr si děti opekly špekáčky a společně si
zazpívaly za doprovody kytary.
Děti byly nadšené i z cestování vláčkem. Jeli jsme
do Vizovic a pro některé děti to byla dokonce jejich
první jízda vlakem.
Každoročně jezdíme na školní výlet.
Minulý školní rok jsme navštívili farmu
v Lidečku. Děti pozorovaly práce ovčáckých psů
a obdivovaly, jak pejskové přehnali stádo oveček
na jinou pastvinu, jak během chvilky oddělili ovce
od jehňátek, jak přeskakovali a podlézali různé
překážky, jak plnili všechny pokyny a dokonce si
s panem farmářem zatancovali valašský tanec! Na
farmě bylo i mnoho jiných hospodářských zvířat.
Výčet akcí není zdaleka úplný, nesmíme
zapomínat na množství divadelních představení,
která se uskutečnila ve školce nebo na která
jsme jezdili na Malou scénu nebo do Městského
divadla ve Zlíně. Každoročně navštěvujeme i místní
knihovnu a také Knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně.
Využíváme nabídky programů pro děti v Muzeu
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Také každoroční velký dětský karneval bývá pro
děti pěkným zážitkem.
Těšíme se na další společné akce, radost a jiskřičky
v dětských očích.
Za mateřskou školu napsala L. Janáčová
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V základní škole jsme zahájili nový školní rok, žáci učí
v pěti samostatných ročnících s celkovým počtem 67
žáků ve škole. Zahájili jsme také činnost zájmových
kroužků, fungují dvě oddělení školní družiny.
Dny ve škole také běží rychle jako vítr, v první
třídě se žáčci již snaží číst první slabiky a páťáky
připravujeme na přechod na II. stupeň ZŠ.
I v tomto školním roce se zaměřujeme na komlexní
vyučování, podporu výuky anglického jazyka. Ve
vyšších ročnících vedeme žáky k vlastnímu získávání
informací, zpracování prezentací a zodpovědnosti za
práci ve škole i doma.
Součástí každodenní výuky je také rozvoj čtenářské
gramotnosti žáků, od které se odvíjí další studium,
porozumění textu i slovu. Velkou snahou je podpora
čtenářství ve všech ročnících. Proto se naše škola
zapojuje do několika projektů, které jsou na toto téma
zaměřeny.

www.nejlepsiceskaskola.cz
hlasujte
a
e
t
j
u
d
le
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olu.
pro naši šk

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ
GRAMOTNOSTI
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme
se zapojili do mezinárodního projektu Národní
knihovny – „Záložka do knihy spojuje školy“.
Tento projekt se zaměřuje na prezentaci
školních knihoven a hlavním cílem je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny
záložek do knih.
Naše škola se do projektu zapojila s cílem:
• navázat kontakt s některou podobně velkou
slovenskou školou
• podpořit rozvoj čtenářství našich žáků
• budovat u dětí vztah ke knihám jako
kulturním hodnotám
• poznat život dětí na Slovensku
Naší partnerskou školou v projektu se stala ZŠ
a MŠ Jasová v okrese Nové Zámky. A právě do
Jasové poputují naše hotové záložky.
Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili.
Marta Miklová
PŘIJĎTE DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY I VY!
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 13-15 HODIN.
NOVĚ!!! INFORMAČNÍ CENTRUM
- MOŽNOST PRÁCE NA POČÍTAČI
S PŘIPOJENÍM K INTERNETU.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK
2012/2013 BUDE DNE 19. 1. 2012
SBÍRÁME POUŽITÉ BATERIE

POUŽITÉ BATERIE NOSTE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO PŘIPRAVENÉ ZELENÉ SBĚRNÉ
KRABICE UMÍSTĚNÉ V PŘÍZEMÍ ZŠ.
V rámci projektu Recyklohraní může škola za nasbírané baterie získat pro žáky pomůcky do výuky nebo
hračky do školní družiny.

www.zstecovice.cz

Za školu a děti Mgr. Barbora Petrů Puhrová, ředitelka školy
skola@zstecovice.cz
777 106 119
577103784, 577 105 006

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nadešel podzim, pomalu končí práce na zahradách,
polích, sadech a vinicích, sklízejí se poslední zbytky
letošní úrody. Listí opadává a příroda se pomalu,
ale jistě připravuje na zimní odpočinek. Zároveň se
pomalu blíží závěr roku s nejkrásnějšími svátky svátky vánočními. Možná, že je to pravá chvíle na
malé zastavení, popřemýšlení nad tím, co se nám
v tomto roce podařilo a co naopak ne. Ze špatného
si vzít poučení, tak, abychom se v budoucnu mohli
radovat jen ze samých úspěchů. Chtěl bych Vás proto
nyní prostřednictvím našeho zpravodaje seznámit
s děním v obci od jeho posledního vydání v letošním
dubnu.
Krátce bych se vrátil k významné události
v letošním roce a to bylo 870. výročí naší obce.
Myslím, že oslava se nadmíru vydařila, vždyť
slavnostní průvod byl téměř přes celou obec,
odpolední kulturní program na zábavišti na hřišti byl
perfektně zorganizován a každému návštěvníkovi
nabídl pro jeho kulturní vyžití ten správný šálek kávy.
Chtěl bych zpětně poděkovat všem občanům a všem
spolkům, kteří se aktivně oslav zúčastnili, byť jen svou
účastí v průvodu a na oslavách. Zejména děkuji těm,
kteří pomáhali s organizací akce a to: všem členům
kulturní komise obce, sboru dobrovolných hasičů
za účast v průvodu a za ukázku hasičského zásahu
s historickou stříkačkou, za pomoc při organizaci
občanským sdružením Z-Dravé ženy a Tečovskému
folklornímu sdružení, v neposlední řadě učitelskému
sboru a všem žákům tečovské školy a všem spolkům
a sdružením z Tečovic, kteří se oslav taktéž zúčastnili.
Během léta se uskutečnily další tradiční kulturní
a sportovní akce, ať už to byli hasiči, kteří
zorganizovali hasičské závody - Zlínskou ligu družstev
a také tradiční tečovskou pouť se dvěma večerními
zábavami, dále to byly místní jezdecké oddíly, které
uspořádaly 3. ročník Parkurových závodů. Místní
tělovýchovná jednota uspořádala soubor tanečních
zábav s názvem Tečovské hudební léto. Všem jim
patří dík za podporu rozvoje kultury a sportu v naší
obci.
Zatím poslední kulturní akcí byly Tečovské hody,
které letos pořádalo Tečovské folklorní sdružení. Tyto
se nesly se v tradičním duchu, to znamená krojovaný
průvod celou obcí s voděním živého berana. V sobotu
a v neděli se uskutečnily poprvé 2 hodové zábavy,
kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval. Nezbývá než
organizátorům upřímně poděkovat.
Listopad 2011
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Do konce roku nás čeká ještě množství kulturních
akcí, na které Vás jménem všech organizátorů co
nejsrdečněji zvu. Podrobněji se o nich dozvíte v tomto
zpravodaji.
A nyní co se událo v naší obci v uplynulých
měsících, jaké investiční akce chystáme na
následující období. Letošní rok jsme pojali jako
rok úsporný, vzhledem k ekonomické situaci v naší
republice i celosvětové ﬁnanční krizi… Podle toho
byl také sestaven a odsouhlasen rozpočet obce.
Tento je konstruován jako úsporný s omezením
přímých investic, ale při zachování běžného chodu
obce, údržby obce, údržby zeleně, zimní údržby atd.
Běžný chod obce je zabezpečen v plné míře a bude
tomu tak i nadále. V otázce investic jsme se letos
zaměřili hlavně na projekční přípravu investičních
a rozvojových projektů na příští rok.
Na jaře letošního roku byly zahájeny projektové
práce na novém územním plánu obce, který by měl být
hotov zhruba do konce příštího roku. Na tento projekt
se pokusíme získat dotace z evropských peněz.
Další akcí, která se týká naší obce je Komplexní
pozemková úprava, která proběhla v loňském
a letošním roce, která v říjnu vešla v platnost a která
by naší obci měla napomoci ke splnění hlavní priority
a to je vybudování ochranné nádrže – suchého poldru
na Hradišťku. Příští rok je přislíbeno Pozemkovým
fondem vyprojektování poldru a v roce 2013 jeho
realizace. Pevně v to věřím, protože by to bezpečně
ochránilo obec proti pravidelným přívalovým dešťům.
Dalším připravovaným projektem je přístavba
šaten a sociálního zařízení k základní škole.
Vypracovává se projekt na rekonstrukci
hostišovského potoka ve středu obce pod „benešama“
Projektuje se a majetkově narovnává nová
komunikace U dřevěného kříže a obytná lokalita
„Sady“ tamtéž.
Probíhá postupná rekonstrukce bytů nad obecním
úřadem v domě č.p.185 na byty I. kategorie.
Projektuje se rekonstrukce činžovního domu
č.p.145, kde v přízemí by měla být umístěna místní
knihovna a zbytek budou tvořit menší byty I.kategorie.
Snažíme se zlepšit špatnou situaci s parkováním
u nových bytovek zřízením nových parkovacích míst.
Na žádost obce je zpracovávána dopravní studie
hlavní silnice procházející celou obcí, která by
měla vyřešit bezpečnost silničního provozu, jednak
bezpečnost chodců a umožnit vybudování přechodů,
míst pro přecházení a protáhnout stezku pro pěší
a cyklisty podél hlavní silnice od Kříže až po odbočku
na Lhotku.
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S pomocí dotací chceme v příštím roce nově
vybavit dětská hřiště u základní a mateřské školy
a dětské hřiště vedle tenisového kurtu.
Po dlouholetém úsilí se obci podařilo vykoupit
zchátralý dům č.p. 65 vedle hospody U Květy. Tento
hodláme zdemolovat a takto vzniklé náměstíčko
hodláme revitalizovat výsadbou zeleně, výstavbou
nových chodníků, parkovacích míst, osvětlení atd.
Toto je jen zlomek záměrů, které bychom chtěli
realizovat, samozřejmě jsme omezeni ﬁnančně, ale
hodláme nadále v co největší míře využít různých
dotačních titulů, grantů apod. A to bez kvalitních
projektů nikdy nešlo a nepůjde.
Závěrem Vám všem chci popřát příjemné a krásné
prožití zbytku letošního roku a hlavně hodně zdraví
a životní pohody.
Váš starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TEČOVICE pořádá
KURZ

FIMO hmota a její možnosti
(Klimt technika a technika Milleﬁori)
25.11.2011 – 16:00-18:30
Cena: 220,-Kč
Veškerý materiál a pomůcky zajištěny, s sebou plastovou krabičku na přenesení výrobků.
Seznámíte se s technikami, vytvoříte si kombinované šperky, ozdobíte kořenku a ukážeme
si jak zdobit další bytové doplňky.
Těšíme se na Vás v ZŠ Tečovice
Irena Malíková
Iva Vladíková DDM Astra Zlín
Přihlásit se na kurz můžete na tel. 777 106 119 nebo na skola@zstecovice.cz

SBĚR PAPÍRU
listopad
leden
březen
červen

23.-24.11. 2011
18.-19.1. 2012
21.-22.3. 2012
13.-14.6. 2012

KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY
• U ŠKOLY POD KOSTELEM
• A NA NÁVSI V TEČOVICÍCH!!!
DO KONTEJNERŮ JE DOVOLENO HÁZET POUZE PAPÍR!!!
(KARTON, NOVINY, LETÁKY NEBO STARÉ KNIHY)
Vážení občané,
přispějte starým papírem do našeho sběru. Výtěžek ze sběru je použit na nákup hraček,
didaktických pomůcek a herních prvků pro děti a žákyZákladní školy a Mateřské školy Tečovice.
DĚKUJEME!
Listopad 2011
Obecní zpravodaj
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Vánoční jarmark
Letošní ročník je již třetí a věhlas naší akce
přesáhl hranice Tečovic. Letos se můžeme opět
těšit na důstojné pokračování předešlých ročníků.
Nebudou chybět prodejní stánky, vánoční dobroty
a něco teplého do bříška, výstava betlémů
a vánočních dekorací a samozřejmě vystoupení.
Vystoupí děti ze školy z Tečovic a Malenovic,
Mužský pěvecký sbor z Tečovic, Klára Stedlová
s kapelou s některými členy Tečovského X-tetu
a vrcholem bude více než hodinový vánoční
program dechové hudby Boršičanka. Tečovské
folklorní sdružení pro Vás chystá zabijačkové
speciality včetně polévky. Srdečně Vás zveme.
ZŠ Tečovice, Kulturní komise Tečovice, Folklorní
sdružení.

Gympleři v Tečovském
kostele – vánoční koncert
26.12. v 19:00
I letos se můžete těšit na již tradiční vánoční
koncert v tečovském kostele. Vybojovali jsme pro
Vás něco výjimečného. Přesvědčili jsme členy
vsetínské skupiny Gympleři, aby se vytrhli z klidu
vánočních svátků a přijeli do Tečovic. Jejich vánoční
program je velmi působivý a nepřijít na tento koncert
by byla velká škoda. V současné době jednáme, zdali

Listopad 2011

se zúčastní i smyčcové kvarteto a smíšený pěvecký
sbor. Bezesporu se jedná o velkolepý hudební projekt!
Přivítejme naše milé hosty naplněným kostelem
a vychutnejme si vánoční atmosféru v podání
uznávané country kapely Gympleři.

Obecní zpravodaj
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zápisy z jednání schůzí, valných hromad až do roku
1939, kdy byl spolek rozpuštěn. Hotovost ve výši
80 Kč byl věnován hasičům.
Období přes 2. světovou válku je jen skromně
popsáno v obecní kronice.
Rovněž údaje od
r. 1945 – 1962 nejsou zaznamenány. Myslivost byla
organizována přes novou společnost, Myslivecké
sdružení.
Vznik organizované myslivosti v Tečovicích se
Ustanovení honebního společenstva v nové podobě
datuje od 24. listopadu 1891. Tímto datem je opatřena
dle platného zákona o myslivosti, bylo provedeno na
zakládací a povolovací listina Honebního spolku,
Valné hromadě dne 5. září 1992, jako společenstvo
kterou vystavil říšský zástupce v Brně pan Januschka.
vlastníků půdy. Městský úřad ve Zlíně, vydal dne
Toto je zaznamenáno v protokolární knize honebního
12.3.1993 rozhodnutí o uznání honitby o celkové
spolku v Tečovicích.
výměře 620,79 ha.
Ve smyslu §9 říšského zákona č. 134 ze dne
V současné době výbor honební společenstva:
15. listopadu 1867 byly sepsány stanovy. Se 13
honební starosta Zelina Vladimír Ing., honební
paragrafy, jež přesně vymezují práva a povinnosti
místostarosta Večeřa Antonín, jednatel Václavek
nejen členů, ale i výboru, Valné hromady, včetně
Jindřich, ﬁnanční hospodář Doležal Jaromír ing., člen
řešení sporů. Ze stanov je zajímavé, kdo a za jakých
výboru Chrastina Jaroslav.
podmínek se může stát členem spolku. „Spolek se
skládá za členů, kteří požívají bezúhonné pověsti
a 20. rok věku svého dosáhli“.
Pod stanovami najdeme podpisy pěti tehdejších
občanů, kteří o ustanovení spolku požádali. Jsou to
František Palka, Matouš Vykoukal, Jan Řiháček, Jan
Pala a František Menšík.
Pro potvrzení tohoto protokolu se schází I. Valná
hromada dne 27. prosince 1891 a končí s těmito
závěry. Přítomni jsou 23 členové. Schůzi zahájil
důstojný pán Josef Smička a vysvětlil účel spolku. Po
přečtení stanov vykonána volba předsedy, pokladníka,
tří členů výboru a dvou zkoumatelů účtů.
Předsedou
zvolen
jednohlasně p. Jan Pala
z Tečovic. Pokladníkem
zvolen
p.
František
Janoštík z Tečovic. Členy
výboru zvoleni pp. P. Jos.
Smička z Malenovic, Filip
Bartek a Tomáš Pospíšil,
oba z Tečovic. Revizory
účtů zvoleni pp. Matouš
Vykúkal č. 37 a Matouš
Vykúkal č. 18. Měsíční
příspěvek ustanoven na
10 Kč. Zaznamenáno, že
členové spolku se usnesli
a darovali spolku peníze,
jež jako podíl obdrželi
z honební pachty.
O činnosti honebního
spolku jsou dochovány
Listopad 2011
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Chovatelé
Vážení spoluobčané, na těchto řádcích bych vás
chtěl seznámit s činností ZO ČSCH Tečovic.
V letošním roce se Tečovští chovatelé zúčastnili
mnoha výstav v našem okrese, ale také v okresech
Kroměříž a Vsetín. Svá zvířata předvedli na výstavách
v Rymicích, Hvozdné, Slušovicích, Brumově Bylnici, Žlutavě. Zúčastnili jsme se také krajské
výstavy v Kroměříži.
Na těchto výstavách byli naši členové velmi
úspěšní a získali mnohočetných cen a pohárů.
Mezi nejaktivnější se zařadili Holec Jaroslav,
Gottwald Josef, Chrastina Jaroslav, Vykoukal
Miroslav, Juříková Stanislava, Chromek
Leomír, Gajdušek Lubomír a také mladí
chovatelé Kysučan Jakub a Gajdušek Václav.
V rámci okresní výstavy ve Vsetíně byl
na přelomu září a října uspořádán první ročník
Memoriálu Karla Verbíka pro české staváky.
Vítězem memoriálu se stal náš člen Jaroslav
Chrastina s českým stavákem černým sedlatým.
Čestnou cenu na českého staváka modrého
mramorovaného získal Karel Tihelka.
Naší hlavní akcí, kterou žila celá Tečovská
ZO byla okresní výstava drobného zvířectva
konaná 22. – 23. října. Výstavy se zúčastnilo 64
chovatelů z okresů Zlín, Kroměříž a Hodonín.

Bylo vystaveno 210
králíků 37 plemen
a barevných rázů, 165
holubů 28 plemen
a 40 voliér drůbeže
30 plemen. Početně
i pestrostí plemen byla
výstava velmi slušně
obsazena a návštěvníci měli co obdivovat.
V kategorii králíků zaujali již tradičně hned
u vchodu belgičtí obři, kteří jsou největším
plemenem králíků. Dále se líbili například moravští
modří, vídeňští králíci, zakrslí králíci mnoha barev
a také početná kolekce krátkosrstých plemen.
Bylo uděleno 18 čestných cen a 3 poháry. Nejlepší

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
Přestože se blíží konec roku, ráda bych se
v příspěvku o činnosti skautů v naší obci vrátila k létu
a nejdůležitější akcí roku a tou je bezpochyby tábor.
Ten letošní jsme prožili v nádherné přírodě Velkých
Karlovic. Skautský tábor trávíme vždy v přírodě,
máme k dispozici stany s podsadou, hangár s jídelnou,
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polní kuchyň i sprchu.
Skautský tábor je typický aktivním zapojením dětí
do chodu tábora. Abychom měli teplou vodu, museli
jsme se všichni podílet na pravidelném chystání
a zásobování se suchým dřevem. Děti se pravidelně
střídají v polní kuchyni a podílí se na přípravě jídla,
škrabou brambory, pomáhají při zpracování
pomazánek, mytí nádobí a udržování čistoty
v jídelně.
I v deštivém počasí, které část letošního
tábora provázelo, jsme měli dostatek času
na pestrý program. Pro děti byl přichystán
bohatý a rozmanitý program, který je nejen
zábavný, ale má za úkol i děti obohatit
různými zkušenostmi. Děti hrály spoustu
her, ale také si vyzkoušely uvařit v kotlíku,
postavit přístřešek, zachránit „zraněné“,
nakreslit mapu, vyrobily si šátky …, také jsme
navštívili muzeum a krásný dřevěný kostel ve
Velkých Karlovicích.

Obecní zpravodaj

strana 10/16

pokračování ze str. 10 - Chovatelé
kolekci králíků – novozélandské bílé s 318,5 body
vystavil Stanislav Pilař ze Slušovic. Lahůdkou
mezi předvedenými králíky byl sameček malého
berana bílého červenookého Josefa Gottwalda,
který si zasloužil 96 bodů a titul Šampion výstavy.
Pěkného samečka plemene zakrslý rhönský předvedl
mladý chovatel Václav Gajdušek a získal pohár pro
nejlepšího mladého chovatele. Čestné ceny obdrželi
tito naši chovatelé: Polášek Antonín ml. – hototský
bílý, Gajdušek Lubomír – český albín, zakrslý beran
madagaskarový strakáč a hermelín červenooký a také
mladý chovatel Kysučan Jakub na zakrslého berana
divoce zbarveného.
Kategorii holubů zcela ovládli Tečovští chovatelé.
Výbornou kolekci českých voláčů sivých předvedl
Jaroslav Holec a získal pohár na nejlepšího holuba
výstavy. Úspěšní byli také tito naši chovatelé:
Machala Stanislav – gigant, Kutra Radim – rys modrý
šupkatý, Vykoukal Miroslav – benešovský holub bílý,
Gottwald Josef – karier, Chromek Leomír – king,
Chrastina Jaroslav – český stavák černý bělokorý
a Tihelka Karel – český stavák modrý mramorovaný.
Rovněž mezi drůbeží byla předvedena hezká
paleta plemen a barev. Ke zhlédnutí bylo 14 plemen
velké drůbeže, kde zaujaly svou mohutností slepice
brahmanky. Zakrslé drůbeže bylo předvedeno 13
plemen. Návštěvníky jistě zaujaly husy labutí šedé
a kachny indičtí běžci, kteří se vyznačují svým

vzpřímeným postojem. Vítězem v drůbeži se stal
Gromský Josef se svými zdrobnělými australkami.
Naši chovatelé předvedli 14 voliér drůbeže, což je
velké zlepšení oproti minulým výstavám, kdy jsme
drůbež téměř nevystavovali. Čestné ceny získali
tito naši členové: Juříková Stanislava – faverolka
lososovitá a kachna indický běžec pstruhový,
Vykoukal Miroslav – zdrobnělá velsumka a Gottwald
Josef – bantamka černá a sebritka citrónová.
Všechny návštěvníky a hlavně děti zaujala expozice
okrasného ptactva, která byla na naší výstavě k vidění
poprvé. V pěti voliérách byli papoušci červenokřídlí,
nádherní, rozely, andulky a také křepelky. Exotické
ptactvo vystavili Zdeněk Tupý a Josef Gajdošík.
Naše výstavy se těší velké oblibě návštěvníků,
kterých letos bylo asi 400. Pro všechny bylo
připraveno lahodné občerstvení a bohatá tombola.
Při slavnostním vyhlášení předal všem úspěšným
chovatelům čestné ceny a poháry místostarosta obce
pan Pavel Rapant. Výstava se konala již tradičně pod
záštitou OÚ Tečovice, který věnoval čestné ceny
a poháry. Za podporu činnosti našeho spolku bych
chtěl celému zastupitelstvu a zejména starostovi ing.
Doležalovi poděkovat.
Všem, kteří tuto výstavu navštívili, děkuji za jejich
přízeň a těším se, že se setkáme na dalších námi
pořádaných výstavách.
Za ZO ČSCH Tečovice
Jednatel Lubomír Gajdušek

pokračování ze str. 10 - Junák
světlušky a vlčata provázet po celý rok, protože podle
Po prázdninách jsme další skautský rok zahájili nich budou ve schůzkách, na akcích, ale i doma plnit
v nových prostorech bývalé „Kavárničky“. Obec nám zajímavé úkoly z různých oblastí života. Plnění stezky
ji bezplatně propůjčuje (stejně jako minulé prostory) provází postavičky z Knihy džunglí a také příběh v
a zde nám nechali zhotovit velkou skříň, v níž podobě komiksů a obrázkových textů. Důraz je kladen
můžeme mít uzamčeny pomůcky potřebné pro naši na „aktivní úkoly“, jejichž výsledkem bude konkrétní
činnost, tzn., že ke splnění bodu je potřeba „něco“
činnost. Tímto děkujeme za podporu.
Letošní rok se v nové klubovně schází 3 družinky. vykonat, vyzkoušet, vytvořit, prezentovat. Věříme, že
Nejmladší světlušky a vlčata (předškoláci a 1. třída) se bude dětem plnění nejen dařit, ale i bavit.
Další chystanou akcí bude ke konci listopadu
a starší světlušky a vlčata společně se skautkami. Do
podzimní
„Oslava padajícího listí“ a v prosinci
vedení druhé skupiny dětí se zapojili noví mladší
vedoucí. Kromě pravidelných schůzek je činnost uspořádáme pro všechny členy a jejich rodiče Vánoční
besídku. Určitě nezapomeneme na Betlémské světlo,
obohacena o různé výpravy a akce.
Říjnový víkend světlušky a vlčata trávili na které každoročně skauti z Brna přiváží z Betléma
Provodově. Pro děti byl přichystán program tak, a vlaky pak rozváží po celé republice. My si pro
aby se co nejvíce využilo krásné podzimní počasí, světýlko také pojedeme a 23.12. v 16,30 hod. budeme
blízkost lesa, ale hlavně navázání většího kamarádství rozdávat toto světlo lásky a naděje také Vám. Tradičně
a spolupráce. Opékali jsme špekáčky, hráli spoustu na těchto místech: u kostela, u obchodu, u Obecního
her, prověřili znalosti, shlédli loutkové „ponožkové“ úřadu a před bytovkami.
Za skauty příjemné prožití podzimních dnů
divadlo na téma Mauglí ztracen v džungli a na závěr
Olga Šranská - ved.střediska
jsme se vydali na noční stezku lesem k blízkým
skalám, kde děti dostaly nové skautské stezky. Tyto
stezky se symbolickým rámcem Knihy džunglí budou
Listopad 2011
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TJ SOKOL Tečovice – oddíl kopané
Tělovýchovná jednota Sokol provozuje svou
činnost ve sportovně-kulturním areálu hřiště.
Nabízí zde vyžití nejen sportovního charakteru, ale
ve spolupráci s obcí a ZŠ Tečovice i společensko
kulturních aktivit. Oddíl kopané, který má
v mistrovských soutěžích registrováno 5 mužstev
– tedy 2 týmy mužů, dorost, žáky a přípravku, se
účastní jak soutěží řízených krajem – tedy KFS –
oddíl mužů A reprezentuje obec v I.B třídě skup. B
– tak i v soutěžích řízených okresním svazem – tedy
v rezervě mužů a v mládežnických kategoriích.
A tým dokázal v předchozím období zakončit
soutěž okresního přeboru Zlínska jako vítěz
a postoupil do krajské soutěže – tedy do 1.B třídy.
Je účastníkem skupiny B. Na vstup do nové sezóny
se připravoval v domácích podmínkách a to výhradně
na tréninkovém hřišti v areálu TJ sokol. Hlavní hrací
plocha se nechávala odpočinout a probíhalo na ní
ošetření v podobě přihnojení, odplevelení a další
úkony za účelem zkvalitnění trávníku.
Kádr prvního mužstva prošel určitou obměnou.
Jak vedení oddílu avizovalo po postupu do I B třídy.
Odešli (nebo se nepodařilo je udržet) někteří zkušení
hráči, kteří u nás byli na hostování, aby pomohli
s postupem. Jedná se o Bořutu Ivana – útočníka –
vítěze „Zlaté kopačky“ okresu za nejlepšího střelce,
Raiskupa Mariana – záložníka, Kutru Tomáše –
obránce. Podařilo se ale udržet oba Sedláčky a přišel
Zdeněk Šnajdr z Jiskry Otrokovice, který dres
Bivoje již v minulosti oblékal a vrátil se z hostování
v Komárově „cestovatel“ Jaroslav Vicher. V právě
probíhající sezoně dostávají prostor ve větší míře
odchovanci našeho oddílu. V kádru je momentálně
19 hráčů – z toho je 13 odchovanců oddílu kopané,
z jiných oddílů 2 hráči u nás působí již vice než
6 let a 4 jsou na roční hostování. Jsme jeden z mála
oddílů působících v krajské soutěži, který má tak
vysoké procento odchovanců v prvním mužstvu.
Na tomto stavu se podílí i poctivá práce trenérů
i vedoucích mužstev u naší mládeže. V přípravce –
tedy nejmladší kategorii Bártka Karla ml., Gregůrka
Pavla, Jana Kysučana i Zívalika Františka. Žáci
dlouhodobě vedení dvojicí Kučerka Petr a Slavický
Miroslav dokázali v minulých dvou sezónách
postoupit do okresu ze základní třídy a pak dokonce
vyhrát i okresní přebor, dorost nachází svou tvář pod
vedením Hynčici Luďka, Říháčka Aloise a Vaculy
Jaroslava.
A tým se po skončené podzimní části soutěže umístil
Listopad 2011

na třetím místě tabulky I. B. třídy se ziskem 27 bodů
a kladným skóre 37:23. S výsledky i předvedenou
hrou panuje zatím jak u hráčů tak (troufáme si tvrdit)
i u fanoušků spokojenost. Je třeba se dobře připravit
na jarní část soutěže a pokračovat v útočném pojetí
fotbalu, který baví hráče i diváky.
Rezerva Bivoje se dočkala změny ve vedení,
kde za odstoupivšího Vopatřila naskočil „hrající
trenér“ Kamil Mrázek s vedoucím týmu Liborem
Kozlem. Došlo k výraznému omlazení mužstva
z řad vlastních odchovanců z kategorie dorostu, ze
zkušených hráčů byli do Mysločovic uvolněni Hynčica
a Alois Řiháček, v průběhu sezóny ukončili činnost
Polomík s Holmanem, i když druhý jmenovaný sem
tam vypomůže. Po nevýrazných výkonech v začátku
soutěže a se zlepšením v závěru, kdy i se štěstím
dokázala potrápit i favority soutěže, zaujímá rezerva
Bivoje 9. místo se ziskem 16 bodů v tabulce III.třídy
sk. A.
Nové tváře a prodloužená působení v dresu Bivoje
- Muži
Přišli nebo prodloužili pobyt u nás: Chudárek
Roman, Sedláček Pavel, Sedláček Robert –
prodlouženo hostování ze Slovácké Sparty Spytihněv,
Sehnálek Josef – prodlouženo hostování z Jiskry
Otrokovice, Šnajdr Zdeněk – hostování z Jiskry
Otrokovice, Jurek David – hostování z SK PasekyZlín, Vicher Jaroslav – návrat z hostování na
Komárově, Miklas Josef, Závoda Rosťa – přišli
z dorostu
Odešli: Piňos Erik – zpět do Malenovic, Kutra
Tomáš – návrat do Štípy, Bořuta Ivan – přestoupil
do SK Louky, Raiskup Marian – návrat do Kvasic,
Raiskup Oldřich – hostování v Pohořelicích, Batěk
Ondřej – přestup do Sokol Loučka (u Val. Meziříčí)
U „B“ týmu nastoupil jako hlavní kouč Mrázek
Kamil a nahradil tak Zdeňka Vopatřila.
Do soupisky na podzimní sezónu 2011 určil trenér
a vedení A týmu tyto hráče:
Družbík Jiří (*1987), Frkal Martin (*1985),
Chudárek Roman (*1974), Křen Milan (*1981),
Mahdal Daniel (*1978), Pala Rostislav (*1988),
Poulíček Martin (*1988), Sedláček Pavel (*1968),
Sedláček Robert (*1979), Ševčík Jakub (*1984),
Šnajdr Zdeněk (*1981)
– trenér Horáček Pavel (licence C), Ved. mužstva
– Halgaš Ladislav
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Letní příprava:
A-Tým Přátelsky: Tečovice A – Mladcová A 2 : 5,
Tečovice A – Sehradice 0 : 5,
Pohár hejtmana ZK: Tečovice A-Lukov A 2:0,
Tečovice A – Provodov 1 : 5
B-Tým
Tečovice B – Dorost Tečovice 2 : 3,
Tečovice B - Mladcová B 1:6
Dorostenci po záchraně soutěže z jara obměnili
vedení na místě odstoupivšího Kundery trenérskou
dvojicí Hynčica-Řiháček Alois. Z týmu odešlo
9 „dvaadevadesátek“ (tedy ročníku, který přechází
do mužské kategorie), ale hráčský kádr byl doplněn
o odchovance ze žáků (Kristek P., Slavický , Vopatřil
a Urbášek), bylo prodlouženo hostování Peštovi
a Šiškovi ze Lhoty u Malenovic, nově byli získání
k hostování Večeřa ze Lhoty a Trunkát s Jelínkem
z Viktorky Otrokovice. Docela mrzí, že nedochází
odchovanec Veselský.
Po podzimu obsadil tým
dorostu 3. místo z dvanáctičlenné tabulky Okresního
přeboru dorostu a projevuje se tak správný krok
v obměně vedení týmu i ve vhodném doplnění
mužstva.
Dorost – změny nebo potvrzené pobyty v týmu
Pešta Rudolf, Šiška David, Večeřa Martin – hostování
ze Lhoty u Malenovic
Piňos Patrik, Trunkát Dominik, Jelínek – hostování
z TJ Viktoria Otrokovice
Vopatřil Jan, Kristek Petr, Urbášek Jakub, Slavický
Tomáš – příchod ze žáků
Skončili, přešli do mužů nebo ukončili hostování:
Miklas Josef, Závoda Rosťa, Batěk Ondřej, Kaštovský
Vojta, Pektor Daniel, Velikovský Martin, Bartošík
Jakub, Búbela Pavel, Adamík Adam a Polášek
Jaroslav.
Velkou radost dělají příznivcům Tečovské kopané
žáci, kteří prodělali „přípravný kemp“ v letní přípravě
v Hostýnských vrších a dokázali zvítězit v přípravném
turnaji na vlastní půdě za účasti 4 týmů a i přes odchod
zkušené čtveřice „tahounů“ do dorostu se dokážou
vyrovnat se vzniklou situací zvýšenou bojovností i za
výpomoci hráčů straší přípravky. Pod vedením trenéra
Petra Kučerky a vedoucího týmu Slavického dokázali
po podzimu obsadit ve dvanáctičlenné tabulce
7.místo se ziskem 14 mistrovských bodů. Oporami
týmu jsou hlavně starší hráči Adam Řiháček, Martin
Bártek
a Ondřej Svoboda, v obraně Kysučan
s gólmanem Štěpánkem.
V souvislosti s výkony našich žáků je potřeba
sdělit sportovní veřejnosti a čtenářům tohoto listu,
že výkonný výbor OFS Zlín ve spolupráci s oddíly
Listopad 2011
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okresních soutěží vytvořil okresní výběr žáků pro
mezinárodní turnaj „Danone cup“ 2011/2012. Tento
dlouhodobý turnaj je pořádán FAČR pro mladší
žáky, narozené po 1. 1. 2000. Hraje se systémem
1 turnaj na podzim /každý s každým/ a 1 turnaj na jaře
/každý s každým/, podle Pravidel fotbalu a Soutěžního
řádu s možností opakovaného střídání. Pořadatelství
podzimního turnaje 2011 připadlo OFS Zlín a turnaj
se konal ve středu 21. 9. 2011 na hřišti v Březnici.
Na hřišti na Mladcové se uskutečnil výběrový kemp
mladších žáků, ročník narození 2000. Na tomto
pkempu byli vybráni hráči, kteří reprezentovali
OFS Zlín na turnaji v Březnici. Z oddílu Tečovice
byli z tohoto výběrového kempu vybráni – Štěpánek
Jiří, Šenkeřík Adam a Trčala Matyáš. Dobrá práce
s mládeží se projevuje i tímto způsobem – protože
reprezentace OFS Zlín porazila soupeře z okresů
Kroměříž, Uherské Hradiště i Vsetín a na turnaji
zvítězila - chlapci děkujeme.
Žákovská přípravka pod vedením trenéra mládeže
Karla Bártka juniora hraje nyní podle nových pravidel.
Pro všechny čtenáře i fanoušky fotbalu uvádíme, že
v organizaci soutěží nejmenších – tj. žákovských
přípravek – došlo v tomto ročníku k revoluční změně.
Utkání probíhají nově podle upravených pravidel.
Hraje se současně na dvou plochách upravených
ohraničením pomocí barevných kuželů a umístěných
na hřišti podélně vedle sebe – každé z jiné strany trvale
osazené branky. O utkáních se sice bude vést zápis,
ale nepovedou se mistrovské tabulky u STK OFS –
výsledky mohou archivovat oddíly pro svou potřebu.
O nových pravidlech proběhlo ve čtvrtek 18.8.2011
v zasedací místnosti OFS Zlín proškolení, kterého se
zúčastnili trenéři a vedoucí týmů přípravek .
Pouze na okraj sdělujeme našim příznivcům,
že aktivním přístupem našeho váženého předsedy
oddílu bylo zahájeno bilaterální jednání s vedením
týmu ženské kopané „Holešovské holky“
o možnosti sehrát mistrovské utkání jejich soutěže
– tedy Moravskoslezské ligy žen - na našem hřišti.
Předpokládá se, že k této události dojde v jarní části
soutěže v roce 2012. Věříme, že se tomu stane a tato
příležitost bude fanouškovskou obcí kladně oceněna.
V areálu hřiště proběhla 11. června 2011 také obcí
organizovaná veselice k oslavě 870 let trvání obce
založené dle historických podkladů v roce 1141.
V průběhu prázdninových měsíců července a srpna
uspořádala TJ Sokol Tečovice a Hospoda Bivoj ve
spolupráci s kulturní komisí Obce Tečovice v areálu
Sokola TEČOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011, za
účasti a vystoupení známých hudebních skupin.
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V investiční oblasti dochází ke zvelebení zázemí
pro sportoviště – stavebním úpravám kabin pro hosty
i modernizaci kuchyně a zázemí rest Bivoj – laděno
do zelena. Trápením pro všechny zainteresované je
však problém odvodnění hlavní hrací plochy, kde víc
než technický a profesní um člověka, úřaduje příroda.
Dle ekonoma VV hospodaří TJ s ročním
vyrovnaným rozpočtem cca ¾ milionu korun za
výrazné (a to nejen ﬁnanční) podpory obce Tečovice,
regionální sdružení ČSTV a OFS Zlín a sponzorské
účasti na činnosti oddílu ﬁrem od Kovo Soják,
L-Stav, MRB Sazovice, Ideal Trade, Autokom
Tečovice a hospody REST Bivoj. Výkonný výbor
si cení jakékoliv i sebemenší podpory nejen od
sponzorů pravidelných fotbalových weekendů, ale
hlavně každodenní práce související s chodem oddílu
– tj. činnosti trenérů a vedoucích mužstev, hospodáře,
výpomoci při praní dresů paní Menšíkovou, nezištné
výpomoci všech řidičů při dopravě hráčů na utkání
k soupeřům a v neposlední řadě i aktivního přístupu
skupiny pravidelných výkonů pořadatelské služby

včetně výběru vstupného za vedení Josefa Ondíka
a vzorného přístupu k výkonu asistence delegovaným
rozhodčím ing. Karlem Bártkem.
Výkonný výbor TJ Sokol Tečovice touto cestou
děkuje všem svým fanouškům, aktivním členům
i nečlenům TJ, sponzorům i nejmenovaným
příznivcům oddílu za jejich podporu a účast při
činnosti TJ. O tom, že je v obci zájem o chod oddílu
a sportovní společnost sleduje dění ve sportovním
areálu v „Králi“, svědčí nejen trvalá návštěvnost
sportovních událostí veřejností, ale i zájem
„Krojovaných družin“ za účasti reprezentace obce
v čele se starostou a uniformovanou reprezentací
spřátelené organizace hasičského dobrovolného
sboru Tečovice. Tito se v popsané sestavě a za účasti
hudební skupiny i omašleného berana dokázali při
„Hodovém průvodu“ obcí zastavit i na hřišti a v utkání
s papírovým favoritem mistrovské soutěže Kelčí
pozdravit zpěvem „Bivojské hymny“ hráče A týmu.
Za TJ Sokol Tečovice - Pavel Horáček, Vladimír
Kundera

Tečovské hody s voděním berana
Hody neodmyslitelně patří ke kultuře jižní
Moravy. Dříve, než se zmíním o těch Tečovských,
chci Vás čtenáře krátce seznámit s historií a zvyky,
které všeobecně k hodům patří.
Hody představují soubor obyčejů, zábav, oblečení
a ozdob hodovníků a ve většině obcí platí za
nejvýznačnější výroční událost. Na hody jsou zváni
příbuzní, kmotři, domácí i přespolní. Jsou slavnostní
příležitostí k upevnění příbuzenských, sousedských
a rodáckých vztahů mezi lidmi. Pořádání hodů a jejich
úroveň je prestižní záležitostí obce. Termín konání
hodů byl určen nejčastěji svátkem světce, jemuž byl
zasvěcen místní kostel, a to v praxi znamenalo, že se
většinou v každé obci slavilo v jiném termínu. Hody
probíhaly několik dní a velkoryse, lidé nepracovali
a to mnohdy i v období sklizně úrody. Vyhnout se
termínu sklizně úrody a sjednotit období jejich
konání měl v úmyslu císař Josef II. Vydal v roce 1787
nařízení, kterým stanovil pevný termín konání hodů
na třetí říjnovou neděli. Toto nařízení však nebylo plně
respektováno a některé obce se vracely k termínům
dřívějších hodů nebo dokonce slavily v jednom roce
oboje. Hodům v takto nařízeném termínu se začalo
říkat císařské hody a ty se vzhledem k době konání
staly děkovnými oslavami za úrodu a vyjádřením
radosti nad skončenou polní prací. Hlavním hodovým
dnem byla neděle, dalšími dny pondělí a úterý. Do
těchto dnů byly rozloženy zvyky a zábavy.
Listopad 2011

Tečovské hody se podle termínu jejich konání řadí
mezi ty císařské. Jejich průběh byl letos rozložen do
dvou víkendových dnů. V sobotu dopoledne byly
zahájeny úvodním slovem starosty před obecním
úřadem, který přivítal účastníky hodové obchůzky.
Hodová obchůzka měla za cíl obejít jednotlivé domy
a pozvat jejich obyvatele na hodový program. V čele
průvodu byl na provaze vedený rohatý beran, který
po celou dobu obchůzky vzorně cupital vedle svého
vodiče. Součástí průvodu byl slavnostně vyzdobený
koňský povoz, krojovaná mládež za doprovodu
svých rodičů a učitelek, členové Sboru dobrovolných
hasičů, Mužský pěvecký sbor a hudební doprovod.
Díky přívětivému počasí a pohostinnosti místních
občanů jsme bez problémů dokázali projít celou obcí.
Za tento náročný výkon musím poděkovat všem
účastníkům pochůzky. Mnozí z nich se ještě dokázali
objevit na večerní zábavě, na které hrála skvělá
kapela MARATON BAND. Kdo si koupil lístek na
tuto zábavu, byl odměněn láhví vína od sponzora
Vinařství Dukatt. Hodové veselí ukončila nedělní
odpolední zábava, jejímž hlavním smyslem bylo
zapojit do hodového dění i místní omladinu. Ta patrně
usnula u odpolední pohádky a nedokázal ji probudit
ani rockový nářez v podání kapely PREMIER. Starší
a střední generace nezaváhala a dokázala, že ještě
mnoho vydrží.
O uspořádání letošních hodů se postaralo Tečovské
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folklorní sdružení ve spolupráci s obcí Tečovice
a za podpory sponzorů VINAŘSTVÍ DUKATT
a PIVOVARU STAROBRNO.
Tečovské folklorní sdružení tvoří především
členové mužského pěveckého
sboru, který se rozhodl, že
bude vystupovat pod názvem
ŠTABARC. První vystoupení
s tímto označením absolvoval
2. 10. 2011 v Buchlovicích, kdy
reprezentoval obec Tečovice na
tradiční akci nazvané Zpívání
o víně za účasti mužských
sborů z Moravan a Buchlovic.
Zpívali jsme ze všech sil,
před vystoupením intenzivně
nacvičovali, ale k výkonům
těchto souborů se prozatím jen
přibližujeme. Byla to obrovská
zkušenost, která nám dodala ještě
větší chuť do dalšího zpívání.
Společně zpívané písně z třiceti
mužských hrdel najednou se nesly
daleko až k buchlovskému hradu.
Mezi diváky jsme objevili i občany Tečovic a jsme
vděční za jejich přítomnost. Naše zatím poslední
vystoupení bylo pro důchodce na sále místního
hostince.
Blíží se čas vánoční a tak začínáme nacvičovat písně
s touto tématikou. Připravujeme společné vystoupení
s mužským sborem HLAHOL z Mysločovic, jehož

Listopad 2011

vedoucí nás oslovil s myšlenkou na vystoupení
v Malenovicích při rozsvěcování vánočního stromu.
Na Vás, občany Tečovic se těšíme při vystoupení na
vánočním jarmarku a v místním kostele o svátcích
vánočních.

Závěrem chci požádat mužskou část obyvatel
Tečovic, především Ty, kteří mají rádi lidové písničky,
aby přišli mezi nás a rozšířili naše řady. Rádi Vás
uvítáme. Nacvičujeme každé úterý od 18. hodiny
v čísle popisném 55.
Otto Doležal
Předseda Tečovského folklorního sdružení
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Sbor dobrovolných hasičů
Začátkem května proběhla v Loukách okrsková
soutěž. Zúčastnily se ženy, muži i děti. Ženy obsadily první místo, muži druhé a mladší žáci taky druhé
místo.
11. června jsme se zúčastnili oslav založení obce.
Po průvodu, který prošel obci, naši hasiči předvedli
na hřišti v místě konání oslav, útok starou koňskou
stříkačkou.
25. června se konala na našem hřišti soutěž mužů
a žen zařazena do Zlínské ligy. Těchto
soutěží se naše ženy i muži zúčastňují
a snaží se uspět co nejlépe.
V letošním roce je to 10 let co trénuje
naše mladé hasiče pan Drahoslav Bartek.
Je to velice náročná práce a získat mladé hasiče není jednoduché. Protože je to
sport kolektivní a záleží opravdu na každém z nich. Družstvo tvoří 7 členů. Když
se jednomu nedaří, výsledek potom není
podle představ, tak to některé děti odradí
a nechtějí už dál cvičit. Odvážní vydrží,
protože je to sport krásný, ale musí byt
hodně natrénováno.
V mladých je naše budoucnost, proto
vedení sboru rozhodlo, že pošle trenéry
s mladýma hasičama odpočinout si a nabrat síly na další sezónu. Strávili týden
v krásné chatové oblasti na Pálavě. Všichni jeli na
kolech do Otrokovic na vlak, který je zavezl na nádraží do Zaječí, a odtud jeli zase na kole do chaty.
I tam jezdili na kole např.: navštívili krásný zámek v
Lednici. Pan Bartek tuto zodpovědnou práci předává
Michalu Družbíkovi a Marceli Zapletalíkové.

internetové stránky obce:
www.tecovice.cz

V pátek 22. července jsme pořádali předpouťovou
zábavu. Hrála skupina Princ. V neděli 24. července pouť. Krojovaní hasiči prošli obcí spolu s mužským
pěveckým sborem. Do kroku hrála Kněžpolanka.
Všichni se zúčastnili v kostele mše svaté. Od 16 hodin za zbrojnicí hrála skupina Dolbend.
10. září jsme pořádali dětskou soutěž zařazenou do
Středomoravského poháru mládeže. Přijelo 30 sborů
se svými družstvy mladších a starších žáků. Na této
soutěži naši mladší žáci skončili na 6. místě.

V říjnu jsme uspořádali sběr starého železa. Všem
občanům za železo děkujeme. Vydělané peníze budeme potřebovat příští rok na oslavu 130. výročí založení sboru.
129 let s 15tiletou pauzou, se vždy hasičský sbor
staral o kulturní akci během hodových oslav.
Letos jsme hody nepořádali, protože to převzalo Tečovské folklorní sdružení pod záštitou
obecního úřadu.
Za veškerou podporu, kterou máme, od vás
občanů, děkujeme. Děkujeme taky panu Kotíkovi, který nám seče pravidelně trávu za zbrojnicí, dále všem, kteří jakoukoliv prací podporují činnost sboru. Děkujeme všem sponzorům.
Děkujeme panu starostovi obce a celému
zastupitelstvu za podporu hasičského sboru
v obci.
Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2012.
Zdeňka Juříková
Jednatelka sboru

email:
ou.podatelna@tecovice.cz
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