


Slovo starosty
Vážení spoluob ané,

dovolte mi, abych Vás na po átku adventního asu 
oslovil prost ednictvím našeho obecního zpravodaje, 
který je pro letošek posledním. I když tomu po así 
p íliš nenasv d uje, pomalu se blíží nejkrásn jší 
svátky v roce, svátky váno ní a následující Nový rok 
2013.

Pon vadž zhodnocení toho, co se letos v naší obci 
událo a co vše se nám poda ilo realizovat, jsem se 
v noval v našem listopadovém zpravodaji, tak bych 
se nyní zam il na to, co nám ješt  zbývá ud lat do 
konce roku a na za átku roku 2013.

Zbývá projednat Návrh nového územního 
plánu obce. P vodn  plánovaný termín ve ejného 
projednávání Návrhu do konce letošního roku byl 
p esunut na po átek roku 2013.

Naše úsilí o získání co nejvíce Þ nan ních 
prost edk  z Evropské Unie nebo z národních zdroj  
hodláme letos dokon it ješt  podáním žádostí o 
dotace na d tská h išt  v katastru obce a žádostí o 
dotaci pro naše hasi e na nákup p ív sného vozíku na 
motorové erpadlo.

Samoz ejm  pr b žn  dotahujeme a dopl ujeme 
naše p edchozí dota ní projekty na Revitalizaci st edu 
obce, dále Kompostárnu a Svoz bioodpad , abychom 
splnili veškeré podmínky poskytovatele dotace a tyto 
dotace nám byly nakonec p id leny.

Další akcí, která bude ješt  letos realizována je 
výsadba 3 biokoridor -na Nivce, v prostoru nad 
Kapli kou a pod Kapli kou. Sou ástí biokoridor  
je výsadba strom , ke , zatravn ní a vybudování 
oplocenky z d vodu ochrany p ed zv í. Všechny tyto 
práce Þ nancuje Pozemkový ú ad Zlín a po dokon ení 
realizace p ejdou biokoridory do majetku obce.

V m síci prosinci bych Vás všechny ješt  rád 
pozval na dv  kulturní akce, které organizuje Obec 
Te ovice ve spolupráci se svou kulturní komisí a také 
Základní a Mate skou školou. Jednak je to tradi ní 
Váno ní jarmark na Návsi spojený s rozsv cováním 
Váno ního stromu, který se koná v pátek 7. prosince 
a poslední letošní kulturní akcí bude Váno ní 
koncert v kostele sv. Jakuba V tšího v Te ovicích 
dne 26. prosince. Na ob  tyto akce jste samoz ejm  
srde n  zváni. P ij te si navodit tu správnou váno ní 
atmosféru a pohodu v tomto váno ním ase.

Letošní rok pomalu kon í a já bych rád touto 
cestou pod koval všem, kte í jakýmkoliv zp sobem 
p iložili ruku ke spole nému dílu a zasloužili se o 
další rozvoj naší obce.

Záv rem Vám všem p eji co nejhez í prožití 
následujících svátk  váno ních, š astný vstup do 
Nového roku 2013 a v n m co nejvíce osobních a 
pracovních úsp ch , životní pohody a spokojenosti.

Váš starosta



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

ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI: 
ŠKOLA V EVROP - EVROPA 
VE ŠKOLE 

V týdnu od 12.-16.11. 2012 žila celá naše škola 
evropským u ením…. a to doslova. Národní agentura 
pro evropské vzd lávací programy ve spolupráci s 
Domem zahrani ních služeb Praha vyhlásila sout ž o 
nejlepší evropský projektový den s výhrou 50 000.- a 
jelikož paní u itelky byly velmi naklon né této výzv , 
zapojili jsme se a krajské kolo projektové sout že 
jsme VYHRÁLI. 

Náš projekt  „Škola v Evrop -Evropa ve škole“ byl 
zam ený na prezentaci evropských stát , p i emž 
každá t ída si p ipravila prezentaci vybraného státu. 

Pond lí- eská republika
 Úterý- Francie 
St eda- Švédsko
tvrtek-Itálie 

Pátek- Velká Británie. 

V prezentacích nechyb ly vlastní výrobky žák , 
prezentace na interaktivních tabulích, typické 
p edm ty a výrobky daného státu, dále speciality 
evropské kuchyn  a mnoho dalšího. 

V pond lí 12.11 jsme p ivítali pozvané hosty z 
okolních škol, ze zástupc  z izovatele a vzd lávacích 
institucí Zlínského kraje. Tito hosté si vyslechli 
prezentaci Národní agentury pro evropské vzd lávací 
programy, jejímž cílem bylo vysv tlit a nabídnout 
mezinárodní spolupráci škol v zahrani ních projektech 
jako nap . Comenius, etwinning.   

Více informací na www.naep.cz 

Reportáž TV Slovácko jste mohli sledovat dne 
16.11. 2012 na UPS – zde odkaz  
http://televize.tvslovacko.cz/zlinsky-kraj
Fotky z akce na www.zstecovice.cz 

Za školu a d ti Mgr. Barbora Petr  Puhrová, editelka 
školy

Zajímavos   z Te ovic: 
Obnovení tradi ní 
mikulášské nadílky

Jsme zp t s pravidelnou rubrikou te ovských 
zajímavostí. Minule jsme si povídali o první te ovské 
svatb , tentokrát se tématicky p iblížíme dob  
p edváno ní.

Když jsem byla malá, jedním z nejkrásn jších 
moment  v roce vždy byl p íchod Mikuláše s ertem 
a and lem. Bylo v tom cosi tajemného, kouzlo vánoc 
spole n  s trochou bázn  a o ekávání. Pat il k tomu 
pe livý nácvik básni ky i písni ky s rodi i, ale 
následná pochvala od toho svatého muže byla tou 
nejkrásn jší odm nou, a také motivací, pro  bych 
m la být hodná. Protože se to cení. Touto p edváno ní 
návšt vou u nás doma mi rodi e vštípili, že pokud se 
budu hezky chovat, ani ert na m  nem že.

My dosp lí už toto mikulášské kouzlo tolik 
nevnímáme. Ale m žeme tuto krásnou chvíli 
zprost edkovat našim d tem.

Pokusme se spole n  mikulášské nadílce navrátit 
její p vodní kouzlo. Letos se proto nesejdeme 
na spole ném odpoledni s Mikulášem v hostinci 

U  Kv ty, jak tomu bylo zvykem v p edchozích letech, 
ale vrátíme se zp t k tradi ní návšt v  Mikuláše 
a  obch zce od domu k domu.

Pokud máte zájem o mikulášskou nadílku u vás 
doma, p ineste, 
prosím, mikulášský 
balí ek pro Vaše 
dít  spole n  s jeho 
jménem, Vaší adresou 
a  telefonním íslem 
(p ipsat m žete, 
kdy a jak zlobí, i 
jej za n co p kného 
pochválit) na obecní 
ú ad i do mate ské 
školy. A v podve er 5. 
prosince Váš domov 
pak navštíví Mikuláš 
s ertem a and lem.

Pomozte nám obnovit tuto milou tradici.

T šíme se na vás.

 Za kulturní komisi Ilona Zouharová



JUNÁK - svaz skaut  a skautek R
V novém školním roku za aly svou pravidelnou 

innost družinky sv tlušek a vl at, skautek a skaut  
a nov  také družinka p edškolá k  a prvák . S t mi 
staršími jsme se setkali i na víkendových akcích.

 V íjnu prob hla výprava sv tlušek a vl at na 
skautskou chatu Myšárnu u Vizovic. Hned po p íjezdu 
je pardál Baghíra, had Ká a medv d Balú p ivítali 
hledáním dopisu od Mauglího. B hem víkendu si 
d ti postavily lo ku z p írodních materiál  a poté 
zkoušely její odolnost na místním potoce, chystaly 
d evo na ohništ  k ve ernímu táboráku, vyrobily si s 
pomocí vedoucích ma ásky z ponožek a zahrály si s 
nimi divadlo na téma „Kamarád má narozeniny“.

Také jsme spole n  navštívili zví ata ve zlínské 
zoologické zahrad  Lešná. Díky odm n  od Magistrátu 
m sta Zlína za jarní išt ní D evnice v podob  volných 
vstupenek jsme nemuseli stát dlouhou frontu a vydali 
se tak rovnou na okružní procházku od lachtan  až 
po tu áky.  Krom  klasických zastávek u expozice 
tygr  ussurijských nebo tropické haly Yucatán se nám 
poda ilo vid t zblízka klokany rudokrké a dokonce si 
pohladit emu hn dého. Velmi zajímavá byla i návšt va 
zbrusu nového pavilonu Etiopie II, kde se mimo jiné 
zabydlela šestice surikat.  Cestu po kontinentech nám 
také zp íjem ovalo krásné po así a my jsme se znovu 
p esv d ili, že Zoo Lešná pat í k t m nejkrásn jším v 
eské republice.

S blížícími váno ními svátky se také chystáme k 
vyzvednutí Betlémského sv tla, které vám chceme 
p edat den p ed Št drým dnem a p ipomenout, že 
vánoce nejsou (jen) bohat  prost ený st l, hromady 
dárk  pod strome kem.

V t chto dnech také domlouváme spolupráci 
s Charitou na již tradi ní T íkrálové sbírce. První  
lednový víkend tedy m žete ekat u svých dve í 
t íkrálové koledníky, kte í budou písní p át š astný 
nový rok a prosit o p ísp vek pro chudé.

P ejeme Vám p íjemn  prožité Vánoce plné radosti 
a pokoje a dobrý vstup do nového roku 2013.

Za skauty

Mgr. Olga Šuranská

BETLÉMSKÉ SV TLO
budeme rozdávat v    
ned li 23. 12. 2012
od 16.00 – 16.30 hod.

•  u kostela

•  u obchodu

•  u Obecního ú adu

•  p ed bytovkami



Sbor dobrovolných hasi
Je listopad a chceme, Vám ob an m, napsat v 

tomto roce poslední zprávu o innosti našeho sboru.

Mimo všech radostných událostí, které jsme prožili, 
byly i chvilky smutné. Z našich ad odešel dlouholetý 
len František Pala starší. Ve sboru pracoval více jak 
40 let, byl velmi aktivním lenem.

Ale máme i lena, který letos oslavil své životní 
jubileum. Je to náš nejstarší len sboru, bratr Josef 
Menšík. S gratulací a p áním pevného zdraví do 
dalších let jsme si spole n  p ipili na p átelském 
posezení.

Náš sbor má celkem 90 len . Máme 14 malých 
hasi . A ti nejmenší nám letos d lali velkou radost. 
Pod vedením svých trenér  Marcely Zapletalíkové 
a Michala Družbíka, se scházeli pravideln  na 
trénincích a pak jezdili po sout žích, které byly 
za azeny do XI. Ro níku St edomoravského poháru 
mládeže. Nejvíce se jim da ilo v Rymicích ( as 17.60) 
a ve Vitonicích (16.88), kde skon ili na prvním míst . 
Dále v Rychlov , Lou ce a Záhlinicích na krásném 
t etím míst . Zú astnili se sout ží i na Rackové, ve 
Lhotce, Sazovicích, Ludslavicích, D evohosticích, 
Sob chlebech, Míškovicích a v poslední ad  i na 
domácí p d  v Te ovicích. Celkov  se umístili na 
krásném druhém míst  ze 16 sout žních družstvech. 

Dále máme sout žní družstvo žen, které v rámci 
možností se zú ast ovaly, co nejvíce sout ží za azené 
do Zlínské ligy. Celkov  neobsadily první místo, ale 
myslím si, že zaslouží velký obdiv a uznání, protože 6 
ze 7 cvi ících žen, má rodinu a dv  d ti. Cht la bych 
tímto i trochu apelovat na d v ata od 15let, které by 
se cht la v novat hasi skému sportu, p ij te mezi 
nás, rádi Vás uvidíme.

A naši muži? Ve velké konkurenci si vedli dob e. 

Pod vedením trenéra Josefa Družbíka jezdili také 
po sout žích za azené do Zlínské ligy a ostudu 
te ovskému sboru neud lali. Z velké ásti byly 
výsledky sout ží ovlivn ny tím, že nám dosloužila 
naše sta i ká st íka ka. Vedoucí družstva sehnal 
náhradní, kterou však m li zap j enou a tudíž než si 
na ni zvykli, byl konec sezóny. Ženy obsadily celkov  
6 místo z 15 zú astn ných družstev a muži celkov  13 
ze 30 družstev.

O innosti sboru jsem vás informovala v minulém 
vydání, ale zbývá ješt  dodat, že v m síci íjnu jsme 
provedli sb r železa a všem, kdo jste nám p isp li, moc 
d kujeme. Nebo  výt žek nám pom že k zakoupení 
nové hasi ské st íka ky.

Blíží se as váno ní, nastane as lásky, klidu 
a míru. A  se všem splní jeho tajná p ání v den 
Št drove erní. Všem hasi m a ob an m hodn  
zdraví, vzájemného porozum ní. I v následujícím roce 
bude náš dobrovolný sbor p ipraven pomoci všem 
našim spoluob an m ve výjime ných situacích, které 
m žou nastat, což si všichni p ejeme co nejmén .

A  následující rok 2013 slyšíme houkat sirény v 
naší obci co nejmén !!

Za spolupráci v uplynulém roce pat í od nás 
pod kování Obecnímu ú adu a celému zastupitelstvu 
za podporu, ZŠ a MŠ za spolupráci p i kulturních 
akcích, sdružení Z-Dravé ženy za pomoc p i sout žích, 
a všem ostatním spolk m, které se jakkoliv podílely 
na naší innosti. Doufáme, že tato spolupráce bude i 
nadále pokra ovat. 

Za SDH

Zde ka Ju íková         Bohuslav Vykoukal  
    Jednatelka          starosta sboru



To, že je za dve mi krásný as váno ních 
svátk  již nelze v tuto dobu p ehlédnout. Od 
za átku listopadu se p ipravujeme na setkání 
s Vámi na slavnostním rozsv cování váno ního 
stromu. Chceme Vám zazpívat koledy a t šíme se, že 
si ty nejznám jší zazpíváte s námi spole n . Koledy 
v podání Štabarcu budou podbarveny dudáckým 
doprovodem a ženská ást souboru vystoupí 
samostatn . Ve stejném složení zazpíváme i na 2. 
svátek váno ní v místním kostele.
V lo ském roce jsme vystupovali p i rozsv cování 
váno ních strom  v obci Racková, v Malenovicích 
a v Loukách. Na všech místech panovala pohoda. 
Te ovský váno ní jarmark si však zaslouží Vaši 
pozornost nebo  svým programovým zajišt ním 
a skv lou atmosférou pat í mezi nejlepší. P ij te 
prosím tuto akci podpo it svou ú astí. T šíme se na 
Vás !

Te ovské folklórní sdružení
Vážení tená i, d íve než Vás budu 

informovat o tom co eká naše sdružení na 
záv r  roku 2012, chci  pod kovat všem, 
kte í se zú astnili a organiza n  podíleli na 
zajišt ní letošních Hod . Mé pod kování 
pat í p edevším d tem, jejich rodi m 
a hasi m, kte í s námi hodový pr vod 
vytvo ili a taky všem dobrým lidem, kte í pro 
nás p ipravili na trase pohošt ní. Kde to jen 
bylo možné jsme se zastavili, zatancovali, 
zazpívali a nechali zahrát. Po así nám p álo 
a dobrá nálada nás po celou trasu pr vodu 
neopustila. Kdo p išel na ve erní zábavu tak 
ur it  nelitoval.

Všem Te ovják m a 
p íznivc m folkloru p ejeme krásné Vánoce 

a do nového roku 2013 pevné zdraví.
Otto Doležal -  P edseda Te ovského folklorního sdružení.



eský svaz chovatel
Vážení spoluob ané, 

v úvodu mého p ísp vku bych vás cht l seznámit 
s pokra ováním naší výstavní innosti. Ve dnech  
28.-30. zá í reprezentovali Te ovští  chovatelé okres 
Zlín na krajské výstav  ve Vsetín . I naší zásluhou 
získal náš okres 2.místovcelkovém po adí a 1. 
místo v kategorii dr beže. V kategorii holub  byl 
úsp šný Jaroslav Chrastina, který získal 2 estné 
ceny a zvít zil ve druhém ro níku Memoriálu Karla 
Verbíka za nejlepšího eského staváka. estnou cenu 
na eského staváka modrého mramorovaného získal 
Karel Tihelka. Za zdrobn lou velsumku koroptví 
získal estnou cenu Vykoukal Miroslav. Mladý 
chovatel Gajdušek Václav získal C za kolekci Zakr. 

Králík  rhönských a Gajdušek L. za eského albína. 
Výstavy se dále zú astnili tito chovatelé: Holec 
Jaroslav, Gottwald Josef a Ju íková Stanislava.

Za átkem íjna jsme vystavovali ve Veselí nad 
Moravou na Výstavš naší sp átelené ZO. Zde jsme 
vystavili 40 králík , 10 voliér dr beže a 36 holub . 
Naši lenové již tradi n  pomáhali p i posuzování. Za 
holuba gigant homér získal C Machala Stanislava a 
pohár za nejlepšího holuba získal J.Holec na eského 
volá e sivého.V kategorii dr beže obdrželi est. 
ceny Gajdušek Václav-zdrob. slepice rýnská a St. 
Ju íková-kachna indický b žec.Za králíky získal C 
Gadušek Lubomír- eský albín a hermelín ervenooký 
a ml. chov.  Kysu an Jakub-zakr. beran div. zbarv a 



V. Gajdušek- zakr. rhönský. Pohár starosty Veselí nad 
Moravou získal na 10 nejlépe hodnocených zví at celé 
výstavy Gajdušek Lubomír. I když jsme byli velmi 
úsp šní, hlavním cílem bylo pomoci kamarád m z 
Veselí a prohloubit tak léta trvající družbu.                                                                                                                           

To bylo k naší výstavní innosti a nyní již o 
výstavách po ádaných naší 
ZO. Výstavy v Te ovicích 
bývají vždy zajímavé. V 
letošním roce se uskute nila 
ve dnech 20.-21.10.v naší 
chovatelské hale. Vystavovali 
zde nejen chovatelé z okresu 
Zlín, ale i ze Vsetínska, 
Uh.Hradiš ska a ze ZO Veselí n/Mor.,se kterými 
Te ovští udržují nepsanou družbu. Výstavu 
obeslalo celkem 55 vystavovatel . Pot šitelné 
je, že svá zví ata ukázalo i 6 mladých chovatel , 
kte í se dosp lým zcela vyrovnali, a odnesli si 
nejen estné ceny, ale i Vít zné ceny. Mimo to 
byli všichni MCH obdarováni upomínkovými 
cenami, na což si Te ovi tí 
potrpí, a tím podporují chu  a 
aktivitu mladých. Králík  bylo 
vystaveno celkem 191 ks ve 38 
plemenech, i barvách. Byla to 
velmi hezká ukázka r zných 
barevných ráz , a rovn ž tak 
kvalita zví at byla na slušné 
úrovni. Bylo ud leno 18 est. 
cen a 3 poháry. Vít znou kolekci 
králík  malé berany bílé ervenooké vystavil Gottwald 
Josef a nejlepšího králíka výstavy a pohár na samce 
hermelína ervenookého obdržel L. Gajdušek. Pohár 
pro nejlepšího mladého chovatele obdržel Gajdušek 
Václav na zakr.rhönského. Z holub  26ti barev, kte í 
byli vystaveni ve 160 klecích byl nejlepší eský volá  
sivý J. Holce. estné ceny dále obdrželi:Chrastina 
Jaroslav .stavák er.sedlatý a erný b lokosý, 
Tihelka Karel – .stavák modrý mram. a Machala St.- 
gigant. Víc jak 100 ks dr beže bylo rozd leno do 40 
voliér. Byla k vid ní 3 plemena hus, 4 barvy kachen, 
1x kr ty, a zbývající byly slepice všech velikostí ve 
20ti plemenech i barvách. Vít zné husy landeské  
vystavila MCH  Pavlína Šmotková. sp šní byli 
znašich len  byli: Ju íková Stanislava –Kachny ind. 
b žec  a Gajdušek Václav-zdr.rýnská. . Mimo tyto 
hlavní obory bylo možno vid t i ukázku exot.ptactva, 
kterou p ipravili Josef Gajdošík a Machala Stanislav. 
Návšt vníky upoutali zejména papoušci Žako šedý 
a papoušci senegalští. Výstava byla již tradi n  
po ádána pod záštitou OÚ Te ovice. Pot šitelné je, že 
vyhodnocení výstavy v ned li se zú astnil a Poháry 

p edával sám starosta OÚ Te ovice pan ing.Jaromír 
Doležel. Výstava byla velmi dob e p ipravena v 
p íjemn  proh áté hale. Pro pracující personál a 
návšt vníky bylo p ipraveno kvalitní ob erstvení 
ve form  grilovaného selátka s oblohou, i gulášek. 
Nemalé pod kování pat í OÚ Te ovice, manželkám 

a rod. p íslušník m chovatel  za pomoc. 
Rovn ž tak sponzor m, bez jejichž 
pomoci se dnes již neobejdeme na 
žádné výstav . Totéž samoz ejm  všem 
vystavovatel m za prop j ení zví at. 

     Druhá výstava, kterou jsme 
po ádali poprvé, byla 
Celostátní výstava 
zakrslých králík . Na 
tuto výstavu jsme se 
p ipravovali celý rok. 
Na ja e jsme zakoupili 
starší klece, které jsme 
opravovali a natírali, 
abychom na tuto 
výstavu m li dostatek 

výstavního fundusu. Také jsme opravovali 
a natírali naše klece. P i t chto innostech 
odpracovali naši lenové mnoho 
brigádnických hodin. T m, kte í se t chto 
brigád zú astnili, pat í pod kování. Na 
výstav , která se konala 3.-4.listopadu, 
bylo vystaveno 350 zakrslých králík  
58 barevných ráz . Vystavovalo zde 35 
chovatel  z celé republiky. Bylo ud leno 9 

pohár  a 25 estných cen, které v noval OÚ Te ovice. 
Nejlepšího samce Hermelína modrookého a nejlepší 
samici výstavy –zakr. Beran divoce zbarvený vystavil 
ervinka Tomáš z Krom íže. Nejlepší kolekci zakr. 

beran  bílých ervenookých vystavil Maier Tomáš z 
Liberce. Vít znou kolekci hermelín  ervenookých 
vystavil Jure ka Ji í ze Vsetína. Pohár na nejlepšího 
zakrslého rexe a estnou cenu na  zakr. rhönského 
získal Gajdušek Václav MCH. Dále se výstavy 
zú astnili Kysu an Jakub MCH a Gajdušek Lubomír. 
Výstava prob hla v p átelské a p íjemné atmosfé e.            

Poslední výstava, která se bude konat v Te ovicích, 
bude 1.-2.prosince Speciální výstava holub  rys .

V záv ru svého p ísp vku bych cht l pop át všem 
spoluob an m, len m ZO SCH Te ovice a jejich 
rodinám p íjemné prožití váno ních svátk  a do 
nového roku 2013 hodn  zdraví a spokojenosti.

Gajdušek Lubomír -    jednatel



TJ SOKOL Te ovice – oddíl kopané
T lovýchovná jednota Sokol provozuje svou 

innost v areálu „V Králi“, nabízí zde vyžití 
nejen sportovního charakteru, ale ve spolupráci 
s  obcí  a  ZŠ Te ovice i spole ensko kulturních 
aktivit. Oddíl kopané má v mistrovských sout žích 
ízených Krajským fotbalovým svazem mužstvo 
A týmu muž  (I.B. t ída sk. B) a dorostu (krajská 
sout ž sk. A) a v sout žích ízených Okresním 
fotbalovým svazem rezervní tým muž  (III.B.t . 
sk. B), žáky (okresní p ebor) a p ípravku. Skupina 
Old Boys bývalých hrá  výrazn  slevila ze své 
aktivity a  v podzimu letošního roku provozuje 
pouze pravidelné spole ensko sportovní ve ery „P i 
pátku“, kdy se udržují p i fyzické i psychické kondici 
po ádáním pravidelných table-tenisových turnaj .

Po nepoda eném vstupu do podzimní sezóny 
obsadil po zlepšeném záv ru A tým muž  vedený 
trenérem Pavlem Horá kem st ed mistrovské 
tabulky.  Se ziskem 15 bod  po 13ti zápasech na                                         
11. míst  tabulky to má blíže na sedmé T šnovice           
s 18 body než na konec tabulky kterou uzavírá               
s deseti body ješt  lo ský ú astník I.A t ídy Lukov 
a derby konkurent z Louk. Situace v tabulce je ale 
dosti vyrovnaná a jarní pokra ování sout ží jsou pro 
náš tým minimáln  výraznou výzvou k cest  potvrdit, 
že ú ast v krajské sout ži je zasloužená. Pro další 
období je cílem vedení zajistit prodloužení hostování 
Michala K ížka a b í. Šnajdr , kterým kon í dohoda 
o hostování 31.12.2012 a udržení výkonnosti kádru 
d slednou zimní p ípravou, kterou zahajuje už 
v  lednu 2013. Pevn  doufá v to, že do p ípravy se 
zapojí dlouhodob  zran ní Balcárek a Obdržálek 
a  možná se poda í získat ješt  n jakou posilu,                 
i když tato úvaha je zatím nejasná.  Sou ástí zimní 
p ípravy je i plánované soust ed ní ve sportovním 
areálu v  Luha ovicích a n kolik p ípravných zápas ,                    
k nimž se soupe i shání. 

Rezerva Bivoje po nevýrazných výkonech 
s mírným zlepšením v záv ru podzimní ásti okupuje 
12. místo mistrovské tabulky III.t ídy sk. A se skore 
15:32 a osmi body zisku za sebou nechala pouze týmy 
Lhoty a oslabené Štípy, P íprava na jarní ást sout že 
bude probíhat koordinovan  s A týmem muž . 
V  poslední dob  „BENFIKA“ tzv. nejede. I když 
herní projev je srovnatelný se soupe i, tristní situace 
ji provází hlavn  v koncovce, když s 15 brankami na 
kontu aktiv (když každý ze soupe  v tabulce má na 
svém kont  minimáln  o 8 víc) se kr í na chvostu 
tabulky. Nicmén  „H l nad mužstvem ješt  není 

zlomena“, alespo  ne tak, jak tomu bylo s dolními 
kon etinami opor BenÞ ky Miklase a T. ihá ka na 
snímku níže. Ale když se napravily fraktury pacient  
úrazovky, tak v íme, že p ijde obrat k lepšímu i na 
h išti v podání rezervy Bivoje, zvlášt  když marodi 
jsou v plné síle tak, jako ostatní z týmu.

Rezerva Bivoje po nevýrazných výkonech 
s  mírným zlepšením v záv ru podzimní ásti okupuje 
12. místo mistrovské tabulky III.t ídy sk. A se skore 
15:32 a osmi body zisku za sebou nechala pouze týmy 
Lhoty a oslabené Štípy, P íprava na jarní ást sout že 
bude probíhat koordinovan  s A týmem muž . V 
poslední dob  „BENFIKA“ tzv. nejede. I když herní 
projev je srovnatelný se soupe i, tristní situace ji 
provází hlavn  v koncovce, když s 15 brankami na 
kontu aktiv (když každý ze soupe  v tabulce má na 
svém kont  minimáln  o 8 víc) se kr í na chvostu 
tabulky. Nicmén  „H l nad mužstvem ješt  není 
zlomena“ , alespo  ne tak, jak tomu bylo s dolními 
kon etinami opor BenÞ ky Miklase a T. ihá ka na 
snímku výše. Ale když se napravily fraktury pacient  
úrazovky, tak v íme, že p ijde obrat k lepšímu i na 
h išti v podání rezervy Bivoje, zvlášt  když marodi 
jsou v plné síle tak, jako ostatní z týmu.

Dorostenci po postupu do krajské sout že prochází 
obdobím hledání. Mužstvo bylo za výrazné podpory 
sp áteleného oddílu Sokola Myslo ovice a Sokola 
Lhoty u Malenovic dopln no posilami z jejich oddíl , 



protože Myslo ovice ani Lhota nep ihlásily sv j 
dorost do sout ží. S podobnou situací se setkáváme 
i u jiných tým  z regionu a to hlavn  z d vodu 
nedostatku hrá  v dorostenecké kategorii. Tým 
i p es sympatický herní projev zatím doplácí na 
nezkušenost s vyšší sout ží a ze dna tabulky krajské 
sout že se dostal až v samotném záv ru sout že, 
kdy jasn  na domácím h išti p ehrál svého hlavního 
soka v derby utkání s Loukami a dokázal dovézt bod 
z Velkých Karlovic, když ješt  nedlouho p ed koncem 
utkání na p d  svého soupe e vedl. Obec fanoušk  
v etn  vedení týmu doufá, že po zimní p íprav  
dojde k  výrazn jšímu sehrání týmu a zkušenosti 
z podzimních zápas  naše dorostenecká reprezentace 
zúro í v jarní ásti sout že. 

 V žákovské kategorii se generalita týmu 
potýká hlavn  s genera ním problémem po odchodu 
svých opor do dorostu. I p es tento handicap však 
mužstvo bojuje se ctí a drží nesestupovou p í ku 
v sout ži. Zde je t eba se zmínit i o tom, že hrá e 
Martina Bartka využíval díky st ídavému startu Sokol 
Louky v krajském p eboru a náš dorost a v ani jednom 
z t chto tým  nezklamal.  

Žákovská p ípravka pod vedením trenér  mládeže 
Karla Bártka juniora a Pavla Greg rka p edvádí zatím 
ve své t íd  slušné výkony, a kdyby se vedly tabulky, 
tak ur it  neskon í na štít . Pro zimní p ípravu je 
zajišt na výpomoc zázemí ZŠ v Te ovicích v etn  
bazénu, v jednání je ú ast na n kterém z halových 
zimních turnaj . 

Dle rozhodnutí STK KFS bude zahájena jarní 
ást sout ží 16. Mistrovským kolem sout ží muž  a 
dorostu o weekendu 23. a 24.b ezna 2013 (14. a  15.
kolo se bude dohrávat v záv ru jara) , žáci díky 
menšímu po tu mužstev v tabulce zahájí jarní sout že 
s asovým posunem. 

TJ Sokol Te ovice si dovoluje pozvat ct né zájemce 
na pravideln  meziro n  po ádaný „SPORTOVNÍ 
PLES“, který se uskute ní dne 9.února 2013 v sále 
Kulturního domu v Sazovicích. K tanci a poslechu 
hraje hudební sestava „ORION“ z Holešova. Kontakt 
a informace o p edprodeji vstupenek podá pan Pavel 
Horá ek – tel. 604 254 339.

Na poli parkohospodá ském se poda ilo úsp šn  
„rozjet“ investici dokon ení zateplení kabin TJ, 
významný podíl energie a píle obsluhy sebere starost 
o hrací plochu. To, že hrací plocha pot ebuje údržbu, 
jist  pochopí každý – i zahradník laik. Ze skupiny 
zapálených „údržbá “ s hlavním hospodá em            
„J. Janíkem“ z parkohospodá ského odd lení Bivoje 

padl do oka objektivu redakce v sou asné dob  hrá  
týmu muž  Aleš Ondík, který p i výkonu seká e 
podle výrazu ve tvá i p im en  odpo ívá a uklid uje 
svou zdrav  impulsivní nervovou soustavu.                                                     

Na záv r je t eba uvést, že sportovní innost 
m že Sokol a potažmo oddíl kopané vykonávat za 
výrazné    (a to nejen Þ nan ní) podpory obce Te ovice 
a sponzorské ú asti na innosti oddílu Þ rem od 
Kovo Soják, MRB Sazovice, Ideal Trade, Autokom, 
hosp dky na rožku Malenovice a hospody REST 
Bivoj.  Výkonný výbor si cení jakékoliv i sebemenší 
podpory nejen od sponzor  pravidelných fotbalových 
weekend , ale hlavn  každodenní práce související 
s chodem oddílu – tj. innosti trenér  a vedoucích 
mužstev, hospodá e, výpomoci p i praní dres  
p. Menšíkovou, nezištné výpomoci všech idi  p i 
doprav  hrá  na utkání k soupe m a v neposlední 
ad  i aktivnímu p ístupu skupiny pravidelných 
výkon  po adatelské služby v etn  výb ru vstupného 
za vedení Josefa Ondíka a vzorného p ístupu 
k  výkonu asistence delegovaným rozhod ím ing. 
Karlem Bártkem.  

Výkonný výbor TJ Sokol Te ovice touto cestou 
d kuje všem svým sponzor m i nejmenovaným 
p íznivc m oddílu za jejich podporu a ú ast p i 
innosti, p eje spokojený a klidný záv r roku 2012 
a  do Nového roku 2013 vykro ení tou správnou 
nohou a mnoho zdaru. 

dl d k bj k i d k d b h






