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Ptáme se starosty
Jaromíra Doležala

Jaromír Doležal, starosta Tečovic
Jak to vypadá s předáváním nových bytů?
Při dokončování čtyř nových bytů, které vznikly ve druhém a třetím nadzemním
podlaží budovy obecního úřadu, došlo
k menšímu zdržení proti našim původním
představám a byty ještě v tuto chvíli čekají
na nezbytnou kolaudaci. Jsem však přesvědčen, že od letošního července už by se do
nich mohli stěhovat první nájemníci. Do té
doby bychom chtěli nad rámec původního
záměru ještě rekonstruovat staré dřevěné

schodiště, aby byl k bytům dobrý přístup.
Jde o jeden třípokojový a tři dvoupokojové
obecní nájemní byty. Zájemci o bydlení se
nám hlásí, už evidujeme asi šest uchazečů.
Rada obce ještě musí schválit přesná pravidla
a transparentní kritéria, podle kterých budeme nové nájemníky z přihlášených zájemců
vybírat.
Budou peníze na přestavbu hospody?
Přestavbu staré hospody na obecní kulturní
zařízení chceme ﬁnancovat z dotace Státního fondu podpory investic pro brownﬁeldy.
Hodně nás teď zaměstnává příprava žádosti
o poskytnutí dotace. Dotační výzva na tuto
akci by měla být vyhlášena v druhé polovině
března.
Daří se realizovat další plánované investice?
Ano, v naší obci probíhají další dotační
akce. Rekonstrukce parkoviště nad hřbitovem by měla být dokončena v závěru dubna
letošního roku. Ještě o něco dříve by měla
skončit rekonstrukce tělocvičny v základní
škole. Do konce března by nám měla předat
dodavatelská ﬁrma nový parčík u kříže. Parčík je součástí projektu revitalizace sídelní
zeleně.
(vc)

Nový parčík vzniká v lokalitě u kříže.
Foto: Vojtěch Cekota

Tříkrálová sbírka vynesla přes 34 tisíc korun
Částku 34 495 korun vložili letos obyvatelé Tečovic do kasiček koledníků Tříkrálové sbírky. Ulicemi Tečovic procházelo v sobotu 8. ledna pět skupinek koledníků, šestá pokladnička byla tři dny umístěna v obchodě.

VEŘEJNÁ
SBÍRKA

V roce 2021 koledníci z důvodu proticovidových opatření obec obcházet nesměli. Do
pokladniček na pěti pevných stanovištích tehdy
lidé vložili částku 11 450 korun. V předchozích
letech byl výtěžek sbírky v Tečovicích následující:

POMOC
UKRAJINSKÝM
OBČANŮM

Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli budou
moci letos tříkráloví koledníci obcházet obec
dům od domu. Nakonec jim to bylo umožněno.
V Tečovicích se koledovalo v sobotu 8. ledna
dopoledne i odpoledne. Pěti skupinkám koledníkům s kasičkami se navzdory chladnému počasí podařilo obejít téměř celou obec. Šestá pokladnička byla umístěna po tři dny v obchodě.
„Lidé měli z pochůzky koledníků radost. Projevovalo se to v jejich děkování i v darech, které vkládali do kasiček,“ uvedla Olga Šuranská,
která se na organizaci Tříkrálové sbírky v Tečovicích podílela. Sbírka vynesla v Tečovicích
částku 34 495 korun. Jde o rekordní výtěžek
Tříkrálové sbírky v naši obci.
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Pořadatelem Tříkrálové sbírky byla Charita
ČR. Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice.
Králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch
lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem
sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
V obvodu Charity Zlín, do něhož patří i Tečovice, se letos vybralo do pokladniček 2 663 908
korun, bezhotovostní dary činily 19 400 korun.
Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022:
• projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé
životní situaci, primárně na Zlínsku,
• projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
• projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystroﬁemi,
• projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko.
(vc)

Rada obce Tečovice rozhodla dne
7. března 2022 na svém 58. zasedání
(č. usnesení R/01/58/2022) o uspořádání
veřejné sbírky na pomoc ukrajinským
občanům. Finanční prostředky můžete
darovat na transparentní účet č.

6225498329/0800
Sbírka se pořádá na dobu neurčitou.
Získané ﬁnanční prostředky budou využity na pomoc ukrajinským běžencům
na území České republiky, jejich základním životním potřebám, dětem na
školní potřeby, školní obědy a svačiny,
léky apod.
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv částkou přispějí.
Za obec Tečovice
Jaromír Doležal, starosta
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O nešvarech, které kazí život v obci
Několik nešvarů trápí v poslední době starostu a pracovníky obecního úřadu. Jde
o špatné nakládání s odpady i vandalství.
Mikrovlnka v kanalizační šachtě
Koncem ledna museli pracovníci obecního
úřadu vytahovat z otevřené šachty splaškové
kanalizace v centru obce ve směru na Podhájčí rozbitou mikrovlnnou troubu. Neznámý
pachatel ukradl na poli ocelovou tyč, jejím
prostřednictvím rozbil vysloužilou mikrovlnnou troubu (i sklepní okénko blízkého domu),
odstranil z kanalizační šachty těžký poklop
a troubu i tyč do ní vhodil. Došlo k ohrožení
funkčnosti kanalizace pro velkou část obce
a k vytvoření rizikového místa na veřejné komunikaci, kde hrozil pád náhodných chodců
do otevřené šachty do hloubky asi 150 centimetrů.
„Považuji to za hodně nebezpečný projev
ničení a bezohlednosti. Mrzí nás také, že
jsme se o otevřené kanalizaci dozvěděli až
za několik dnů. Pokud si občané něčeho takového všimnou, měli by nás na to okamžitě
upozornit, abychom alespoň zamezili dalším
škodám nebo možným úrazům osob,“ řekl
starosta Tečovic Jaromír Doležal.
Obnažená elektrická svorkovnice
K dalšími nebezpečnému zásahu do majetku obce došlo asi týden poté na stožáru veřejného osvětlení v centru. Neznámý pachatel v dolní části sloupu odmontoval kryt od
připojovací elektrické svorkovnice. Zřejmě
opět několik dnů zde byla obnažená elektrická zřízení pod napětím. „Mohly na to doplatit
například děti, pokud by se zvídavě pokoušely odkryté svorkovnice dotýkat, a mohlo dojít
k zasažení člověka elektrickým proudem,“
poznamenal místostarosta Tečovic Pavel Rapant. I v tomto případě trvalo několik dnů,
než občané o závadě na sloupu veřejného
osvětlení informovali obecní úřad.
Nakládání s odpady
Začátkem února někdo ukradl čtyři zámky

Stanoviště nádob na tříděný odpad v centru obce.

na velkoobjemovém kontejneru na komunální odpad ve středu Tečovic a způsobil tím
škodu za minimálně pět tisíc korun. Pracovníci obce jinak odemykají kontejner pro odkládání nadměrných odpadů od občanů vždy
o sobotách. Vyvážení kontejneru zajišťují na
náklady obce jednou za čtrnáct dnů Technické služby Zlín.
Dlouhodobě přetrvává nešvar odkládání
tříděného odpadu v okolí kontejnerů, pokud
dojde k jejich zaplnění. V Tečovicích občanům slouží pět stanovišť a každé je vybaveno
třemi kontejnery na papír, sklo a plasty, ve
středu obce též na použité oleje z domácností
a na kovové obaly. „Když je kontejner plný,
musí si lidé nechat do jejích vyprázdnění
odpady doma, a ne je skládat mimo nádoby.
Papír mohou odevzdat v jakémkoli množství
při sběru ve škole, pro plasty lze využít rovněž sáčkový svoz, který také v pravidelných
termínech zajišťujeme,“ uvedl starosta Jaromír Doležal. Naléhavě doporučuje, aby lidé
papírový i plastový odpad předem poskládali
(kartony) nebo sešlapali na co nejmenší rozměr, aby kontejnery nebyly rychle zaplňovány a nesvážel se zbytečně vzduch. Starosta
rovněž zdůrazňuje, že zejména sklo by lidé

Foto: Vojtěch Cekota

neměli do kontejnerů na tříděný odpad vyhazovat v době nočního klidu, protože tím ruší
obyvatele v blízkých obytných domech, což
bývá předmětem opakovaných stížností.
Někteří lidé zacházejí s plastovými nádobami na tříděný odpad nešetrně, s hrubou
silou, takže dochází například k utržení víka
kontejnerů. Následné opravy opět zbytečně
odčerpávají prostředky z obecního rozpočtu.
Podle pracovníků obce je tříděný odpad
někdy znehodnocován vhazováním komodit,
které do něj nepatří. U nádob na bioodpad
to bývá například hnůj a živočišné zbytky.
Těžké poškození mechanismů, kterými je
bioodpad zpracováván, může být způsobeno
vhozenými kameny, kovy či zdivem.
„U hospodaření s odpady nás čeká jedno přelomové opatření. Právě probíhá změna územního plánu Tečovic, která by měla
umožnit vybudovat v prostoru bývalé věže
geologického průzkumu regulérní sběrný
dvůr. Pro jeho zřízení se budeme snažit získat dotace. Do sběrného dvora potom budou
moci občané odvážet své odpady i ve velkém
množství a kdykoli v jeho provozní době,“
uzavírá starosta Jaromír Doležal.
(vc)

Slovo starosty k rekonstrukci bývalé hospody
Vážení občané,
jak jsme již informovali v prosincovém
vydání Zpravodaje obce Tečovice, obec
v současnosti připravuje projektový záměr
pro rekonstrukci objektu bývalé hospody.
Předmětem projektu je celková rekonstrukce chátrajícího objektu, který se dlouhodobě
nevyužívá a je ve velmi špatném technickém
stavu. Záměrem obce je tento dům kompletně
zrekonstruovat a nové prostory využívat zejména pro společenské, kulturní a další akce,
podle potřeb a přání našich občanů. Počítáme
s vytvořením komunitního zázemí v podobě
společenského sálu, vznikne také klubovna
pro obecní spolky a kancelář obecního úřadu.
Chcete se o objektu dozvědět více, představit
své nápady, připomínky, vize? Přijďte na veřejné
zasedání zastupitelstva obce v pondělí 14. března

www.tecovice.cz

Bývalá hospoda v Tečovicích – současný stav.

2022 od 17 hodin. Jste srdečně zváni. Neváhejte
také svůj dotaz nebo návrh napsat starostovi obce

Zpravodaj obce Tečovice

Foto: Vojtěch Cekota

na e-mail starosta@tecovice.cz. Těšíme se na vaše
postřehy.
Jaromír Doležal, starosta Tečovic
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Nezapomeňte zaplatit za odpady a za psy
Obecní úřad v Tečovicích připomíná občanům důležitou povinnost – zaplatit do konce března za odpady a za psy.

Občané mohou platit na obecním úřadu bankovními platebními kartami.
Foto: archiv

Poplatek za domovní odpad platí občané
přihlášení v obci k trvalému pobytu. Poplatek
na rok 2022 činí 500 korun.
Poplatek za psa na rok 2022 je odstupňován a činí:
• 200 Kč v rodinných domech,
• 300 Kč za druhého a každého dalšího psa
v rodinných domech,
• 400 Kč za prvního, druhého i každého
dalšího psa v bytových domech,
• pro majitele od 65 let věku 100 Kč za
prvního psa a 200 Kč za druhého a dalšího psa v rodinném domě,

•

pro majitele od 65 let věku 200 Kč za
prvního psa a 300 Kč za druhého a dalšího psa v bytovém domě.
Poplatky lze uhradit v úředních dnech
v pondělí nebo ve středu od 8 do 17 hodin
v hotovosti nebo platební kartou u přepážky
obecního úřadu nebo po předchozím vyžádání variabilního symbolu také převodem na
bankovní účet obce.
Pracovníci obecního úřadu upozorňují, že
nebude umožněn odvoz komunálního odpadu občanům, kteří by stanovený poplatek do
konce března neuhradili.
(red)

Sociální komise informuje
Členky sociální komise navštívily v prosinci loňského roku v domově důchodců na Burešově paní Drahomíru Krejčiříkovou a paní
Boženu Pančochovou. Zástupkyně sociální komise předaly těmto
seniorkám dárkový balíček a vánoční růži. Obě jsou spokojené
a pozdravují všechny občany obce.
V měsíci lednu a únoru se dožili významného životního jubilea tito
naši spoluobčané:
Živnůstek Josef, 91 let,
Václavíková Vlasta, 91 let,
Polášek Antonín, 90 let,
Duda Zdeněk, 90 let,
Kubíčková Eliška, 80 let,
Vavrušová Vlasta, 80 let,
Hynčicová Marie, 80 let.
Všem oslavencům přejeme do dalších let zdraví, štěstí a spokojenost v životě.
Blíží se svátky velikonoční a tímto bychom chtěly popřát, ať tyto
svátky strávíte v klidu a v Božím požehnání.
Zdeňka Juříková a Marie Jurčíková, sociální komice

Božena Pančochová

Foto: sociální komise obce

Usnesení Zastupitelstva obce Tečovice

Na čem se usnesli tečovičtí zastupitelé
Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva
obce Tečovice konaného dne 15. 12. 2021
Usnesení Z/01/22/2021
ZO schvaluje program jednání 22. zasedání ZO
Tečovice:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet obce na rok 2022
4. II. úprava střednědobého výhledu obce na roky
2020–2022
5. Obecně závazné vyhlášky obce
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Usnesení Z/02/22/2021
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení pan
František Zívalík a paní Marcela Poulíčková.
Usnesení Z/03/22/2021
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu pana
Bohuslava Vykoukala a pana Jindřicha Václavka.
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Usnesení Z/04/22/2021
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022 v předloženém znění, které je přílohou zápisu z dnešního
zasedání ZO.
Usnesení Z/05/22/2021
ZO schvaluje II. úpravu střednědobého výhledu obce na roky 2020–2022 v předloženém
znění, které je přílohou zápisu z dnešního zasedání ZO.

Usnesení Z/08/22/2021
ZO Tečovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2021 v předloženém znění.
Usnesení Z/09/22/2021
ZO schvaluje soubor veřejnoprávních smluv na
poskytnutí dotací spolkům a organizacím v obci
Tečovice z rozpočtu obce na rok 2022 dle přehledu
VPS, který je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 5)
a pověřuje starostu obce podpisem jednotlivých
VPS.

Usnesení Z/06/22/2021
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tečovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, v předloženém
znění.

Usnesení Z/10/22/2021
ZO schvaluje program obnovy venkova Obec
Tečovice na roky 2021–2025 v upraveném
znění.

Usnesení Z/07/22/2021
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Tečovice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, v předloženém znění.

Usnesení Z/11/22/2021
ZO schvaluje vyřazení nedokončených investic uvedených v příloze č. 7 ve výši celkem 358 133,00 Kč, v režimu zmařených
investic.

Zpravodaj obce Tečovice
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Sociální komise při
Obecním úřadu
Tečovice
Zve naše důchodce
16. června na poutní zájezd na
Svatý Hostýn.
Zájemci se mohou hlásit do 8. června na tel. čísle
732 346 158 nebo
608 340 453.
Odjezd 7.30 od kříže se zastávkou u hospody a na horním konci. Návrat po společném obědě po 14.00.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn.
Foto: Marcel Šuranský

Rozbitou mikrovlnku někdo vhodil do kanalizační šachty (viz článek na str. 3).

www.tecovice.cz

Zpravodaj obce Tečovice

Foto: Jaromír Doležal
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Osmisměrka pro volné chvíle
Pro naše důchodce připravila sociální komise obce osmisměrku, pro dobrou mysl a postřeh. Názvy pod osmisměrkou se vyškrtávají
rovně, svisle, šikmo. Nevyškrtaná písmenka tvoří tajenku. Tu zasílejte do 31. března 2022 na email zdenkajurikova57@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo 608 340 453.
Tři z vás budou vylosováni panem starostou a odměněni dárkem sociální komise. Přejeme dobrou zábavu a štěstí při losování. Jména
výherců zveřejníme v příštím čísle.
(mj)
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Základní škola Tečovice

Žákům, kterým nestačila online výuka, pomáhá doučování
Průměrně kolem 15 žáků Základní školy v Tečovicích využívá v tomto školním roce zvláštní program doučování. Má jim pomoci
překonat negativní dopady, které mělo na vzdělávání dětí loňské a předloňské uzavírání škol kvůli epidemii covidu-19, dlouhá období
přerušování prezenční výuky a omezené možnosti pouze distančního vzdělávání pomocí online výuky na internetu.

„Pandemie onemocnění covid-19 zasahuje do
režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků
a zvyšuje vzdělanostní nerovnosti. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo
Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky,“ uvedla
ředitelka ZŠ a MŠ Tečovice Marie Zapletalová.

Projekt je ﬁnancován prostředky fondu Evropské unie „Nástroje pro oživení a odolnost
EU – Next Generation EU“ v celkovém objemu 250 milionů korun. „Naše škola čerpá
dotaci ve výši zhruba 45 tisíc korun. Do programu jsou zapojeny tři učitelky. Počet žáků
se různí podle potřeby doučování daného učiva. V průměru je to asi 15 žáků,“ upřesnila
ředitelka školy.

V praxi nejde o dlouhé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků
vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období. Je zaměřeno na hlavní
výukové předměty, tedy na český jazyk, matematiku, anglický jazyk. „Jsme rádi, že žáci
zapojení do doučování postupně dohánějí
učivo a zažívají tak pocit úspěchu ve výuce,“
dodala Marie Zapletalová.
(vc)

Masopust v první třídě
Masopust je období veselí, jídla a pití.
Naši předci to měli dobře vymyšleno.
Dojídali totiž zásoby z minulé sezony
a chystali se na čtyřicetidenní půst, kdy
se nesměli dotknout žádného masa.
U nás v první třídě vypuklo masopustní veselí ve středu 23. února.
Všichni žáčci se moc těšili a do školy
přišli v nádherných maskách. Tradiční
masopustní pochoutky nahradily křížovky, básničky, povídání, luštění, počítání s klaunem. Také jsme si připravili masopustní koblížky, které všem
moc chutnaly.
Od masopustu je už jen krůček k jaru,
sluníčku a velikonočním svátkům, na
které se všichni těšíme.
Lucie Hradilová

Děti v první třídě slavily masopust.

Foto: Denisa Hanušová

Dopravní výchova ve druhé třídě
Již v únoru se druháci připravovali na
duben. Na Duben – měsíc bezpečnosti.
Ale to jen s ohledem na kalendář. Ve
skutečnosti šlo o velmi důležitou přípravu do života, přípravu na bezpečné
chování v silničním provozu. S dopravní výchovou se budou žáci setkávat
ve 2. – 4. ročníku. Ve třetí třídě kromě
lekcí teoretických začnou navštěvovat
i dětské dopravní hřiště Otrokovicích.
V úvodní lekci se v únoru děti seznámily s pravidly silničního provozu pro
chodce. Zhlédly tři instruktážní videa
s dopravní tematikou: Semafory pro
chodce, Bezpečnostní pásy a Vystupování z auta.
Těší se na další lekci, která proběhne
do konce školního roku.
Hana Králová, třídní učitelka 2. třídy

www.tecovice.cz

Dopravní výchova ve 2. třídě.
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Foto: Hana Králová
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Hádej, kdo jsem
Výuku prvouky si zpestřili žáci 3. ročníku. Vybrali si libovolné povolání, které
představili ostatním spolužákům. Přivítali jsme ve třídě malířku, veterinářku,
uklízečku, chemika, úředníka, kosmonauta, pokrývače, tiskaře, spisovatelku
i kuchaře.
Online se připojil dokonce Albert Einstein.
(ih)

Plesová sezona
Mohu Vám nabídnout rámě? Pochopit
význam této věty a možnost ji, předpokládám, poprvé využít, mohli chlapci
ze 3. ročníku. Pravidla etikety a společenského chování nejen při tanci pomohl dětem přiblížit pořad o etiketě Ladislava Špačka. Z chlapců se stali praví
gentlemani a z dívek okouzlující dámy.
(ih)

Výprava žáků na severní pól
Jak se v přírodě orientovat s kompasem
i bez něj? Na co se připravit před výpravou
na severní pól? Na tyto otázky by jistě dokázali odpovědět jak žáci 3. ročníku, kteří
připravili expedici „Severní pól“, tak žáčci
1. a 2. ročníku, kteří se s nimi na tuto cestu
vydali.
Před takovou výpravou je nejdůležitější
důkladná příprava. Proto si společně naplánovali trasu, vyrobili si směrovou růžici
i kompas. Samozřejmě vyhodnotili i možná rizika, jako je dezorientace, podchlazení
či zvládnutí náročného terénu. Neméně důležité byly bezesporu i informace o zvěři,
kterou mohou po cestě potkat, spolu se znalostí obyvatelstva Arktidy.
Cesta to byla náročná, severní pól však
byl úspěšně dobyt. Teple oblečeni i novinovým papírem vycpáni si užívali mrazivý
pobyt.
(ih)

Třeťáci připravili expedici Severní pól.
Foto: Iva Hájková

Žili jsme olympiádou

Počítačovou výuku ve 4. třídě zpestřil olympijský kvíz.

Foto: Marta Miklová

Sportovní výkony na zimních olympijských hrách v Pekingu sledoval
celý svět, stranou nemohla zůstat ani
čtvrtá třída.
Téměř všichni žáci drželi palce
našim olympionikům a fandili ze
všech sil. Diskuse, radost i zklamání
nás provázely celý týden po jarních
prázdninách. Svoje znalosti o největší
sportovní události jsme si otestovali
v olympijském kvízu, kterým jsme si
zpestřili hodinu počítačové výuky.
V neděli 20. února už loučení
s olympiádou a slzy…
Marta Miklová

Ptačí hodinka 2022
Zimního sčítání ptáků s názvem Ptačí hodinka se letos 7. ledna zúčastnilo
15 amatérských ornitologů ze čtvrté
třídy. Při hodinovém pozorování si zapisovali vždy nejvyšší počet spatřených
jedinců každého druhu. Sledovali ptáky
ve zlínském parku a celkem zaznamenali
9 ptačích druhů.
A výsledek? V parku jednoznačně vládli kosi černí, objevili se samec i samice.
Z jejich sčítání dále následovali sýkory
koňadry a vrabci, v menší míře zpozorovali sýkory modřinky, červenky, pěnkavy, hrdličky, jednu straku a jednoho
strakapouda.
Údaje byly zaslány České společnosti ornitologické, která shromažďuje důležité
údaje o ptácích, kteří u nás zimují, a zjišťuje, jací ptáci ubývají a jací přibývají.
Marta Miklová
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Na návštěvě v muzeu
Páťáci se vydali do Zlína na výstavu „Kroniky inspirující aneb Od Kosmy přes Dalimila“,
která je instalovaná v Muzeu jihovýchodní
Moravy. Výstava věnovaná kronikářství obsahuje 20 tkaných tapiserií s tématy z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, jednoho
ze stěžejních děl českého písemnictví. Tapiserie doplňují výstavní panely s vysvětlujícími texty a fotograﬁemi. Jako trojrozměrné
předměty je vystaveno asi 70 kronik ze sbírek
muzeí Kroměříže, Uherského Brodu a Uherského Hradiště.

Příběh slovenského drátenictví.

Výstava kronik v Muzeu jihovýchodní Moravy.
Foto: Anežka Zívalíková

Foto: Anežka Zívalíková

Současně jsme si mohli prohlédnout i dvě
další expozice na patře. Jedna byla „Příběh
slovenského drátenictví“ – základem výstavy je 155 kopií nejvzácnějších a nejstarších
kusů drátenických předmětů, které vytvořili tradičními technikami podle originálních
sbírkových předmětů Žilinského muzea dráteníci Ladislav Fapšo a Miroslav Kalman.

Druhá výstava – „Drobná krása aneb miniatury obuvi“ – představuje pestrý soubor obuvi
v nezvyklých rozměrech. Dámské střevíčky,
tradiční japonská obuv nebo třeba pryžové
galoše v miniaturním provedení a propracované do nejmenších detailů dokládají úžasnou lidskou tvořivost a um. Všechny výstavy
byly zajímavé a poučné.
(mn)

Koncem února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 2022

Malí recitátoři Lukáš Dřímal a Amálie Kundrátková.

www.tecovice.cz

Školní kolo recitační soutěže se na naší
škole konalo v pátek 25. února 2022, letos poprvé v online prostředí MS Teams.
Školního kola se zúčastnili žáci, kteří
byli vybráni z třídních kol. Soutěže se zúčastnilo devět dětí ve dvou kategoriích.
Premiéru měli i naši prvňáčci.
Poslechnout si přednes malých recitátorů byla radost, kterou všichni sledující ocenili velkým potleskem. Ať už
žáci recitovali krátkou básničku o jedné nebo dvou slokách, nebo přednášeli
básně o více slokách, popřípadě reprodukovali básnický text, všichni se snažili. Snažili se mluvit pomalu, výrazně
a dát do toho i kus sebe. Postoupit do
okrskového kola nemohou všichni, ale
diplom s knihou a sladkou odměnou za
odvahu a pěkný výkon si však zasloužili i ti, kteří do okrskového kola nominováni nebyli.
Do okrskového kola postupují v I. kategorii Amálie Kundrátková z 2. třídy,
Valérie Večeřová z 3. třídy a ve II. kategorii Karin Dubovská ze 4. třídy, Anežka
Zívalíková z 5. třídy. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole.
Všem zúčastněným patří velká gratulace, porotě pochvala za hodnocení
a divákům za pozorný poslech.
Marta Miklová
Foto: Marta Miklová
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Děti se v Krajské knihovně F. Bartoše seznamovaly s prací novináře
Příjemné středeční odpoledne prožili čtenáři naší školy 26. ledna v Krajské knihovně
Františka Bartoše ve Zlíně. Dětské oddělení
pořádalo další schůzku čtenářského klubu
Knihožrouti. Lednové setkání klubu bylo
věnováno mediální gramotnosti. Děti se seznámily s prací novináře a dozvěděly se nové
informace z prostředí médií. Samotnou práci
novináře si všichni vyzkoušeli v karetní hře
Nekrm Kachnu! a pomocí pestrých úkolů
zjišťovali, jak pracovat s informacemi.
Dětem se v knihovně moc líbilo. Odpoledne bylo nejen poučné a zajímavé, ale i velice zábavné. Knihovnici Andělce se program
opravdu povedl.
Marta Miklová,
vedoucí školního čtenářského klubu
Děti na návštěvě v Krajské knihovně F. Bartoše.
Foto: Marta Miklová

Aktivity
ve školní družině
Ve školní družině se stále něco děje. Každý týden má své téma, které se objevuje
v různých činnostech. Zažili jsme např.
Čertovský týden, Valentýnské tvoření,
Zimní radovánky, Masopust a mnoho
dalších.
A protože máme rádi zvířata, jeden
týden byl věnovaný právě jim. Povídali
jsme si o nich, poznávali jsme je, luštili
křížovky, kreslili obrázky. A také jsme
si jedno známé zvíře vytvořili z papíru.
Poznáte ho?
(ir)
Ve školní družině.
Foto: Iveta Richtarová

Mateřská škola Tečovice

V mateřské škole
uspořádali karneval
Jedním z cílů našeho školního vzdělávacího
programu je vést děti k podílení se na společném životě a činnostech v mateřské škole a tak
přispívat k předávání tradic a kulturních hodnot.
V měsíci únoru jsme se snažili přiblížit jim
tradici masopustu, který představuje období
hodování a veselí před postní dobou. Poslední
dny, které se nazývají končiny, fašank či přímo
masopust, se konají průvody masek a končí taneční zábavou. Ve školce jsme toto období zakončili oblíbeným karnevalem. Ještě předtím se
ale všechny děti s nadšením vrhly do příprav.
Vyráběly si karnevalové masky a škrabošky,
podílely se na výzdobě společných prostor MŠ
i jednotlivých tříd a nezapomněly si připravit Karneval v mateřské škole.
kách. Když se školka zaplnila pohádkovými
malé pohoštění.
Konečně přišel čtvrtek 24. února. Od rána se bytostmi, zvířátky či superhrdiny, mohlo začít
ve třídách scházely děti v nejrůznějších mas- karnevalové veselí. Celé dopoledne bylo plné
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Foto: M. Zapletalíková

her, zpěvu, tance a zábavných úkolů a soutěží,
za jejichž splnění byly děti odměněny sladkostmi a diplomem.
(aj)
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Volební valná hromada
V sobotu 26. února 2022 – po loňské odmlce
zaviněné proticovidovými opatřeními – proběhla volební valná hromada TJ Sokol Tečovice. Kromě předsedou přednesené zprávy
o činnosti spolku a informaci o hospodaření
včetně diskuse byla hlavním bodem schůze volba členů výkonného výboru pro nové
funkční období. I přes „kolizní“ datum s termínem „Vodění medvěda“ se schůze zúčastnil dostatečný počet členů tak, aby nejvyšší
orgán spolku byl usnášeníschopný. Nový
výkonný výbor pro další funkční období zvolila valná hromada v sestavě (v abecedním
pořadí) takto: 1. Horáček Pavel, 2. Horáček
Richard, 3. Horáček Richard jun., 4. Mahdal
Daniel, 5. Matulík Josef, 6. Miklas Josef,
7. Ondík Aleš, 8. Ing. Ondík Luděk, 9. Piňos
Erik, 10. Polášek Michal, 11. Soják Roman,
12. Střecha Jaroslav.

TJ Sokol informuje

Příspěvek o činnosti spolku přednesl jeho předseda Richard Horáček.

Foto: Vladimír Kundera

Soutěže KFS a OFS v ročníku 2021/2022
Jak jste si mohli všimnout, došlo v podzimní části ročníku ke změně
domácího hracího dne i hodinového začátku u týmu mužů A ze soboty na neděli 10:15 hod. K této změně bylo přikročeno vzhledem
k pracovnímu vytížení trenéra, a to po dohodě s hráči mužstva. Toto
opatření mělo dopad i na hrací dny v soutěžích mládeže. V rozloso-

vání soutěží bylo postupováno tak, aby v co největší míře mohli hrát
muži doma společné víkendy a mužstva dorostu a starších žáků v tento termín nastupovala venku. Po odchodu trenéra Štěpaníka byl v rozlosování soutěže A týmu mužů proveden zásah s návratem hrací doby
domácích zápasů pro jarní část soutěží zpět na sobotní odpoledne.

Muži A:
Do podzimní části soutěží vstoupil tým nevyrovnanými výkony bez očekávaného úspěchu
v podobě zisku patřičného množství bodů. Na
samotném hřišti předváděl vyrovnané výkony, ale nedokázal se prosadit brankově tak,
aby vítězství bylo na jeho straně. Ztratil doma
v samotném závěru utkání s Veselou, prohrál
i derby s Loukami a nezískal body ani s Chropyní. I přes vítězství na půdě nováčka ze Lhoty
se v začátku soutěže krčil na posledním místě tabulky. K obratu došlo po odchodu trenéra
Štěpaníka, který si našel angažmá u divizního
Strání a posléze v Nevšové a řízení zápasů na
zbytek podzimu po něm převzal obětavě trenér dorostu Luděk Ondík, kterému v přípravě
v závěru hracího období na tréninkových jednotkách vypomáhal do konce podzimní části

soutěží Boris Káňa. Změnou stylu řízení utkání
došlo k dokonalému obratu, když při této konstelaci „A“ tým mužů zvítězil skoro ve všech
utkáních, dokázal porazit i lídra tabulky Mladcovou a ztratil body pouze po remíze na půdě
rezervy Holešova. Po těchto výkonech se tak
prosmýkl v tabulce z poslední pozice až na
5. místo se ziskem 20 bodů.
V herní přestávce před jarní částí sezony byla
intenzivně ze strany vedení vyvíjena aktivita sehnat trenéra s odpovídající licencí k týmu tak,
aby mohl zahájit s mužstvem zimní přípravu.
V polovině rozehrané soutěže to bylo složité,
ale podařilo se získat k vedení tréninkových jednotek pana Dominika Krhuta, který má jako hráč
herní, a to i ligové zkušenosti z Fastavu Zlín,
Viktorie Otrokovice, 1. SC Znojmo, Spartaku

Hulín i Hanácké Slavie Kroměříž. Nyní působí jako hráč v Rakousku v klubu SV Bad Pirawarth nedaleko od Vídně. Protože musí dodržet
své smluvní závazky vůči svému rakouskému
partnerovi, je dohodnuto, že povede přípravu
A týmu s tím, že utkání v jarní části sezony bude
za něj muset odkoučovat Aleš Ondík podobným
způsobem, jak se dělo po odchodu trenéra Štěpaníka v závěru podzimní části soutěže. Příprava týmu probíhá s využitím venkovních areálů
a hřiště s umělým trávníkem v Sazovicích. Jako
přípravné zápasy byla domluvena utkání s Nedachlebicemi (I. A), Jankovicemi (I. B-sk. C)
a Bystřicí pod Hosstýnem (KP).
O soupisce pro období JARO 2022 se rozhodne až po uzávěrce tohoto příspěvku.
Vladimír Kundera

také díky pracovnímu vytížení a marodce
některých hráčů. Zpočátku díky přetlaku
v počtu členů v hráčské sestavě měl trenér
Malota složitou pozici v tom, koho vlastně
postavit, v závěru sezony to však dopadlo
tak, že si oba týmy mužů nakonec s hráči vypomáhaly. „Benﬁka“ tak po podzimu okupuje
se ziskem 21 bodů 6. místo v tabulce – tedy

klidný střed. Příprava týmu probíhá podobně
jako u A týmu s využitím venkovních areálů
a hřiště s umělým trávníkem v Sazovicích.
Do uzávěrky příspěvku bylo známo, že mužstvo má zajištěno krátké zimní soustředění
na Rusavě a přátelské utkání se Záhlinicemi,
o dalších zápasech se v době uzávěrky příspěvku ještě operativně jednalo. Erik Piňos

výpomoci vedoucího týmu Josefa Matulíka
a Pavla Gregůrka. Po podzimu se drží tým
na 2. místě mistrovské tabulky. Zimní příprava započala prakticky okamžitě po skončení
podzimní části sezony. Každou středu se tým

fyzicky připravuje ve Sportcentru v Malenovicích a také využívá venku hřiště na umělé
trávě v Sazovicích a v neděli je aplikována
ještě jedna tréninková jednotka v přirozeném
(Pokračování na str. 12)

Muži B:
Zimní příprava probíhala za vedení trenéra
Ivoše Maloty ve spolupráci s Erikem Piňosem. Záloha Bivoje střídala v podzimní části
úspěšné chvilky s těmi méně povedenými, ale
i přes tyto peripetie si dokázala po celou dobu
soutěže držet střed mistrovské tabulky. Bojuje se změnami v sestavě, jednak díky požadavkům na zapojení hráčů z lavičky A týmu,

Dorost:
Ve sdruženém okresním přeboru (Zl+Km)
hraje dorost obnovený jako sdružený dorostenecký tým ve spolupráci s Mysločovicemi.
V zimním přípravném období se připravoval
pod tréninkovým vedením Luďka Ondíka za

www.tecovice.cz
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(Pokračování ze str. 11)
venkovním prostředí. Od ledna pokračovala
zimní příprava proložená přátelskými utkáními i kombinovanou účastí společnou s týmem
dorostu SK Louky na zimním turnaji v areálu Viktorie Otrokovice. Družstvo absolvuje i krátké soustředění v Brumově-Bylnici
a celá zimní příprava je koncipována s cílem
obhájit nebo i vylepšit podzimní pozici.

V zimní přípravě do uzávěrky příspěvku
doposud tým odehrál po dohodě s družstvem
SK Louky v kombinované sestavě s kolegy
z Louk 3 utkání na ZT Viktoria Otrokovice
s těmito výsledky:
Tečovice/Mysločovice (+Louky) – Zlechov 3:0,
Tečovice/Mysločovice (+Louky) – Viktoria Otrokovice 6:0,

Momentka ze zápasu ZT dorostu: Viktoria Otrokovice – Tečovice/Mysločovice 0:6 (0:2).

Žáci

Starší žáci

V žákovské kategorii jsou pro sezonu 2021–
2022 přihlášeny kategorie Starší žáci, Mladší
žáci a Starší přípravka. Obě věkové kategorie
žákovské reprezentace spolupracují hlavně
hráčskou výpomocí.

Tým starších žáků si prochází zimní přípravou
pod trenérskou taktovkou Petra Kučerky za
výpomoci Richarda Horáčka. Podzimní část
soutěže ukončil solidním postavením v popředí tabulky, když v závěru rozhodujícího

Louky (+Tečovice/Mysločovice) – Jarošov 5:1 (z našeho dorostu hrál za Louky Machala + Klhůfek; Machala vstřelil
2 branky).
Rozjednána jsou přátelská utkání s týmy
Fryštáku, Hulína a Holešova.
Do mužstva kdykoli rádi přivítáme
nové hochy se zájmem o sport a fotbal
zvláště.
Josef Matulík

Foto: Vladimír Kundera

utkání s Baťovem B podlehli svému zdatnému soupeři a po prohře 3:4 mu přepustili čelo
podzimní tabulky. I tak je ale vidět herní zlepšení a do jarních kol po poctivé zimní přípravě
může jít tým s otevřenou šancí na úspěch.

Mladší žáci
Po podzimní části soutěží pod taktovkou dvojice „Pavel Horáček & Roman Soják” drží
pozici ve středu tabulky. Vedení týmu muselo
v několika zápasech podzimu improvizovat
v sestavě, kdy z důvodu neúčasti z důvodu
covid-karantény nemohli nastoupit někteří
klíčoví hráči. Prioritním zájmem v tomto případě ale nejsou výsledky, důležité je zdraví
hráčů a důraz se klade na pravidelnost v přípravě. Přes zimní období budou reprezentanti
této kategorie využívat i zázemí tělocvičny
ZŠ v Malenovicích, protože tělocvična v Tečovicích má být stavebně upravována a nebude k dispozici.

Přípravka
Náš oddíl reprezentují dvě družstva přípravek. Starší pod vedením Daniela Mahdala
a Tomáše Vaculíka hraje okresní přebor. Je
to soutěž, která má svůj herní řád a rozpis, ale
zápasy se hraji bez evidence výsledku a podle
rozhodnutí STK OFS se nevede mistrovská
tabulka soutěže.
Mužstvo starší přípravky má za sebou úspěšnou podzimní část sezony, během ní odehrálo
10 zápasů s bilancí 8 výher a 2 porážky. Tahle
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věková kategorie těží především ze silného ročníku 2011, který to spolu táhne více než tři roky.
Zimní přípravu mužstvo zahájilo již v předvánočním čase tréninkovými jednotkami v areálu
v Sazovicích. Využívá i tělocvičnu základní
školy v Mysločovicích. Všichni věříme a doufáme, že nenastanou žádná opatřeni, která dětem
stopnou tréninky a neumožní jim další osobní
rozvoj sportovních činností.

Nominace do reprezentace
OFS Zlín
Hráči žákovské reprezentace Bivoje (ročník
narození 2011) Petr Sebera a Patrik Vaculík
se 4. listopadu loňského roku zúčastnili ukázkového tréninku výběru okresu Zlín ročníku 2011 na hřišti SK Baťov 1930. Byli pak
vybráni do reprezentačního týmu OFS Zlín
v kategorii 2011 a letos 26. února hájili barvy tohoto výběru na meziokresním halovém
turnaji v Luhačovicích.
Reprezentace OFS Zlín se po výsledcích
OFS Zlín – OFS Uherské Hradiště 3:0, OFS
Zlín – OFS Vsetín 2:2 a OFS Zlín – OFS Kroměříž 7:10 umístila celkově na druhém místě,
když turnaj vyhráli kluci z Kroměřížska.

Zpravodaj obce Tečovice

V úspěšné reprezentaci našeho klubu pokračují
Petr Sebera a Patrik Vaculík. Na snímku v dresu
výběru zlínského okresu ročníku 2011 na turnaji
v Luhačovicích.
Foto: Petr Sebera starší

březen 2022

Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice
Mladší a minipřípravka

Výzva

Nejmladší reprezentace Bivoje nezahálela ani na podzim, kdy během tří měsíců
stihla odehrát šest zápasů a jeden turnaj
na Lhotě u Malenovic. Družstva v zimním přípravném období vede dvojice
Zdeněk Vyňuchal & Marcela Zapletalíková. Trenérské duo Jarda Střecha a Michal Polášek má pro toto období ze studijních důvodů úlevy v účasti.

V současné době ve vedení týmů přípravek
pracují u starších pánové Daniel Mahdal
a Tomáš Vaculík, u mladších Zdeněk Vyňuchal, Michal Polášek a Richard Horáček
junior a u kategorie mini Marcela Zapletalíková a Jaroslav Střecha. Z důvodu studijního zaneprázdnění dvojice Polášek – Střecha
a omezenému časovému prostoru u Horáčka juniora hledáme k posílení vedení týmů

v nejmladší kategorii pomocníky nejlépe
z řad rodičů dětí zařazených v jednotlivých
mužstvech přípravek, kteří budou ochotni
s touto činností vypomoci. TJ počítá s tím, že
tato aktivita bude i ﬁnančně ohodnocena. Zájemci o účast ve vedení těchto mládežnických
týmů mohou kontaktovat příslušné stávající
trenéry mládeže nebo přímo vedení VV TJ.
VV TJ Sokol Tečovice

Dříve narození - Old boys
Výpomoc při organizaci vánočních turnajů žáků ve stolním tenisu
Stává se pomalu tradicí, že v herně zrekonstruované klubovny jsou
organizovány na závěr roku vánoční žákovské turnaje v ping pongu. Ty probíhají pod patronací trenérů mládeže TJ Sokol Tečovice

a za významné organizační výpomoci skupiny starších stále aktivních
členů TJ. Všechna utkání mají obvykle ten správný sportovní náboj
a turnaje dopadnou dobře i po společenské stránce.

Otevření herny stolního tenisu v klubovně Bivoje s novým stolem.
Na přelomu roku 2021 a 2022 členové Old
boys uspořádali pro naše žáky turnaj v ping
pongu a při této akci, kde se hrálo na dvou
stolech, se ukázalo, že je potřeba koupit
druhý – nový stůl. Otázkou bylo, kde na to
vzít ﬁnanční prostředky, aby nebyl zatížen
napjatý rozpočet TJ Sokol. Byla uspořádána
sbírka, na které se podílelo 25 hráčů stolního
tenisu i nehrajících příznivců, což dalo nemalou sumu, která plně pokryla částku na nákup
nového hracího stolu. Někteří členové zkrátili domácí rozpočet, jiní důchod, ale dobrá
věc se podařila. Ve výběrovém řízení se jako
nejpřijatelnější ukázal stůl německé výroby
SPONETA S7-621. Jedná se o kvalitní výrobek, který snese porovnání se špičkovými
stoly jako je např. STIGA nebo BUTTERFLY. Nový stůl byl po doručení zásilky odborně sestaven a hrací povrch vyvážen do
horizontály ve středu 9. února a slavnostní
otevření proběhlo v pátek 11. února i s přestřižením pásky předsedou TJ a přípitkem.

U příležitosti instalace nového stolu
členové Old boys Jenda Kysučan a František Zívalík vymalovali místnost herny

Přípitek k otevření herny s novým stolem.

a klubovny. Prostor nyní působí čistě
a barevně je sladěn.
Za Old boys Josef Řiháček starší

Foto: Vladimír Kundera

K uvedenému rozlosování pouze uvádíme, že se jedná o stav platný k datu 15. února 2022. Tyto údaje se mohou změnit v případě, kdy dojde
k uplatnění hlášenek nebo požadavků druhých stran na změnu začátků utkání či jejich přeložky. O těchto změnách informuje OFS a KFS ve
svých úředních zprávách a k datu uzávěrky příspěvku zatím nebyly žádné změny uplatněny.
Vladimír Kundera

www.tecovice.cz

Zpravodaj obce Tečovice
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Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice

Dotační tituly Národní sportovní agentury
Náš spolek, tedy Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice, byl zaregistrován do rejstříku
sportu NSA (Národní sportovní agentura),
protože přes tuto registraci bude do budoucna
vedena hlavně (i když ne jen ta) příspěvková
dotační agenda „Můj klub“ ze státního rozpočtu. Byla podána žádost o dotaci v rámci titulu „Můj klub 2022“ a zpracovává se
agenda včetně projektové přípravy, nutná
pro podání žádostí na program s pracovním

názvem „Kabina“ 2022. Dotační titul od Národní sportovní agentury činí 800 000 korun
a z rozpočtu obce Tečovice má být poskytnuto 400 000 korun.
Cílem této snahy ze strany spolku je přeměna hospodářských místností v 1NP v objektu
pod klubovnou stavební úpravou na dvě nové
šatny se sociálním vybavením pro nejmladší
žákovskou reprezentaci oddílu.
Vladimír Kundera

Ples sportovců
12. března byl zrušen
V rámci kulturně společenského vyžití členů
i příznivců TJ byl na sobotu 12. března 2022
naplánován další již tradiční „Ples sportovců“
– tentokrát ročníku 2022, a to v objektu Kulturního domu v Sazovicích. Bohužel v době,
kdy měla probíhat intenzivní pořadatelská
příprava této akce, stále platila omezovací
opatření proti šíření covidu-19 s nejasnou
prognózou, a akce proto byla zrušena. (vk)

Dobrovolní hasiči Tečovice

Sbor dobrovolných hasičů informuje o své činnosti
Nový rok jsme společně přivítali na lednové
výroční valné hromadě. I přes to, že se letos
musela obejít bez hostů, zástupců místních
spolků a členů sousedních i spřátelených
sborů, děkujeme všem za projevenou podporu a spolupráci.
V polovině února proběhla na hasičském
hřišti ﬁnální úprava terénu a jeho zatravnění.
Věříme, že těmito úpravami se zvýšila kvalita naší sportovní dráhy a soutěže se tímto
zkvalitní a časy zrychlí. Naše hřiště nyní
může konkurovat areálům, ve kterých se odehrávají nejkvalitnější soutěže v kraji.
Poslední únorový víkend jsme uspořádali
tradiční končinový průvod s voděním medvěda. Do průvodu se s námi zapojil mužský
i ženský pěvecký sbor, Z-dravé ženy, děti
i další spoluobčané a díky opětovné podpoře hasičů ze spřáteleného sboru Mladcová
jsme se těšili opravdu hojnému počtu. V neděli jsme se proto vydali jim jejich podporu
oplatit. Děkujeme všem, kteří s námi tento

víkend prožili, společně se bavili nebo se jiným způsobem účastnili. Veliké poděkování
patří našim spoluobčanům, kteří k nám byli
jako vždy pohostinní. Jsme přesvědčeni, že
tato krásná tradice se stala nedílnou součástí
obce Tečovice.
Nezahálíme ani s budováním a zvelebováním majetku nám svěřeného. V rámci plánovaných brigád proběhne během měsíce
března a dubna výmalba kulturní místnosti za
hasičskou zbrojnicí, instalace nových vitrín
na poháry a vybavení novými stoly a židlemi.
Na jaře provedeme sběr starého železa,
úklid a přípravu areálu za hasičskou zbrojnicí
a každoroční úklid obce i jejího okolí po zimních měsících.
Na konci měsíce dubna chystáme slet čarodějnic. Od 16 hodin bude připraven bohatý
program pro děti a večer se můžete těšit na
zábavu se skupinou FOCUS rock.
V červnu proběhnou oslavy 140. výročí
založení našeho sboru dobrovolných hasičů.

Končinový průvod s voděním medvěda.
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Od května do září můžete sledovat naše
družstva mužů a žen při zápolení ve Zlínské
lize požárního sportu 2022.
V letních měsících proběhnou tradiční soutěže pořádané našim sborem ve sportovním
areálu.
(sdh)

Foto: Barbora Skácelová

Zpravodaj obce Tečovice
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Dobrovolní hasiči Tečovice

Slavíme 140. výročí založení našeho sboru
Hasičský sbor v Tečovicích byl založen v roce
1882 panem Heřmanem Stockmayerem, hospodářským radou, na podnět hraběte Leopolda
ze Šternberku, majitelem veškerých velkostatků. Jmenovaný hospodářský rada byl prvním
velitelem a jednatelem hasičského sboru.
Prvními zakládajícími členy tečovického
oddělení byli rolníci Josef Pálka, Alois Menšík, Josef Horáček, Josef Družbík, Jan Kubík,
Josef Chrastina, František Rapant, Josef Bártek, Josef Ševčík, Tomáš Vykoukal, Hynek
Sáha, Petr Václavek, Matůš Pospíšil, Jan Batěk, František Menšík, Jakub Pospíšil, František Bártek, dělníci František Ševčík, František
Vávra, Tomáš Řeha, František Menšík, kováři
Antonín Doležal, Antonín Ondra a obuvník
Hynek Rapant.
K tehdejšímu vybavení hasičského sboru
sloužila jedna čtyřkolová stříkačka, jeden vůz
pro mužstvo a nářadí, vše taženo koňským
spřežením. Dále jeden žebř hřebinový s příslušným nářadím a pochodněmi. To vše bylo
zakoupeno z příspěvků obce, místní záložny
a jiných dobrodinců v úhrnné ceně 2 437 zlatých a 10 krejcarů.
Zmíníme několik zlomových let v historii
našeho sboru:
1902 – 20 let trvání sboru, starosta Martin
Chrastina odměňuje některé členy čestným
diplomem,
1903 – starostou sboru zvolen František
Pavlíček, náčelníkem Augustin Václavek,
1914 - 1918 – první světová válka omezila
činnost hasičského sboru,
1919 – sbor se znovu ujímá svých úkolů,
velitelem zvolen Josef Horáček a jednatelem
Martin Řihák,
1922 – zřízena samaritánská stráž (Červený
kříž).
Do roku 1939 byla zaměřena činnost hasičského sboru na prevenci a pomoc při živelných
pohromách, hlavně při požárech.
1939 - 1945 – činnost silně omezena.
Po osvobození vstupují do hasičského sboru
noví členové.
V roce 1947 se družstvo mužů dostává do
celostátní soutěže ve Šlapanicích u Brna. Tomuto úspěšnému družstvu velel bratr Bohumil
Batěk.
1951 - 1953 – vybudování nové budovy hasičského sboru.
V roce 1954 jsme do našeho sboru přivítali
rovněž ženy, které se zúčastnily celostátní soutěže v Praze a získaly pro nás historické 2. místo pod vedením bratra Svatopluka Zoubka.
1958 – hasičský sbor získal od okresní inspekce dopravní vůz T 805 pro převoz stříkačky a mužstva, který sboru sloužil až do 80. let;
dále byla v areálu za zbrojnicí vybudována
nová vodní nádrž.
1962 – k 80. výročí založení své organizace
hasiči organizují sjezd rodáků.
1977 – v areálu za zbrojnicí začíná výstavba
nového tanečního kola.

www.tecovice.cz

V 80. letech dochází k nahrazení dopravního vozu T 805 tehdy moderní Avií A30, která
sloužila až do roku 1998, kdy proběhla výměna
za modernější.
1982 – doplnění družstva mladými členy

vlilo do hasičského sboru novou krev a byla
postavena kulturní místnost se sociálním zařízením.
V 90. letech bylo vybudováno hasičské cvičiště za fotbalovým hřištěm.
Po celé jmenované období i léta po něm nás
ženy pod vedením Oldřicha Hradila reprezentovaly v hasičských soutěžích s vynikajícími
výsledky do 3. místa v celorepublikových
soutěžích. Pyšní se také titulem sedminásobné vítězky Zlínské ligy požárního sportu. Titul
vyhrály v roce 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009 a 2010.
Dlouhá léta se věnujeme také práci s mládeží a vychováváme tak stále novou generaci.
Na pozici trenéra se vystřídali Oldřich Hradil,
Drahoslav Bartek, Zdeňka Juříková, Milan
Adamík, Michal Družbík, Marcela Zapletalíková, Lenka Slováčková a v posledních letech
Marek Zaoral. Děti se pravidelně zúčastňují
hasičských soutěží, a za tu dobu mají na svém
kontě nejeden velký úspěch.
Sbor obdržel sochu sv. Floriána, která je vystavená na zbrojnici, a byl vyznamenán Řádem
sv. Floriána.
2002 – za vzornou činnost byl sboru udělen historický prapor a v témže roce byl také vysvěcen.

Zpravodaj obce Tečovice

2006 – Jiří Řiháček a Josef Družbík zakládají družstvo mužů, které podává průměrné
výsledky.
2010 – po dlouhých 30 letech je na místo starosty sboru Stanislava Baťka zvolen Bohuslav
Vykoukal; obec zakoupila pro náš sbor nové
přepravní a zásahové vozidlo Mercedes-Benz
Sprinter a proběhla také kompletní rekonstrukce původní koňské stříkačky.
Mezi roky 2010 a 2020 je činnost sboru
stále aktivní. Od 70. let až do současnosti
pravidelně provádíme sběr starého železa.
Dochází ke zvelebování hasičského hřiště,
kulturní místnosti za hasičskou zbrojnicí i celého areálu, rekonstrukce i přístavba hasičské
zbrojnice. Sbor má za sebou mnoho a mnoho
brigád na svém majetku i zvelebování obce.
Dále se podílíme na úspěšné likvidaci požárů i jiných přírodních katastrof nejen v naší
obci. Nezanedbáváme ani kulturní činnost
a každoročně pořádáme končinový průvod
s voděním medvěda, taneční zábavy a mnoho jiných aktivit.
V roce 2020 je novým starostou sboru zvolen Michal Družbík. Pod jeho vedením se nadále pokračuje v aktivitách sboru i další modernizaci obou areálů.
V posledních dvou letech máme dvě
soutěžní družstva, která nás reprezentují ve
čtyřech kategoriích – dorostenci/dorostenky
a muži/ženy. Protože jsou obě družstva složena z mladých závodníků, v kategorii muži/
ženy sbírají naši reprezentanti potřebné zkušenosti a v tabulkách se pohybují ve druhé
polovině. V kategorii dorostenky/dorostenci
ale slavíme velké úspěchy. V roce 2021 se jim
podařilo získat prvenství a obě družstva se
mohou pyšnit titulem Vítěz Zlínské ligy požárního sportu. Na postu trenéra se postupně
vystřídali Marcela Zapletalíková, Lenka Slováčková, Jitka Matušková a aktuálně Zdeněk
Juřík a Jakub Kysučan.
V současné době má sbor 83 členů, z toho
23 mladých hasičů, 16 žen a 44 mužů.
Dobrovolní hasiči
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Z-dravé ženy

Z-dravé ženy informují

Co je mandala?

Z-dravé ženy jsme založily pro pořádání akcí se společným trávením času.
Přesto každá z nás má i své vlastní aktivity. Rozhodly jsme se představit vám
ale i jinou stránku našich vlastních volnočasových aktivit.
V každém čísle letošního Zpravodaje
vám představí vždy dvě z nás své koníčky a nastíní, jak tráví čas, který věnuje jen sama sobě.

V překladu jde o ornament, kruh. Je to nadčasový
symbol jednoty a rovnováhy, který přináší uklidnění a uvolnění.
Jak jsem se dostala ke kreslení mandal? Když
jsem zůstala v důchodu, darovala mi dcera antistresové omalovánky s mandalkami. Dlouho
ležely ladem, až za jedné dlouhé noci jsem jednu
zkusila vybarvit. A postupně mě to začalo víc a víc
bavit. Kreslení mi přináší radost, uvolnění stresu.
Těší mě, když se líbí i mému okolí a pochválí mi
je. V současné době hotové mandaly ráda věnuji
svým přátelům i rodině pro radost i pro pocit, že
přináší zdraví.
Představuji vám ukázku jedné takové mandaly.
Táňa Vlkošová

Cesta kolem Zlína za deset dní
Ten nápad se nezrodil v mé hlavě. To se jen
začátkem roku 2021 domlouval můj synovec
s kamarádem, že vyrazí pěšky okolo Zlína, a já jsem ten rozhovor vyslechla. Půjdu
s nimi! Proč ne? Trochu (hodně) jsem riskovala. S vysokými třicetiletými kluky jsem se
mohla rovnat jen váhou. Rozdíl ve fyzičkách
byl značný. Ale nejdeme na konec světa!
Zkusím a uvidím!
První trasa začala na Školní ulici ve Zlíně
a skončila v Želechovicích na vlakovém nádraží. Tak tuto trasu jako jedinou z desíti tras
jsem nešla. Ale mám ji v plánu.
Druhá etapa začala 21. ledna 2021 na vlakovém nádraží v Želechovicích nad Dřevnicí
a odtud nahoru do kopců směr Paseky a pak
přes kopec Drdol k rozcestí Pod Slavickým
kopcem. Kluci si ještě vyšlápli ke zřícenině
hradu Sehradice (Engelsberg). Já jsem toho
využila a udělala jsem si před nimi časový
náskok. Při sestupování z kopců jsme se dostali na lesní cestu, na kterou by se spíše hodily brusle. Museli jsme dávat velký pozor,
zvláště proto, že jsme spěchali na autobus
na zastávku u hájovny nad Horní Lhotou.
Ušli jsme 11 km, celkový čas chůze byl cca
3,5 hodiny.
Třetí trasa vedla od hájovny nad Horní Lhotou do Vizovic. Vyšli jsme v neděli 28. února 2021. Protože v týdnu pršelo, cesty byly
rozbahněné. Ten den bylo ale slunečno. Vystoupali jsme na hřebenovku a po modré trase
jsme se dostali k zavřené rozhledně Doubrava
a pak dál až na rozcestí Pod Suchým vrchem.
Po cestě byl ještě na mnoha místech sníh. Po
žluté jsme sešli do Lhotska a odtud do Vizovic. Ušli 19 km v čase 5 hodin.
Na čtvrtou trasu jsme se vydali v neděli 7. března 2021 a šli jsme ze Lhotska do
Jasenné. Trasa patřila mezi ty náročnější. Na
ní byl i nejvyšší bod celého našeho okruhu
kolem Zlína a nejvyšší vrchol Vizovické vrchoviny - Klášťov. Podívali jsme se i na staroslovanské hradiště z doby Velké Moravy.
Pak jsme pokračovali přes Svéradov do Pozděchova. Zatím jsme ušli 12 km. Za Pozděchovem jsme se napojili na bývalou připravo-
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Po náspu nedokončené železnice v Uble.

vanou Baťovu železnici a po původním náspu
jsme pokračovali dál přes Ublo a jeho tunel
UBlanku, přes Průkopu do Jasenné. Přírodní
památka Průkopa je také pozůstatek po bývalé Baťově železnici. V nohou máme celkem
20 km a stihli jsme je ujít za 5 hodin.
V páté trase Jasenná – Trnava jsme se
z Jasenné vydali do Lutoniny opět po Baťově nedokončené železnici. Téměř na konci
trasy připraveného železničního náspu jsme
odbočili na Výpustu a vydali se do kopců
nad Chrastěšovem, kde jsme se dostali do
přírodního parku Vizovické vrchy. Sešli jsme
k bývalému testovacímu polygonu rally nad
Dešnou a lesem jsme se dostali do Všeminy.
S touto trasou jsem měla trápení. Fyzička!
Klukům, jejich tempu zvláště do kopce nad
Všeminou, jsem prostě nestačila. Tempo jsme
nemohli snížit, protože jsme museli stihnout
autobus z Trnavy. I když bylo 14. března, tak
byl ještě v kopcích nad Trnavou sníh. Ušli
jsme 14 km ale v čase 4 hodin.
Na šesté trase se k nám přidaly i další členky a příznivkyně našeho sdružení Z-dravých
žen. Byla to trasa z Trnavy až na Lešnou
u Štípy. Trasa vedla přes Podkopnou Lhotu,
Kopnou, Držkovou, Vlčkovou a přes hrad
Lukov. Byla to jedna z nejhezčích tras, i když
patřila k těm kratším, ale zato kopcovatějším.

Zpravodaj obce Tečovice

Foto: Tomáš Řehůřek

Ušli jsme 17 km v čase 5 hodin. Na hradě Lukov jsme si udělali malou přestávku.
Sedmá trasa začala zase na Lešné a vedla
přes Fryštáckou přehradu a přes Soudnou,
kolem Zboženských rybníků, přes Hostišovou, Chlum a Tečovice a končila v Malenovicích.
Tato trasa byla dlouhá 19,5 km a ušli jsme
ji za cca 4 hodiny. Nebyla náročná.
Osmá trasa vedla z Malenovic kolem jediného tečovického lesíka (chlouba to Tečovic)
přes Buňov a Skály a lužním lesem tlumačovského rybníka do Kvasic. Lužní les byl plný
medvědího česneku. Trochu jsme si ho natrhaly na posilnění ke svačině. Z Kvasic jsme
stoupali nahoru křížovou cestou až ke Kalvárii. Na chvíli zastávka na rozhled po okolí
a pak jsme sešli pod obec Bělov. Odtud to už
byl kousek do Otrokovic. V neděli 11. dubna 2021 jsme ušli asi 25 km a celkem jsme
strávili na cestě asi 6 hodin. Terénně nebyla
náročná, ale byla dlouhá.
Devátá trasa vedla z Otrokovic do Topolné.
Po překročení řeky Moravy v Otrokovicích
jsme vystoupali ke žlutavskému hřišti (tady
se každému osvědčí dobrá fyzička) a pak dále
do Žlutavy a ke kamenolomu. Přírodním parkem Chřiby jsme přešli do Halenkovic. Z Halenkovic do Spytihněvi. Poseděli jsme chvíli

březen 2022

Z-dravé ženy
v novém přístavišti opraveného Baťova kanálu a pokračovali přes štěrkoviště až do Topolné. Tentokrát jsme měli v nohách asi 25 km
s pětihodinovým časem.
Desátou trasou jsme ukončili naše kolečko
kolem Zlína. Byla slunečná neděle 18. dubna
2021 a cesta z Topolné vedla kolem Prusinek,
kolem pomníku zastřelených letců z II. světové války, kolem hájenky pod Komárovem, na
Karlovice, kolem Svaté vody, přes Kopaniny
pod Prohledem a kolem Majáku na Tlusté
hoře. Z Tlusté jsme sešli do Zlína nad zimním
stadionem a pak pokračovali na Školní ulici,
kde jsme naše putování zakončili společnou
fotkou. Ušli jsme asi 23 km a šli jsme zhruba
5 hodin.
Byli jsme o tři měsíce starší a o 173 km
jsme měli v nohách nachozeno více.
Na všechny trasy, které jsme absolvovali,
jsme se dostali vlakem nebo autobusy. A vždy

Polygon rally nad Dešnou.

Foto: Tomáš Řehůřek

jsme také stihli odjezdy z cílových bodů dílčích
tras. Dopravní spojení bylo vždy, i když jsme se
vydávali na trasy pouze o víkendech, bezproblémové.
Obujte si dobré boty, dejte na záda batůžek, do ruky trekové hole (nebo taky ne)
a vydejte se na cestu. Poznáte krajinu, v níž
žijete, uvidíte památky starých časů, ale hlavně poznáte sami sebe, své možnosti. Projít si
okolí Zlína za to stojí.
(Kdo se chce přidat na letošní prázdninový
výšlap hostýnsko-vsetínskými kopci?)
Věra Řehůřková
Putování s výhledem na Kvasice.
Foto: Tomáš Řehůřek

www.tecovice.cz
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