
Zpravodaj 

2. číslo, ročník VI. www.tecovice.cz červen 2022 

obce Tečovice

1

2

3

4

1 | 140. výročí založení našeho sboru (str. 6 a 20)    
2 | ZŠ a MŠ za posledních šest let (str. 8 a 9)     

3| Den matek v MŠ (str. 14)    4 | Na slovíčko, páťáci! (str. 13)



strana 2 Zpravodaj obce Tečovice červen 2022

 

Z obce

Ptáme se starosty 
Jaromíra Doležala

Už je zajištěno fi nancování rekonstrukce 
bývalé hospody?  

Kvůli válce na Ukrajině se bohužel odsu-
nul předpokládaný termín přijímání žádostí 
o dotace ze Státního fondu podpory inves-
tic. Stále čekáme. Máme informaci, že bude 
příjem žádostí zahájen snad v srpnu. Určitě 
bychom rádi ještě před koncem tohoto vo-
lebního období žádost o dotaci podali. 
Je něco nového s ukrajinskými běženci?

Sbírka, kterou jsme vyhlásili na pomoc 
ukrajinským běžencům, stále pokračuje. 
V  Tečovicích máme v současné době asi 
sedmdesát osob ukrajinské národnosti. 
Jsou ubytováni ve fi rmách na území obce, 
u soukromých osob v rodinných domech 
a někteří využívají také ubytovnu nad ba-
zénem v základní škole. Podle posledních 
údajů z evidence obyvatelstva máme na 
území obce i jiné cizince. K trvalému po-
bytu zde bylo hlášeno celkem 132 osob. 
Někteří z cizinců pracují ve zdejších nebo 
blízkých fi rmách. Problémy jsme nezazna-
menali. Hrozí však, že ve škole a zejména 
ve školce nebudeme mít od září dost míst 
pro všechny žadatele, pokud se budou hlá-
sit i ukrajinské děti. Jejich zápisy probíhají 
od června. Přitom je povinností obce při-
jmout všechny děti příslušného věku s trva-
lým bydlištěm v obci do povinné předškol-
ní výchovy a do první třídy.
Ve dnech 23. a 24. září tohoto roku se usku-
teční komunální volby. Co to pro vás zna-
mená?

Čas neuvěřitelně rychle utíká. Končí mi 
čtvrté volební období, kdy jsem v Tečovicích 
zastával funkci starosty. K tomu další čtyři 

Jaromír Doležal, starosta Tečovic

roky navíc, v letech 1990–1994, jsem byl řado-
vým členem zastupitelstva. Za dvacet let jsem 
nasbíral hodně zkušeností. A  mohu říct, že se 
celkem všechno dařilo, že se naše obec nedosta-
la do žádných problémů. Podařilo se nám získat 
pro obec navíc nad rámec běžných příjmů z roz-
počtového určení daní nemalé dotační prostřed-
ky. Využívali jsme snad všech dotačních progra-
mů, které se na nás vztahovaly, a většina našich 
žádostí uspěla. Když jsem si to nyní sečetl, tak 
to bylo od roku 2006 přes 88 milionů korun. 
Čerpání dotací přibližujeme čtenářům v  tomto 
čísle zpravodaje i několika tabulkami.
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Nové parkoviště u hřbitova. Foto: Vojtěch Cekota

Takže ano, každé volby jsou příležitostí 
k  bilancování. Jsem přesvědčen, že se Tečovi-
ce nemají za co stydět a že jsou v dobrém sta-
vu. A i když bývá na obecním úřadu i spousta 
starostí a jednání obecní rady a zastupitelstva 

Hospodaření obce je bez závad
Poslední pravidelný každoroční audit hospodaření 
obce byl uzavřen 24. května 2022. „Při přezkou-
mání hospodaření obce Tečovice za rok 2021 ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky,“ uvedla auditor-
ka z Krajského úřadu Zlínského kraje v závěrečné 
zprávě.

„Audit potvrdil, že máme všechno v pořádku. 
S  obdobným výsledkem ale skončilo i všech před-
chozích čtrnáct auditů z celého období, kdy jsem 
vykonával funkci starosty,“ řekl k výsledku po-
slední krajské kontroly starosta Jaromír Doležal.

 (vc)

S ohledem na termín komunálních voleb 
23. a 24. září 2022 bude vydání letošní-
ho 3. čísla ZOT mírně pozdrženo asi na 
polovinu října, abychom ve zpravodaji 
mohli zveřejnit volební výsledky a slože-
ní nového zastupitelstva obce.

někdy vzrušená, chci kandidovat i do příštího 
volebního období, a pokud by tak rozhodli vo-
liči a výsledky voleb, jsem připraven znovu při-
jmout i funkci starosty. Bylo by na co navazovat 
a bylo by v čem pokračovat.
Jaké úkoly chcete realizovat ještě do voleb?

Rád bych, kdyby se nám podařilo ještě 
zateplit obvodový plášť budovy obecní-
ho úřadu a pořídit novou fasádu. Součástí 
této akce by měla být též instalace nového 
vchodu, vytvoření zpevněné plochy před 
obecním úřadem a zajištění bezbariérového 
přístupu. To by byl poslední krok k  dokon-
čení kompletní rekonstrukce tohoto domu. 
Plánovali jsme to. Bohužel přišlo do toho 
enormní zdražování stavebního materiálu 
a výpadky v jeho dodávkách. Tak uvidíme, 
co se podaří. Také jsme chtěli ještě letos 
vybudovat již delší dobu plánované nové 
sociální zařízení v areálu hřbitova. 

Pochlubit se můžeme už nyní dokonče-
ným zpevněným parkovištěm u hřbitova, 
které bylo postaveno v termínu a za dohod-
nutou cenu. Je hotova rekonstrukce tělocvič-
ny v základní škole. Obci slouží nový parčík 
v lokalitě u kříže. Byl realizován projekt re-
vitalizace sídelní zeleně. Podáváme žádost 
o  proplacení přislíbených dotací v jejich 
plné výši. (vc)



Zpravodaj obce Tečovice strana 3www.tecovice.cz

Z obce

Úsilí o získání dotací či příspěvků 
ke krytí výdajů z rozpočtu obce 

v období  2006–2022
Stav ke dni 10. 6. 2022

Úsilí o získání dotací či příspěvků 
ke krytí výdajů z rozpočtu obce 

v  roce 2018
Stav ke dni 31. 12. 2018

Úsilí o získání dotací či příspěvků 
ke krytí výdajů z rozpočtu obce 

v  roce 2020
Stav ke dni 31. 12. 2020

Úsilí o získání dotací či příspěvků 
ke krytí výdajů z rozpočtu obce 

v  roce 2021
Stav ke dni 31. 12. 2021

Úsilí o získání dotací či příspěvků 
ke krytí výdajů z rozpočtu obce 

v  roce 2022
Stav ke dni 6. 6. 2022
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Z obce

Osmisměrka pro volné chvíle
V březnovém zpravodaji č. 1 jsme si pro vás připravily osmisměr-

ku. Omlouváme se za chyby; staly se nedopatřením. Přesto děku-

jeme devíti luštitelům, kteří odpověděli a tajenku vyluštili. První, 

nejrychlejší, byl pan Miroslav Jemelka, potom Zdena Gottwaldová, 

Hana Gregůrková, František Bartek, Miroslava Menšíková, Bohu-

slav Vykoukal, Marcela Zapletalíková, Miroslava Vyoralová a nej-

starším luštitelem byl František Rapant. Pan starosta obce Jaromír 

Doležal vylosoval tři výherce: Miroslavu Vyoralovou, Františka 

Bartka a Miroslavu Menšíkovou. Všichni vylosovaní obdrželi od 

sociální komise dárkový balíček, zbývajících šest luštitelů obdrželo 

křížovky a propisky.

Připravily jsme pro čtenáře další osmisměrku. Tři vylosování lušti-

telé opět obdrží zajímavé ceny od sociální komise. Přejeme příjemnou 

zábavu a štěstí při losování. Zdeňka a Marie

Miroslava Vyoralová František Bartek Miroslava Menšíková

Naši jubilanti
V měsíci březnu se tito naši spoluobčané dožili významného život-
ního jubilea:

91 let – Žáková Ludmila
85 let – Bartková Marie
80 let – Vojáček Stanislav
70 let – Bártek Karel

V měsíci dubnu:
93 let – Macháčková Marie
80 let – Mrázková Vlasta a Bergel Jiří
75 let – Vyoral Jaroslav a Klúz Ivo
70 let – Schneiderová Jana a Ševců Ludmila.

Oslavence obdaroval obecní úřad balíčkem a dárkovým pouka-
zem do lékárny v Malenovicích. Za sociální komisi jsme předaly 
malý dárek s přáním pevného zdraví.
Za sociální komisi  Zdeňka Juříková a Marie Jurčíková
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ADAMOV, ANDĚLSKÁ HORA, ARCHLEBOV, ALBRECHTICE, ARANKA, ANNA, ALBA, BABYLON, BARCHOV, BEČOV, 
BĚLOV, BRNO, BRNO, BOHUMÍN, BOUBÍN, BECHYNĚ, BOCHOŘ, BŘEZNICE, BORY, BENA, CÍNOVEC, CVRČOVICE, 
CVIKOV, CETKOVICE, CELER, CENA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČAKOV, ČEJKOVICE, ČEJČ, ČÍŽOV, EPIK, ELBA, DĚČÍN, 
DLAŽOV, DOUBRAVY, DOBRÁ VODA, DLOUHÉ, HULÍN, HOLÍN, HATÍN, HLUK, HÉNA, CHLUM, CHOLINA, CHRT, JIH-
LAVA, JABLONNÁ, JANKOV, KROMĚŘÍŽ (V TAJENCE JE Kromněříž) KUŘÍM, KVĚT, LUHAČOVÍCE, LANOV, LOM, LUNA, 
LIMIN, LÍH, MORAVA, MACHOVÁ, MALENOVICE, MOST, MLUVA, NEDVĚZÍ, NOVÉ VESELÍ, OPAVA, OSTRAVA, OVOCE, 
OBR, OTĚŽ, OPĚRA, OBAMA, ODKUD, PUTIM, PLOD, PUEBLO, RÝMAŘOV, RYBA, ROVNĚ, ŘÍMOV, SEČ, SELE, VALAŠ-
SKÁ SENICE, VĚŽ, VRACOV, VSETÍN, VELKÁ POLOM, VACENOVICE, VEPŘÍKOV, VRLA, ŽITO, TEČOVICE, TLUMA-
ČOV, TATAR
Vyluštěnou tajenku posílejte na email zdenkajurikova57@seznam.cz nebo na tel. číslo 608 340 453.

Z obce
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Na čem se usnesli tečovičtí zastupitelé
Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva 
obce Tečovice konaného dne 14. 3. 2022
Usnesení Z/01/23/2022
ZO schvaluje program jednání 23. zasedání ZO 
Tečovice:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce objektu bývalé hospody
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr

Usnesení Z/02/23/2022
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Ka-
rel Bártek a pan Pavel Rapant.                                                        

Usnesení Z/03/23/2022:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu paní 
Marcelu Poulíčkovou a pana Ing. Luďka Ondí-
ka.

Usnesení Z/04/23/2022
ZO Tečovice bere na vědomí informaci o plánova-
né rekonstrukci objektu bývalé hospody – objektu 
č. p. 25 v Tečovicích – na kulturní a společenské 
centrum obce Tečovice, o využití jednotlivých pro-
stor a místností, o technickém řešení stavby a před-
běžných podmínkách a kritériích pro podání žá-
dosti o dotaci z programu SFPI Brownfi eldy 2022.

Usnesení Z/05/23/2022
ZO Tečovice schvaluje prodej obecního pozemku 
p. č. 1059/3, k. ú. Tečovice, o výměře 199 m2 za 
cenu 1 946,00 Kč a prodej obecního pozemku p.  č. 
1067/10, k. ú. Tečovice, o výměře 5 m2 za cenu 1 
120,00 Kč společnosti Imos Invest, s. r. o., č. p. 
349, 763 02 Tečovice. Veškeré náklady spojené 
s  převodem uhradí obec Tečovice.

Usnesení Z/06/23/2022
ZO Tečovice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 

1068/55, k. ú. Tečovice, o výměře 223 m2 za cenu 
12 363,00 Kč od společnosti Imos Invest, s. r. o., 
č.  p. 349, 763 02 Tečovice. Veškeré náklady spo-
jené s převodem uhradí obec Tečovice.
Usnesení Z/07/23/2022
ZO Tečovice zamítá návrh vlastníka objektu č. p. 
140 na pozemcích st. 189 a p. č. 1138/1, k. ú. Te-
čovice, o změnu územního plánu obce Tečovice ze 
stávajících ploch BI (plochy individuálního bydle-
ní) na plochy SO – plochy smíšené obytné.

Usnesení Z/08/23/2022
ZO Tečovice bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 12/2021, které provedl starosta obce dne 
23.  12.  2021.

Usnesení Z/09/23/2022
ZO Tečovice bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 1/2022, které provedl starosta obce dne 
24.  1.  2022.

Usnesení Zastupitelstva obce Tečovice

Informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Tečovicích 

Příchod jarních měsíců doprovázela náš sbor 
spousta práce. V minulém čísle jsme avizo-
vali, že nás čekají úpravy a renovace v  sále 
za naší zbrojnicí. Vše se na jaře povedlo na 
výbornou, a proto můžeme s jistotou říct, že 
se jedná o důstojné místo k pořádání jak ha-
sičských, tak soukromých oslav. 

V pátek 29. dubna se naši chlapi pustili 
do stavění máje. Strom opět věnovala obec 
z místního lesíka. I když se tohoto úkolu 
zhostili na výbornou, májku se jim nepodaři-
lo uhlídat a v polovině května byla pokácena 
sousedy z okolní obce. Na konci dubna jsme 
uspořádali „Slet čarodějnic“. Pro děti byl při-
praven velmi bohatý program plný zábavy, 
soutěží a několika vystoupení. Díky krásné-
mu počasí jsme se mohli těšit velké účasti 
malých čarodějnic i čarodějů, a proto věříme, 
že jste si odpoledne nejen vy, ale i vaše děti 
náležitě užili. Celá akce byla ukončena ta-
neční zábavou s kapelou Focus. 

Slet čarodějnic.  Foto: SDH Tečovice

Dobrovolní hasiči Tečovice

Na začátku května proběhl sběr starého žele-
za. Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci. 
Utržené peníze investujeme do dalšího zvelebo-

vání hasičské zbrojnice nebo kulturní místnosti.
Druhý červnový víkend jsme na hasičském 
hřišti uspořádali soutěž dětí, která byla zařa-
zena do Zlínské ligy mladých hasičů a Stře-
domoravského poháru mládeže. Děkujeme 
všem, kteří přišli malé hasiče podpořit.

Letošní nejvýznamnější akcí jsou pro nás 
oslavy 140. výročí založení našeho sboru. 
Proběhnou v sobotu 25. června za hasičskou 
zbrojnicí a po celý den je bude doprovázet 
bohatý program. Budeme rádi, když s námi 
přijdete toto jubileum oslavit a společně se 
pobavit. 

V pátek 22. července pro vás za hasičskou 
zbrojnicí připravujeme pouťovou zábavu 
s  kapelou Expo&Pension a nedělní pouť za-
hájíme tradičně průvodem od obecního úřadu 
do kostela sv. Jakuba Většího, kde proběhne 
mše svatá.

V sobotu 20. srpna bude od 15 hodin probí-
hat soutěž mužů, žen a dorostu, zařazená do 
Zlínské ligy požárního sportu, a od 20 hodin 
již tradiční noční soutěž mužů a žen „Memo-
riál Jiřího Řiháčka“. (kd)

Úpravy v kulturní místnosti.  Foto: SDH Tečovice
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Dobrovolní hasiči Tečovice

Sbírka na pomoc Ukrajině
Koncem února nás všechny zasáhla situace 

na Ukrajině, a proto jsme se i my rozhodli 

pomoci. Po rozhovoru s kamarády, kterých 

se tato situace přímo dotýká, jsme vyhlási-

li sbírku na pomoc ukrajinským občanům. 

Hlavní myšlenkou celého projektu bylo za-

jistit zdravotnický materiál do míst, kde ho 

byl nedostatek. 

Díky internetu a sociálním sítím se nám po-

dařilo za velmi krátkou dobu vybrat poměrně 

vysokou částku 88 144 Kč. Na základě zjiš-

těných informací byl objednán zdravotnický 

materiál od fi rmy MEDIPOS. Zásilku tvořil 

zejména sterilní obvazový a  krycí materi-

ál, dezinfekce, sady na šití, sady na převa-

zy, apod. Starosta sboru poté zajistil převoz 

tohoto materiálu do Prahy. Zde byl předán 

lidem, kteří se postarali o jeho transport na 

Ukrajinu. Konkrétně do skladu Ukrajinské 

dobrovolnické armády ve městě Lvov. Za 

tuto pomoc bylo obratem doručeno do rukou 

starosty sboru písemné poděkování. 
Sklad Ukrajinské dobrovolnické armády.
 Foto: Roman Konopatskyy 

Tímto bychom i my chtěli poděkovat všem, 

kteří se s námi do sbírky zapojili, a také fi r-

mám EKOLA group, s. r. o., a SOLVETECH 

ENGINEERING, s. r. o. za velmi výrazný fi -

nanční příspěvek. Máme radost, že se dobrá 

věc podařila! (kd)

Doručení zdravotnického materiálu do zbrojnice. 
 Foto: Václav Družbík

Z-dravé ženy 

Celorepubliková výzva Do práce na kole
V září loňského roku jsem si poprvé vyzkoušela 14denní podzimní 

výzvu Do práce na kole (či pěšky, na koloběžce, či poklusem). V září 

sice již bývají chladná rána, ale to mě neodradilo k vykonání prospěš-

né činnosti jak pro mě, tak i pro přírodu.

A pro „velký“ úspěch jsem se již začátkem února přihlásila do květ-

nové výzvy „Do práce na kole“. Tato výzva byla určena i pro týmy za-

městnanců z celé republiky, a tak se přihlásily ještě dvě mé kolegyně.

Pravidelnost týmů je hlavní kategorií celé výzvy, ve které jde o to, 

aby celý dvou- až pětičlenný tým v průběhu května jezdil (běhal, cho-

dil) do práce co nejčastěji. A protože ve třech se to lépe táhne, tak se 

vzájemnou podporou byla naše pravidelnost vcelku dobrá. Vzájemné 

povzbuzování pomohlo i proti pár dnům vrtkavého počasí. Náš tým je 

pyšný na 86procentní pravidelnost, celkem 1 508 najetých kilometrů.

Kategorii Zelené kilometry jednotlivců pravděpodobně nevyhraji, 

ale jsem pyšná, že i při ne zrovna vlídném počasí jsem sama sebe pře-

mluvila k nasazení helmy a rukavic a vyrazila téměř denně na deseti-

kilometrovou cestu do práce a z práce. Ráno jsem přijížděla do práce 

s  líčky červenými od chladu a větru, domů jsem přijížděla s  krůpě-

jemi potu na čele.

Inspirativní a příjemné bylo zpestření aktivitami pořadatele, který 

pro nás ve vybrané dny a na vybraných místech přichystal občerstvení 

formou snídaně, kávičky či zmrzliny.

Už teď vím, že 31. května s cestováním do práce na kole nekončím, 

budu pokračovat přes celé léto až do podzimní výzvy. Doufám, že 

budu pro své přátele i ostatní nadšence alespoň trochu inspirativní.

A ještě jsem zjistila, že ranní projížďka je úžasná pro povzbuzení 

organismu na celý den. A bonus na závěr: jupí, přestala mě bolet ko-

lena !  Dana Rozehnalová, Z-dravé ženy

Na kole. Foto: Marcel Šuranský

Mimospolkové aktivity členek Z-dravých žen, jak je vidí ony
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Základní škola Tečovice

Hrací koutek 1. třída (Sluníčka). Umývárna 1. třídy.

Vážení čtenáři,
dovolte mi krátké ohlédnutí za více než 6letou 

prací na postu ředitelky ZŠ a MŠ Tečovice. Po-
dařilo se toho opravdu hodně.

Budova základní školy byla vybavena čipo-
vacím systémem na objednávání obědů, každá 
třída má dataprojektor nebo interaktivní tabuli. 
Počítačová učebna byla doplněna novými počí-
tači a další tři budou žákům k dispozici od září. 
Proběhla celková rekonstrukce interiéru (polo-
hovatelné lavice, nábytek, magnetické plochy, 
dekorativní prvky, dveře…), fi nancovaná zejmé-
na z fondu investic a oprav. Tyto peníze si škola 
ušetřila díky hospodárnému provozu. Ve spolu-
práci s obcí vznikla nová, mobilní počítačová 
učebna vybavená dataprojektorem, notebooky 
a  tablety. Díky tomu jsme nebyli zaskočeni za-
víráním škol kvůli covidu a plynule jsme přešli, 
jako jedna z mála škol v okolí, na distanční 
výuku prostřednictvím počítačového programu 
Microsoft Teams. Škola půjčovala tato zařízení 
žákům, aby se všichni mohli účastnit online výu-
ky. Dalším společným počinem byla rekonstruk-
ce tělocvičny a vybudování malé přírodovědné 
učebny, vybavené nadstandardními pomůckami, 
mikroskopy, elektronickými stavebnicemi…

Mateřská škola navýšila svoji kapacitu při-
stavením 3. oddělení. Díky vedení obce tak našlo 

umístění dalších 24 dětí nejen z Tečovic. Postup-
ně obnovujeme nábytek, další vybavení i hračky 
v  ostatních třídách MŠ. Budova byla zabezpečena 
přístupovým systémem. 

Již čtvrtým rokem se o nejmenší děti stará i chů-

va, která je fi nancovaná z operačního programu 
pro školy Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z těchto 
peněz jsme také zakoupili mnoho nových hraček, 
stolních her, učebních pomůcek, vybavili knihov-
nu i doplňkovou četbu.

Jsem velmi ráda, že se podařilo stabilizovat 
pedagogický sbor, který je navíc plně kvalifi -
kovaný. Spokojenost s prací učitelek vyjádři-
la také Česká školní inspekce při svých dvou 
kontrolách.

Ovšem nejvíc nás těší fakt, že přibývá dětí ne-
jen v mateřské škole, ale i v základní. Stále častěji 
se k nám hlásí zájemci z okolních obcí, Maleno-
vic i Zlína.

Poslední dva roky jsme splnili limit počtu žáků. 
To bylo důvodem zvýšení úvazků pedagogických 
i nepedagogických zaměstnanců a škola si polep-
šila i fi nančně.

I letos mohou naši žáci navštěvovat příměstské 
tábory, které pořádáme ve spolupráci s agentu-
rou Aktivní rozvoj.

Všechny tyto a spoustu dalších novinek i foto-
grafi í najdete na webových stránkách školy www.
zstecovice.cz, které se už v příštím roce těší na 
nový vzhled.

Jménem všech zaměstnanců přeji pohodové 
prázdniny. Marie Zapletalová
 Foto: Ondřej Carda

Ředitelka ZŠ a MŠ Tečovice Marie Zapletalová.

Herna 3. třídy MŠ (Srdíčka). 2. třída MŠ (Berušky).
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Zrekonstruovaná tělocvična. Knihovna ZŠ.

Zelená třída ZŠ. Oranžová třída ZŠ.

Přízemí ZŠ. Mobilní počítačová učebna.

Šatna ZŠ. Chodba ZŠ.
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Medobraní
Možnost zblízka se seznámit s chovem 

včel a produkcí medu měli žáci první tří-
dy ve čtvrtek 26. května. Průvodcovské 
role se ujal pan Vyňuchal, dědeček Ma-
týska Vyňuchala.

Děti, které se na tento proces přišly 
podívat, dostaly malou naukovou lek-
ci o  životě a práci včel a pak si zkusily 
vlastnoručně odvíčkovat buňky ve vče-
lích plástvích a obsluhovat medomet.  
Nechyběla ani ochutnávka medu. 

Medobraní se dětem velice líbilo a už 
se těší, až budou moci přijet příští rok. 
Možná už někdo přemýšlí o tom, že by se 
stal včelařem.   (lh) Medobraní.  Foto: Lucie Hradilová

Den Země
Naše planeta Země slavila 22. dubna 
svátek. Žáci si nejdříve popovídali 
o  tom, co pro nás planeta Země zna-
mená. Zamýšleli se na téma, co pro ni 
každý člověk může udělat, aby byla 
čistá, aby se nám zde dobře žilo.

Například tím, že budeme třídit od-
pad a šetřit vodou. Nebudeme plýtvat 
jídlem a kupovat věci na jedno použi-
tí. Budeme jezdit více na kole a méně 
autem. Nebudeme ničit přírodu, zne-
čišťovat ji. Tyto vzkazy planetě Zemi 

jsme sepsali.

Nakonec jsme šli společně do pří-

rody a plnili úkoly. Vyhledávali jsme 

kamínky, jehličí, hlínu, květy, trávu, 

mech, kůru, ulity. Pozorovali a pozná-

vali jsme stromy.

Den Země by neměl být jediným 

dnem, kdy myslíme na planetu Zemi. 

Na její ochranu bychom měli myslet 

po celý rok. (lh) Den Země.  Foto: Lucie Hradilová

Školní výlet na hrad Bouzov
V úterý 17. května podnikla naše třída školní 

výlet do historického areálu v podhradí krás-

ného hradu Bouzov. Pro děti tu byl připraven 

velmi zajímavý program. Děti se mohly po-

rozhlédnout po okolí z hlavy dřevěného troj-

ského koně, zastřílet si z kuše a bubínkového 

revolveru. Zajímavá byla také ukázka střelby 

z velikého praku a děla. Nakonec si mohly 

děti zazápasit v pážecím turnaji. I když celý 

den pršelo, výlet jsme si náramně užili a od-

vezli jsme si spoustu nových poznatků a zá-

žitků. Lucie Hradilová

Hrad Bouzov.  Foto: Lucie Hradilová
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Druháckou učebnou byla příroda
V uplynulém školním roce jsme se často za 

pěkného počasí učili venku. Někdy od rána 

až do oběda. Například při květnovém vyučo-

vání jsme procvičili podstatná jména a  slo-

vesa, abecedu, sčítání a odčítání, násobilku, 

odhadovali čas a vzdálenosti. Čas i vzdále-
nosti jsme také měřili. Využili jsme znalos-
ti z prvouky, angličtiny i hudební výchovy. 
Zazpívali jsme třeba kosovi, který se zvědavě Druháci se rádi učí v přírodě.  Foto: Hana Králová

Čtvrťáci na Zlín Film Festivalu
Zlín Film Festival platí za největší a nej-
významnější fi lmový festival svého dru-
hu na světě a my jsme na jeho letošním 
62. ročníku samozřejmě nemohli chybět. 

Čtvrťáci na fi lmovém festivalu ve Zlíně.  Foto: Marta Miklová

Návštěvu Zlína v pátek 27. května jsme 
pojali jako celodenní výlet a ve Zlíně jsme 
festivalovou atmosféru nasávali naplno.

Den jsme začali prohlídkou výstavy 

25. Salonu fi lmových klapek ve foyer 
Kongresového centra. Poté jsme si užili 
německý dobrodružný fi lm Stezka odva-
hy. Viděli jsme napínavý příběh malého 
chlapce putujícího přes hory z Francie 
do Španělska, aby před válkou prchl do 
Ameriky. Projekci fi lmu uvedl herec Ro-
man Vojtek.

Po pěkném fi lmovém zážitku jsme na-
vštívili Galerii výtvarného umění Zlín. 
V  galerii jsme zažili moc pěkné chvíle 
s  galerijní lektorkou Janou Svobodovou, 
která nás seznámila s prostorem galerie 
a vybranými malířskými díly. Společně 
jsme si povídali, výtvarničili a zahráli 
skupinové hry.

Odpoledne jsme okusili doprovodný 
program festivalu v Univerzitním centru 
U13 Zoetropia, který nám dal možnost 
nahlédnout pod pokličku různých moder-
ních technologií. Sami jsme si tak moh-
li vytvořit krátkou animaci a vyzkoušet 
virtuální realitu. Filmový režisér Boris 
Masník nám představil a vysvětlil základ-
ní triky v prostoru a jejich převedení do 
virtuální reality. 

Prima školní den jsme zakončili s hvěz-
dami na červeném koberci před Kongre-
sovým centrem. Domů jsme odjížděli 
nadšení, plní nových zážitků.

 Marta Miklová, třídní učitelka 4. třídy

Spolu venku
Ve středu 18. května jsme vyrazili ven a  bylo 
to prima. Venku se nic neděje po předmě-
tech… venku je „společenstvo“. Chápání 
souvislostí a vzájemných vztahů je to, co se 
společně venku učíme.

A čemu jsme se věnovali? Propátrali jsme 
okolní trávu a rozloučili se s pampeliškami, 
které rychle odkvétají. Poznávali druhy rost-
lin, pozorovali živočichy a kroužící dravce 
nad polem. Při tvoření jsme prokázali svoji 
kreativitu a připravili jedinečnou výstavu 
bezobratlých živočichů v nadživotní velikos-
ti. V matematice a češtině jsme využili louku 
místo učebny – na čerstvém vzduchu to jde 
přeci lépe. Příjemný pro nás byl zážitek pik-
niku mezi stromy. Zpomalili jsme, vychutná-
vali a ochutnávali. Byl čas odpočívat a jen tak 
se kochat. Marta Miklová

přiletěl podívat na výsledky našeho měření. 
Když jsme zpívali o čápovi, jako zázrakem se 
za chvilku objevil na obloze. Venku míváme 
více prostoru na společné hry. Mrštnost jsme 
procvičovali i na pyramidě. Také už lépe 
víme, jak se vypravit na výlet do přírody. Ale 
hlavně jsme si všichni v radosti a pohodě uží-
vali krásnou okolní přírodu.

 Hana Králová, třídní učitelka 2. třídy ZŠ

Venku se učíme chápat souvislosti a vzájemné vztahy.  Foto: Marta Miklová
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Ukliďme Česko – poděkování účastníkům
Naše škola se opět zapojila do celorepublikové 

dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko, která sdružuje všechny, jimž záleží na přírodě 
a jejich okolí. Celou akci podpořila obec Tečovice.
Letošního úklidu Tečovic a jeho okolí se, v sobo-
tu 23. dubna, zúčastnil velký počet dobrovolníků 
z řad žáků základní školy, dětí z mateřské školy, 
rodičů a fotbalistů. Do dobrovolnického úklidu se 
zapojily i maminky s dětmi z Ukrajiny. Těšilo nás, 
že většina rodin pojala úklid jako výchovný pro-
středek pro své děti. Všichni jsme si užili čerstvý 
vzduch, popovídali si s lidmi a vychutnali si dobrý 
pocit ze smysluplné práce. To rozhodně není málo.
Svoz sebraného odpadu a jeho následné dotřídění 
zajišťovala obec Tečovice. Úklidovou akci jsme 
zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků. 
Nejlepším uklízečkám a uklízečům byly předány 
diplomy.

Základní škola děkuje všem zúčastněným i obci 
za spolupráci a váží si velkého zájmu o tuto akci.
 Za organizátorský tým Marta Miklová

Zlínská školní liga 
v  miniházené
V pondělí 30. května se žáci páté třídy 
naposled rozehráli v turnaji Zlínské ligy 
v miniházené v roce 2021/2022. V kon-
kurenci dalších devíti družstev si vybo-
jovali krásné první a třetí místo. Tři roky 
naší házenkářské cesty byly završeny 
výborným úspěchem. Děkuji všem hrá-
čům, dětem připravujícím občerstvení 
pro sportovce i fandícím rodičům. Dou-
fám, že v některých se probudila vášeň 
pro tuto kolektivní hru a v budoucnu k ní 
najdou opět cestu.  Sportu zdar!

 Monika Novosádová
V turnaji Zlínské ligy v miniházené získa-
li páťáci první a třetí místo. 
 Foto: Ivana Richtarová

Třídenní výlet 
do Ostrožské Nové Vsi
Letošní školní rok uzavřeli páťáci třídenním škol-
ním výletem v kempu Slovácký dvůr v Ostrož-
ské Nové Vsi. Slovácký dvůr je místem s téměř 
nekonečnými možnostmi vyžití, a to doslova pro 
každého. Byli jsme ubytovaní ve stylových vinař-
ských búdách, které měly skvělé vybavení. Po ces-
tě vlakem, která uběhla celkem rychle, nás čekal 
areál plný zábavy a her – basket, tenis, volejbal, 
fotbálek, minigolf, lanové centrum. Druhý den nás 
čekal výlet do Kovozoo ve Starém Městě.  Tam 
už nás čekala silniční mašinka, která nás provezla 
ve dvou vagonech areálem Kovozoo a navíc nám 
umožnila nahlédnout do reálného provozu, kde 
probíhá recyklace odpadů. Tuto zahradu obývají 
zvířata v životní velikosti vyrobená z kovového 
šrotu, je jich tu celkem 350. Dokonce jsme si moh-
li v místní kovárně ukovat vlastní hřebíky. Tohle 
byla ale velká dřina! Počasí bylo krásné, máme 
spoustu zážitků a výlet jsme si všichni užili.  (mn) Slovácký dvůr.  Foto: A. Zívalíková

Při uklízení Tečovic zbyl čas i na opékání špekáčků.  Foto: Marta Miklová
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Žáky zaujaly 
festivalové workshopy
Zlínský fi lmový festival letos nabízel nejen 
spoustu hezkých fi lmových produkcí, dopro-
vodných programů, ale i workshopů. Žáci 
3.  a 5. ročníku si z pestré nabídky vybrali dva. 
Mohli si tak vyzkoušet proces fi lmové tvorby. 
Každý se na malou chvíli stal animátorem, 
scénáristou, hercem i fi lmařem. Jejich tvorbu 
můžete zhlédnout na www.freecinema.cz/kina-
-festivaly/. (ih)

(Pokračování na str. 14)

Pozvání na přírodovědnou soutěž, kterou 
tradičně pořádá ZŠ a MŠ Sazovice, jsme 
si ani letos nenechali ujít. Školu reprezen-
tovali žáci 2., 3. a 4. ročníku. Vyslali jsme 
dva týmy. Jmenovitě: 1. tým – A. Hefková, 
T.  Svoboda, M. Vykoukal; 2. tým – J. Váňa, 
L. Fiedor, K. Dubovská.

Nejeli jsme si pro výhru. Výhrou byla 
sama účast na krásné výukové akci, kdy se 
děti měly možnost dozvědět spoustu zají-
mavostí prostřednictvím otázek a ukázek 
z  oblasti včelařství a myslivosti. O to větší 
radost přineslo umístění 2. týmu na 3. místě. 
Gratulujeme! (ih)

Přírodovědná soutěž

Děti předškolního věku mají potřebu objevo-
vat a poznávat okolní svět. Je pro ně lákavé 
zkoumat, experimentovat, smyslově vnímat 
a  hledat své možnosti. Stačí jim to umožnit, 
připravit k tomu vhodné prostředí a přiroze-
né prožitkové učení samo začíná. Kde jinde 
toto nejvhodnější prostředí hledat než venku? 
Proto, když se konečně oteplilo, začali jsme 
co nejvíce využívat školní zahradu i blízké 
okolí. Při vycházkách jsme poznávali právě 
rozkvetlé stromy, keře a květiny, pozorova-
li jsme hmyz a zvířata, ale všímali si i věcí, 
které do přírody nepatří. Věnovali jsme se 

pohybovým aktivitám, rozvíjejícím hrubou 
motoriku a koordinaci pohybu dětí.

Po dvouleté pauze jsme měli konečně mož-
nost zorganizovat pro děti kulturní a vzdělá-
vací akce, které bývaly součástí života v MŠ. 
Jednou z nich bylo vynášení Moreny.

Hned poté jsme si připomněli další z jarních tradic 
– Velikonoce. Děti ze 3. třídy MŠ navštívily Muze-
um jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde se seznámily 
s  velikonočními zvyky a tradicemi našeho regionu. 
Pro všechny třídy pak byly v MŠ připraveny dílničky, 
ve kterých si děti mohly vyzkoušet např. pletení tata-
rů nebo zdobení kraslic voskem. 

Další z akcí byl projekt ke Dni Země. 
V  průběhu týdne děti společně uklidily za-
hradu MŠ, osázely truhlíky květinami, zalo-
žily si ve třídách žížalária, při praktických 
pokusech se seznámily s tím, jak funguje 
koloběh vody v přírodě, a ukázaly si fi ltraci 
vody pomocí přírodnin. Tento projekt byl za-
měřen na environmentální výchovu – děti se 
učily, jak třídit a zacházet s odpady, budovaly 
si vztah k přírodě a svému okolí, připomněly 
si, jak je důležité podílet se na ochraně život-
ního prostředí.

Na slovíčko, páťáci!
Není to tak dávno, co jste usedli do školních la-
vic, poprvé otevřeli slabikář, učili se psát první 
písmenka i číslice. Uběhlo pět let, za pár dní 
opustíte tuhle naši malou školičku a rozběhne-
te se do jiných, větších základních škol nebo 
gymnázií. Vaší třídní učitelkou jsem byla tři 
roky. Viděla jsem, jak rostete, učíte se, získává-
te nové vědomosti, sportujete, tvoříte kolektiv. 
Společně jsme zažili legraci i náročné období 
distanční výuky. Přeji vám v dalším vzdělávání 
spoustu úspěchů a splněných přání. A doufám, 
že někdy na viděnou.
Vaše třídní učitelka 
 Monika Novosádová a Iveta Richtarová

Sportování, to nás baví
Tak zní název jednoho z týdenních témat 
výchovně vzdělávacích činností ve školní 
družině.

Během celého týdne jsme se sportování 
věnovali různými způsoby. Mohli jsme luš-
tit sportovní křížovky, vybrat si omalován-
ky sportovců nebo vytvořit sportovní dres.

Na hřišti i v tělocvičně jsme se sportová-
ní věnovali opravdu naplno. Závodili jsme 
v  různých disciplínách, ve slalomovém 
běhu, skoku z místa i v hodu na cíl.

Je jasné, že sportování nás opravdu baví!
 (mv)

Školní družina dává prostor pro sportování dětí. 
 Foto: M. Vaďurová

Tříčlenný tým dětí z tečovické základní školy 
získal na přírodovědné soutěži v Sazovicích 
třetí místo.  Foto: I. Hájková

Zápis do MŠ
V květnu proběhl zápis k předškolnímu vzdělá-
vání. Žádost o přijetí podalo 44 dětí z Tečovic, 
Chlumu, Lhotky, Hostišové, Zlína, Sazovic, 
Mysločovic i Malenovic. Vzhledem ke kapaci-
tě MŠ mohlo být vyhověno 22 dětem s trvalým 
bydlištěm v Tečovicích, které do naší MŠ na-
stoupí od září 2022.  (aj)

Žáci si mohli vyzkoušet proces fi lmové 
tvorby.  Foto: Iva Hájková

Jaro v mateřské škole
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Mateřská škola Tečovice 

(Pokračování ze str. 13)
Jako poděkování za lásku a starostlivost 

vznikla ke Dni matek výstava výtvarných 
děl dětí. V průběhu týdne každý nakreslil 
maminku tak, jak ji vidí svýma dětskýma 
očima, a  všechny dětské práce jsme pak 
zalaminovali a rozvěsili na plotě zahrady 
mateřské školy. Mimo to si učitelky 1. tří-
dy připravily spolu s dětmi pro maminky 
krátké vystoupení spojené s výtvarnou díl-
ničkou. 

Do konce školního roku nás čeká ješ-
tě spousta akcí, jako například celodenní 
výlet do Lanáčku v Otrokovicích, ná-
vštěva zrcadlového bludiště v Kroměříži, 
opékání špekáčků, vycházka na Chlum 
na langoše a  mnoho dalších činností, při 
kterých nám čas do prázdnin jistě uteče 
jako voda. Alexandra Jelínková Velikonoční dílny.  Foto: J. Hrubá

Kopaná žen 
Během měsíce května a června byli zástupci 
TJ kontaktováni skupinou žen a dívek, vede-
nou jejich mluvčí Mirkou Černou, které mají 
v úmyslu reprezentovat pod jménem naší TJ 

Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice 

TJ Sokol informuje

Ženy – nově založený tým
Horní řada zleva: Hana Hrbáčková, Klára Fusková, Eva Osohová, Anička Hostašová, Daniela Kapustová, Miroslava Černá, Monika Číhalová. V pokleku 
zleva: Sára Kampfová, Sabina Lidincová, Jolana Mičová, Michaela Turoňová, Lucie Kocourková. Leží: Linda Zatloukalová.   Na fotce ještě chybí: Tereza 
Kotalová, Kristýna Šidlíková, Simona Přílučíková, Zuzana Benoni, Sabina Barešová, Simona Llanos, Jitka Zvonková, Veronika Nejezchlebová, Aneta Rizovská, 
Sára Kampfová, Marcela Havrylyková.  Foto: Daniel Mahdal                                                 

obec Tečovice v mistrovské soutěži žen. Do-
posud je zaregistrováno cca 20 nových členek 
TJ, z nichž přibližně polovina má zkušenosti 
s mistrovskou kopanou žen z dřívějších pů-
sobení v bývalých oddílech, z nichž některé 
jsou již zrušeny (FS Napajedla, Fotbalový 
klub FC Babice, FC Slovácko, DFC COM-
PEX Otrokovice, SK Březnice nebo SK Bře-

zůvky). Tým bude přihlášen do nejnižší mis-
trovské soutěže žen. Tou je Moravskoslezská 
divize žen spadající pod Řídicí komisi pro 
Moravu se sídlem v Olomouci. Přihlášky 
musí být podány do 6. června 2022 s tím, že 
losovací aktiv soutěže proběhne v Olomouci 
ve středu 22. června 2022.

 Za ženský tým Bivoje Miroslava Černá 



Zpravodaj obce Tečovice strana 15www.tecovice.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice 

Mužské kategorie
Mužské kategorie a mládežnické týmy 

budou přihlášeny podle pořadí v tabul-

kách po ukončení ročníku 2021/2022 

nebo případně mimo pořadí do soutěží 

řízených KFS a OFS Zlín. Losovací aktiv 

KFS je stanoven na 29. 6. 2022 (IH  Zlín), 

los OFS proběhne 12. července. Nový soutěž-

ní ročník by měl být zahájen cca v polovině 

srpna. Mužské kategorie zahajují 7. 8. a mlá-

dež dva týdny po nich - tedy 21. 8. 2022. 

Kontinuálně je pak řešena potřeba ve-

doucích mužstev a trenérů a v neposled-

ní řadě i správce areálu, který se rozrostl 

o  další tréninkovou plochu. Tělovýchov-

ná jednota v tomto směru přivítá pomoc 

případných zodpovědných zájemců, kteří 

by oddílu byli schopni svou erudicí i chu-

tí do díla v tomto směru přispět. (vk)

Muži A – I. B třída sk. B

Stojí zleva: Halgaš Ladislav – vedoucí mužstva, Dorazin Michal, Hrnčiřík Adam, Kysučan Daniel, Jokl Zdeněk, Řiháček Tomáš, Vopatřil Jan, Vrága Dominik, 
Dorazin David, Ondík Filip. V podřepu zleva: Plachý Tomáš, Ondík Aleš, Holman David, Soják Lukáš, Šnajdr Zdeněk, Zívalík Filip.  Foto: Daniel Mahdal                                        

Muži B – III. třída sk. A

Stojí zleva: Malota Ivo – trenér, Ondík Filip, Piňos Erik, Koplík Jan, Svěch Dominik, Sehnálek Josef, Řiháček Tomáš, Polášek Michal, Šnajdr Vladimír. V po-
kleku zleva: Plachý Tomáš, Střecha Jaroslav, Jehlička Lukáš, Soják Lukáš, Kunc Marek, Frkal Martin, Kristek Tomáš.  Foto: Vladimír Kundera
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Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice 

SD dorost Sokol Tečovice/Sokol Mysločovice – sdružený OP Zlín+Kroměříž

Stojí zleva: Gregůrek Tomáš, Machala Ondřej, Klhůfek Ondřej, Šidlík Karel, Zeman Michal, Sloboda Jakub, Mozgva Josef, Kopečný Lukáš, Šes-
ták Martin, Zelina Daniel, Zezulka Petr, Brunclík Matěj. V předklonu zleva: Kučera Ondřej, Řezník Jan, Hrbáček Antonín, Zívalík Filip, Ingr Vojtěch. 
 Foto: Tomáš Gregůrek 

SD starší žáci Sokol Tečovice/FC Malenovice – OP Zlín, sk. A

Stojí zleva: Kučerka Petr – trenér, Kmeťo Daniel, Pospíšil Ondřej, Stoklásek Filip, Charvát Štěpán, Šlosárek Robert, Vaculík David, Sloboda Jakub, Zezulka 
Petr, Andrýsek Antonín, Horáček Richard – vedoucí mužstva. V podřepu zleva: Střecha Lukáš, Mičutka Erik, Jašík Vít, Ingr Vojtěch, Potočný Radim, Vidlář 
Petr, Soják Petr, Hrbáček Antonín, Mareček Alex.  Foto: Vladimír Kundera 
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Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice

Mladší žáci – OS Zlín, sk. A
Stojí zleva: Horáček Pavel – trenér, Hráček Ladislav, Beneděla Lukáš, Střecha Lukáš, Blahuš Adam, Pospíšil Ondřej, Matocha Matěj, Soják Roman – asistent 
trenéra. Sedí zleva: Konečný Kryštof, Sebera Petr, Pláček Tomáš, Vyňuchal Jakub, Vaculík Patrik, Pelánek Michal, Sebera Radek, Zapletal Jakub, Kutra Radim. 
 Foto: Vladimír Kundera 

Starší přípravka – sk. A
Stojí zleva: Vaculík Tomáš – asistent trenéra, Mučka Patrik, Vaculík Patrik, Sebera Petr, Hynčica Tomáš, Vyňuchal Jakub, Sebera Radek, Štika David, Mahdal 
Daniel – trenér. V podřepu zleva: Hais Ondřej, Kala Lukáš, Říha Dalibor, Vachata Vojtěch, Bartek Jonáš, Kuňáková Karolína.  Foto: Vladimír Kundera 
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Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice 

Mladší přípravka

Stojí zleva: Vyňuchal Zdeněk – trenér, Kuňák Martin, Pančocha Tomáš, Vyňuchal Matěj, Zbořil Dominik, Chmela Jan, Lebloch Tobiáš. V podřepu zleva: Ka-
menec Petr, Ambrož David. Leží: Kunc Martin.  Foto: Vladimír Kundera 

Minipřípravka

Stojí vzadu: Zapletalíková Marcela a Vyňuchal Zdeněk – generalita týmu. Stojí zleva: Matyáš Jan, Hybner Matyáš, Doležel Patrik, Plaček Lukáš, Černotová 
Elena, Gacek Kryštof, Lebloch Matyáš, Vodák Martin. Leží: Vyňuchal Matěj.  Foto: Daniel Mahdal  
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Reprezentace Bivoje v kategorii 35+ obdr-

žela pozvánku na už 3. ročník Memoriálu 

Pavla Janči, který je naplánován v termí-

nu 25. 6. 2022, tj. v sobotu, ve sportov-

ním areálu SK Louky za účasti maximál-

ně 8  družstev. Hraje se na házenkářském 

hřišti, brankář + 5 hráčů v poli, a náš tým 

má obhajovat 2. místo z loňského turnaje. 

Organizační záležitosti převzala generalita 

týmu ve složení Radek Foukal s asistencí 

Jirky Středulinského.

V pátek 20. 5. 2022 se uskutečnil 

Old boys

Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice

Jarní sezonu 2022 ukončí týmy TJ Sokol 

Tečovice ve svých mistrovských soutěžích 

v průběhu června až po uzávěrce příspěv-

ku. Oba mužské týmy – jak to tak vypa-

dá – si budou užívat klidný střed tabulek, 

dorostenecké družstvo a starší žáci až do 

konce soutěží bojují o top umístění, jak ale 

celé soutěže dopadnou, si musí čtenář ově-

řit z informací v regionálním tisku nebo 

facebooku TJ Sokol Tečovice. V obrazové 

příloze jsou doloženy fotografi e jednotli-

vých týmů z jarního období 2022 tak, aby 

si zájemci mohli udělat obrázek o tom, 
kolik týmů a v jakých mistrovských sou-

těžích hráčů jednota provozuje. 

Stejně tak jako v dřívějších letech bude TJ 

Sokol organizovat příměstské tábory pro 

děti, a to „Příměstský tábor pro žáky“ v ter-

mínu 11. 7. až 15. 7. 2022 a „pro příprav-

ky“ v termínu 22. 8. až 26. 8. 2022. Zve-

me všechny děti z Tečovic a okolí, není to 

jenom o fotbale, v programu jsou zahrnuty 

výlety po okolí pěšky nebo na kolech, ba-

zén a jiné aktivity. V případě vašeho zájmu 

kontaktujte naše trenéry mládeže. Letní 

soustředění žáků proběhne  27. 7. – 31. 7. 

v  Brumově,  dvě až tři tréninkové jednot-

ky za den + bazén. Dorostenci mají naplá-

nováno soustředění na termín 3. 8. – 7. 8. 

Příměstské tábory
2022. Předpokládá se sehrání přátelského 

utkání s týmem Lidečka.

 Pavel Horáček, trenér mladších žáků, 

 a Luděk Ondík, trenér dorostu

Na společném snímku z turnaje v pořadí zleva stojí:  Horáček Ludvík, Horáček Richard st., Soused Štěpán, Mikeš Oldřich, Zívalík František, Řihák Martin, 
Hendrych Roman, Řiháček Josef, Kysučan Jan, Zapletal Libor, se světlou kšticí za Zapletalem vykukuje Talaša František, Vyoral Jaroslav, Šlosárek Robert 
a  v  koutě sedí Vlček František.  Foto: Vladimír Kundera   

v  klubovně TJ meziobecní odvetný tur-

naj „Old boys“ týmů ve stolním tenisu, 

a to mezi mužstvy Tečovic a Lhotkou 

(toho času místní částí statutárního města 

Zlína). Ve sportovně vedeném fair play 

turnaji se podařilo domácím jasně zvítězit 

a potvrdit tak zatím dominantní pozici ve 

vzájemných utkáních, když společenská 

závěrečná část tohoto setkání proběhla 

na družební úrovni – vše v duchu poučné 

brožury „Guth-Jarkovského“.

 Vladimír Kundera




