Zpravodaj
Obecního úřadu
Tečovice
Prosinec 2008
Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase, i když počasí
tomu příliš nenasvědčuje, a s blížícím se
koncem roku si Vás dovoluji letos
naposledy
oslovit
prostřednictvím
obecního
zpravodaje
s krátkým
zhodnocením toho, co se nám na obci
podařilo a s nástinem našich plánů do
budoucna.
Z investičních akcí se podařilo dokončit
a zkolaudovat nové úseky splaškové
kanalizace, v současné době probíhá
závěrečné
vyúčtování
dotace
z Ministerstva zemědělství a ze Zlínského
kraje. Dále byla dokončena stezka pro
pěší a cyklisty do Malenovic, byla
poskytnuta a zúčtována dotace ze
Zlínského kraje na tuto akci a v současné
době probíhá kolaudační řízení. U tohoto
bodu bych se rád zdržel, protože den před
kolaudací byly neznámými vandaly
vyvráceny všechny tři svislé dopravní
značky označující cyklostezku. Protože se
nejedná o první případ – dva týdny před
tím dopadla stejně značka u kříže směrem
na Louky a je velmi pravděpodobné, že se
to bude opakovat, přivítám jakoukoliv
informaci vedoucí k dopadení „lidí“, kteří
nám ničí obecní majetek.
Závěrem roku bylo provedeno dokončení
opravy osvětlení u nových bytovek. Byly
osazeny nové sloupy v počtu 6 ks
a namontována nová moderní svítidla.
Dále byla provedena oprava propadlé
kostkové silnice směrem ke hřišti, která
obtěžovala hlukem a vibracemi při
přejezdu vozidel obyvatele přilehlých
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rodinných domů a byla nebezpečná také
z hlediska silničního provozu.
Také byly dokončeny poslední práce při
péči o veřejnou zeleň. Na novém hřbitově
bylo provedeno vykácení přerostlých thují
za řadou urnových pomníčků z důvodu
toho, že tyto stromy vyvracely při větrném
počasí náhrobní desky a ničily tak
soukromý majetek občanů.
Namísto thují byla provedena výsadba
keřem skalníkem a pokrytí zeminy
mulčovací kůrou.
Dále byla provedena zahradní úprava
včetně nové výsadby v prostoru před
obecním úřadem a dosadba zeleně na
návsi a v ulici k Loukám.
Z důvodu neúnosné situace v ulici ke
škole, kde projíždějící a parkující vozidla
přímo ohrožují naše školáky, bylo
upraveno parkování u budovy rehabilitace
osazením svislých dopravních značek.
Aby se snížil počet aut zajíždějících do
základní a mateřské školy, bylo upraveno
a rozšířeno parkoviště v prostoru pod
kostelem. Chtěl bych poprosit rodiče dětí,
aby pokud možno nezajížděli auty do ulice
ke škole, vzdali se v zájmu bezpečnosti
školáků svého pohodlí a parkovali na
parkovišti pod kostelem. Děkuju předem.
V příštím roce bychom chtěli možnosti
parkování v okolí kostela vylepšit a rozšířit
i vzhledem k návštěvníkům místního
hřbitova a kostela.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti při
přecházení přes hlavní silnici mezi školou
a hřbitovem rozhodlo zastupitelstvo
o zakoupení radarových měřičů rychlosti
a jejich instalaci v obou směrech silnice.
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Radary jsou ve výrobě a budou
instalovány po schválení Policií ČR
v nejbližší době, pravděpodobně do konce
roku.
Z dalších drobnějších akcí prováděných
v letošním roce zmíním rekonstrukci
starých odpadů a sociálního zařízení
v bytech nad obecním úřadem, demolici
domu vedle pomníku T.G.Masaryka,
prořezy stromů – odstranění starých
a nebezpečných větví, případně celých
stromů a samozřejmě běžná údržba
a správa obce.
Pro zkvalitnění zimní údržby obce bude
ještě letos instalováno v různých částech
obce celkem 8 ks nádob na posypový
materiál a zakoupeny 2 ks posypových
vozíků pro údržbu chodníků.
Obec se rozhodla připojit do projektu
Czech POINT-což je systém kontaktních
míst veřejné správy a tím rozšířit služby
poskytované občanům. Jedná se o to, že
budeme na našem obecním úřadě vydávat
ověřené výstupy - jedná se zejména
o výpis z Rejstříku trestů, výpis z katastru
nemovitostí,
Obchodního
a Živnostenského rejstříku. Občanům
ubude zdlouhavé čekání na úřadech
a cestování za výpisy, které jednoduše
získají v místě svého bydliště.
Obec získala na vybavení pracoviště
Czech POINTu dotaci ve výši 52 tisíc
korun, pracoviště je již zařízeno, čekáme
pouze na vyhlášku ministerstva vnitra, kde
bude
naše
obec
uvedena
jako
poskytovatel této služby. Bez toho to není
možné. O spuštění služeb Czech POINTu
v naší obci v plném rozsahu Vás budeme
včas
informovat
prostřednictvím
dostupných obecních médiií.
Letošní rok končí a já bych rád touto
cestou poděkoval všem, kteří přiložili ruku
k dílu ve prospěch naší obce.
Závěrem přeji všem obyvatelům poklidné
a příjemné prožití nadcházejících svátků
vánočních, šťastný vstup do nového roku
2009 a v něm co nejvíce osobních
a pracovních úspěchů.
Ing.Jaromír Doležal
starosta
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Základní škola a Mateřská škola
Tečovice
přeje všem krásné a příjemné prožití
vánočních
svátků,
mnoho
zdraví
a spokojenosti v roce 2009.
Děkujeme zřizovateli
podporu a spolupráci.

za

celoroční

Základní škola a Mateřská škola
Tečovice připravila pro žáky, rodiče i
veřejnost dne 11.12. 2008 tradiční akci
Vánoční dílny s množstvím tvořivých dílen
(pečení
a zdobení perníčků, zdobení cukroví,
keramika, hudební dílna, hoblinkové
ozdoby, výroba ozdob z vosku, ozdoby ze
slaného těsta a další), nechyběla vánoční
atmosféra se stromečkem, cukrovím
a perníčky od rodičů našich dětí a žáků.
Vystoupení dětí mateřské školy „Vánoce
pro pejska“, hudební kroužek a folklorní
kroužek
Tečovjánek
ve
spolupráci
s cimbálovou muzikou Strúček z Bánova
s vystoupením „Půjdem spolu do Betléma,
nabídlo opravdu krásný zážitek pro
všechny, kteří Vánoční dílny navštívili
a hudebně dramatická vystoupení shlédli.
Vyvrcholením programu byl Adventní
koncert v kostele sv. J. Většího, který nás
v předvánočním shonu doslova zastavil
a pohladil na duši.
Pro rodiče budoucích prvňáčků:
Zápis do prvního ročníku ZŠ se bude
konat 5.2. 2009 od 14.00-17.30 hod. Bližší
informace budou vyvěšeny na webových
stránkách
školy
a
informačních
nástěnkách v ZŠ i MŠ.
Pozváním pro širokou veřejnost je tradiční
PLES v Sazovicích,
dne 20.2. 2009 od 20.00 hod. v kulturním
sále OÚ Sazovice. Hraje skupina Quatro,
bude připraveno bohaté občerstvení,
tombola a překvapení.
PF 2009 ZŠ a MŠ Tečovice
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Sociální komise,
která pracuje při Obecním úřadu,
v letošním roce navštívila občany, kteří se
dožívají 70,75,80,85,95 a výše let
s dárkovým balíčkem. Malá pozornost při
jejich
významném
životním
jubileu
s přáním hodně zdraví a pohody v dalších
letech.
Skoro tradicí je, že podzim každého roku
chceme naším důchodcům zpestřit
přátelským posezením, které se koná ve
Lhotce. Bylo tomu i v letošním roce. Na
úvod připravily paní učitelky se svými žáky
ZŠ a MŠ krásné vystoupení. Moc
děkujeme. Potom si mohli spoluobčané
zatančit nebo zazpívat s taneční skupinou
z Hostišové. K třiceti občanům, kteří žijí
sami nebo manželským párům, kteří se ze
zdravotních důvodů se nemohou zúčastnit
besedy věnuje soc.komise pozornost
formou dárkového balíčku. Naše cesta
vedla také za našima spoluobčanama,
kteří žijí v domovech důchodců. V Lukově
nás očekávala paní Ševečková a
Talašová. Paní Pavlů jsme nezastihly, ale
pozornost s pozdravem jsme zanechaly.

V Napajedlích
stále
na
Tečovice
vzpomíná
paní
Povalačová.
Každý čtvrtek v kavárničce vedle
Obecního úřadu, se scházejí tečovští
důchodci, kteří se baví hrou "Člověče
nezlob se", nebo si jen tak povídají. Je
podzim, listí opadává, příroda se chystá
na zimu. Těšíme se na Vánoce a rok 2008
pomalu končí. Každý z nás bude hodnotit,
co jsme udělali dobře a můžeme změnit
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k lepšímu. Přeji Vám všem do Nového
roku
hodně
zdraví,
štěstí,
lásky
a porozumění.

SDH Tečovice
Vážení občané,
chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s prací
hasičského sboru.
Jako každoročně jsme provedli 2x sběr
starého železa. V naší organizaci máme 4
soutěžní družstva, a to družstvo mladších
a starších žáků a družstvo mužů a žen.
Družstvo mladších a starších žáků se
zapojilo
do
soutěže
o
pohár
„Středomoravského kraje“.
Starší žáci se umístili na krásném pátém
místě. Mladší skončili na místě osmém.
Tyto soutěžní družstva vede Drahoš
Bartek a Milan Adamík. Začátkem soutěží
onemocněl Milan Adamík a veškeré
povinnosti zůstaly na Drahošovi Bartkovi.
Naše přání: „Milane brzo se uzdrav!“
Soutěžní družstvo se zúčastnilo mnoha
soutěží, kde získalo nejedno ocenění. Za
tyto dobré výsledky musím poděkovat
nejen soutěžnímu družstvu, ale i trenéru
Jožkovi Družbíkovi.
Největší radost nám dělalo soutěžní
družstvo žen. Opět vyhrálo „Zlínskou ligu“
a mnoho dalších soutěží. Za tyto vynikající
výsledky bych chtěl poděkovat trenéru
Olinu Hradilovi a celému družstvu.
V kulturní činnosti jsme uspořádali dvě
taneční zábavy, stavění a kácení máje
a několik kulturních akcí pro soutěžní
družstva.
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat
jak soutěžním družstvům a trenérům za
vynikající reprezentaci hasičského sboru,
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tak i Tečovské obci. Také musím
poděkovat za dobrou spolupráci obecnímu
zastupitelstvu a hlavně starostovi obce
panu Ing.Jaromíru Doležalovi.
Koncem letošního roku nám odešel do
hasičského nebe náš dlouholetý člen
a jednatel hasičského sboru, bratr Bohumil
Batěk. S jeho odchodem se ještě teď
těžko smiřujeme.
Závěrem mé krátké zprávy bych chtěl
všem občanům Tečovice popřát krásné
prožití svátků vánočních a do Nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobním životě
Stanislav Batěk
starosta hasičů

Český svaz chovatelů Tečovice
Váženi spoluobčané,
dovolte, abych Vás v tomto předvánočním
čase informoval o výstavách, které
pořádala ZO ČSCH Tečovice.
Ve dnech 25.-26.10 2008 se konala Místní
výstava králíků, holubů a drůbeže. Celá
výstava, mimo vodní drůbeže, byla uvnitř v
hale, takže ani nepříjemný vítr, který se
venku proháněl, nikomu nevadil. 58
vystavovatelů z okresu Zlín i z okolních
okresů předvedlo svá zvířata. Bylo mezi
nimi i sedm mladých chovatelů, kteří si
s dospěláky nijak nezadali. Výstavy se
zúčastnili také členové naší partnerské
organizace z Veselí nad Moravou, kteří
pomáhali
při
posouzení
zvířat.
Předvedeno bylo 192 králíků, 42 různých
plemen, které posoudili Mgr. Josef
Hubáček a Milan Kozubík. Svou expozici
zde měl i Klub chovatelů zakrslých králíků,
kterých zde bylo vystaveno 70 kusů ze 17
barevných rázech. Tito trpaslíci se těšili
velkému
zájmu,
hlavně
malých
návštěvníků. Posuzovatelé měli lehkou
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práci s určením vítěze výstavy, kde pohár
získal samec novozélandký bílý z 96,5
body Stanislava Pilaře ze Slušovic.
Nejlepší jeho zakrslíka - hermelína
červenookého 96 bodů vystavil Gajdůšek
Lubomír. Celkem bylo v téhle odbornosti
rozděleno 18 čestných cen. Mladým
chovatelům, kteří nedosáhli na Čestnou
cenu, bylo uděleno Čestné uznání.
Úspěšný byli tito naši chovatelé:
Polašek Antonín - hototský bílý, Brázdil
Vladimír - ruský černý, Gajdušek Lubomírzakr. beran hototský, zakr. beran
madagaskarový a hermelín červenooký,
Pospíšil Miroslav- zakr.beran divoce
zbarvený.
Holubů, které posuzovali Ing. Jaderníček
a P. Černobila, bylo předvedeno 140 ve 26
varietách. O tom, že naši chovatelé holubů
patří nejen okrese Zlín mezi nejlepší
svědčí jejich ocenění. Titul nejlepší holub
výstavy získal polský rys modrý bělopruhý
Antonína Poláška st. Další Čestné ceny
získali holubi těchto našich členů: Gigant
homer, Jar. Holce, Český stavák černý
belokosý J. Chrastiny, king černý L.
Chromka, polský rys modrý šup. R. Kutry,
český volač J. Holce.
Drůbeže bylo vystaveno 23 voliér, které
posoudil J. Vachník. Drůbež byla
vystavena v 18 plemenech. 3 voliéry s
husami a krůty bronzové zaujaly teméř
všechny návštěvníky. Vítězný pohár získal
na Amroxy Lukáš Janečka z Hulína.
Bohužel v této odbornosti jsme neměli
zastoupeni.
Výstavy pořádané naší organizací
získávají stále větší oblibu návštěvníků,
což je ku prospěchu věci. V letošním roce
jich bylo nad 350 a doufáme, že v příštím
roce, jich ještě přibyde. Pro návštěvníky,
kteří přicházeli po posouzení zvířat bylo
připraveno bohaté občersvení a tombola o
které se postaraly manželky chovatelů.
Čestní ceny a poháry věnoval Obecní úřad
Tečovice, zacož bych chtěl na tomto místě
zastupitelsvu
obce
poděkovat.
Slavnostního vyhlášení výsledků a předání
Čestných cen se zúčastnil i místostarosta
P. Rapant, čímž se zvýšila úroveň i prestiž
celé akce.
Druhou akcí byla speciální výstava Klubu
Českého staváka. Výstavy se zúčastnili
chovatelé téměř z celé Moravy, společně s
přáteli ze Slovenska. Chovatelé zde
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vystavili 260 holubů Českých staváků ve
20 barevných rázech. Holuby posoudily p.
Bek a p. Maček. Mezi nejlepší chovatele
se z naší organizace zařadil přítel J.
Chrastina, který získal Čestnou cenu na
ČS černé sedlaté.
Celá výstava se vedla v přátelském
duchu a atmosféře, která je již pro tuto
akci tradiční.
Všem, kteří se podíleli na přípravě obou
výstav, bych chtěl poděkovat za jejich
práci a všem návštěvníkům za podporu a
ocenění naší práce.
Poděkování patří také sponzorům a OÚ
Tečovice za podporu naší základní
organizace při naší činnosti.
V závěru bych popřál našim členům a
jejich rodinám a také spoluobčanům
příjemné prožití Vánočních svátků a do
roku 2009 mnoho úspěchů v osobním a
pracovním životě a chovatelům CHOVU
ZDAR.
Za výbor ZO ČSCH Tečovice:
Předseda Jaromír Vacula
Jednatel: Lubomír Gajdušek
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TJ Sokol Tečovice
– příspěvek, listopad/prosinec 2008
Po ukončení podzimní části okresních
fotbalových soutěží ve všech kategoriích
činnost oddílu kopané TJ Sokola Tečovice
neustala, ba naopak s úspěchem může
tvrdit, že v areálu je stále živo.
Na konci listopadu a v prosinci se
uskutečnilo
několik
společenskosportovních akcí.
Vše zahájili muži „A“ svým rozlučkovým
fotbalem s příznivci a sponzory, na který
navázali
příjemným
posezením
a zhodnocením dosažených výsledků
v dosavadní části sezóny. Tato akce byla
taktéž poslední akcí Pavla Horáčka ve
funkci trenéra, který se rozhodl svou
činnost u družstva dočasně ukončit. Od
ledna nového roku jej nahradí Pavel
Postava z Jaroslavic.
Muži naší „benfiky“, taktéž se svými
příznivci a sponzory svedli rovněž
zajímavý zápas. Soupeřem jim byl
tentokráte nejmenovaný čuník, kterého
zcela zdolali až po vydatném posílení
(kádru) v odpoledních hodinách. Zápas byl
pro několik našich borců tak vyčerpávající,
že nyní jen stěží vzpomínají na závěrečný
hvizd.
Přípravka a žáci na své poslední
společné
sportovní
akci
vyzvali
k soupeření tým rodičů a trenérů. V prvním
zápase sice modří „dospělákům“ podlehli,
ale ve druhém zelení zaváhání svých
kolegů napravili a zkušenějšího, ale méně
obratnějšího
soupeře
přehráli.
Následujícího společného posezení se
s předstihem zúčastnil narychlo i Mikuláš,
který
všem
malým
fotbalistům
a fotbalistkám zanechal své balíčky.
7. prosince 2008 se uskutečnila valná
hromada Sokola Tečovice, které se
zúčastnilo téměř šedesát členů a dva
hosté ze sboru dobrovolných hasičů.
Valná hromada zvolila do vedení Sokola
nový výkonný výbor ve složení: Pavel
Horáček, Richard Horáček, Ing. Vladimír
Kundera, Ing. Luděk Ondík, Aleš Ondík a
Alois Řiháček. Ve funkci předsedy zůstává
i pro následující období Richard Horáček.
Nyní je areál hřiště již připraven
k zimnímu odpočinku. Jediný kdo zcela
nedbá výzvy předsedy oddílu o šetrném
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a ohleduplném zacházení s majetkem
organizace je „drzý“ krtek. Ten zcela
v rozporu se závěrečným usnesením
valné hromady a bez jakéhokoli povolení
provádí nelegální výstavbu v jihozápadním
rohu hlavního hřiště. Správce má tedy
o starost navíc. Areál ovšem nebude
odpočívat dlouho, jelikož jako již tradičně
se na Silvestra dopoledne uskuteční
silvestrovský fotbálek a ihned po novém
roce zahajují svou společnou přípravu na
jarní část sezóny muži s dorostenci
a v tělocvičně základní školy taktéž
přípravka.
V únoru organizuje TJ Sokol Tečovice
již sedmý sportovní ples v řadě. Ples se
uskuteční v sobotu 7. února 2009 od 19,00
hodin ve společenském sále v Sazovicích.
Tímto bychom rádi pozvali všechny své
členy, příznivce a obyvatele obce k účasti
na plese. Na plese bude hrát skvělá
hudba,
vystoupí
taneční
skupiny
a v neposlední řadě Vás čeká velmi
bohatá a zajímavá tombola. Vstupenky je
možné rezervovat u kteréhokoli člena
výkonného výboru organizace.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
našim členům za dosavadní činnost,
sponzorům za podporu, fanouškům za
přízeň a ostatním obyvatelům obce za
porozumění. Všem Vám přejeme klidné,
ničím nerušené a pohodové vánoční
svátky s mnoha úspěchy a pevným
zdravím v novém roce.
za TJ Sokol Tečovice, Petr Kučerka

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Jsem ráda, že vám můžu před koncem
roku sdělit aktuální informace z dění
v našem středisku.
Poslední adventní sobotu se uskuteční
Vánoční besídka, na které se sejdou
všichni členové u společného posezení se
spoustou her, zpěvu a vánočního
překvapení.
Již tradičně se zapojíme do roznášení
Betlémského světla. Světlo, které se
každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje
do všech domácností napříč Evropou, se
znovu dostává i k nám.
V neděli 21. 12. ho přineseme do kostela
sv. Mikuláše v Malenovicích na mši sv.
v 9 hod. Zde bude zapálen paškál, na
kterém bude betlémské světlo svítit, a vy
si od něj budete moci zapálit vlastní
svíčku, po celou dobu vánočních svátků.
V úterý 23. 12. od 16.30 – 17.00 hod.
pak budou čtyři skupinky skautů předávat
Betlémské světlo a kalendářík na rok 2009
s motivem
betlémského
světla
i v Tečovicích – před OÚ, obchodem,
u kostela a bytovek. Prosíme, přineste si
s sebou vlastní svíčky.
Betlémské světlo je symbolem naděje
a přátelství lidí dobré vůle. Přijměte toto
poselství z rukou skautů a obohaťte jim
váš sváteční domov.
I letos se zapojíme do charitativní akce –
Tříkrálové sbírky, proto vaše rodiny první
lednový víkend 3. - 4. 1. 2009 navštíví
malí koledníci Tři Králové. Pokud by se
chtěly do akce zapojit i vaše děti, můžete
je přihlásit osobně nebo na tel. 739 245
931. Budeme rádi za každou pomoc.
Příjemné prožití Vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví, radosti do nového
roku za všechny skauty přeje
Mgr. Olga Šuranská
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V TEČOVICÍCH
V úterý 23.12. 2008
od 16.30 – 17.00 hod.
‐ před OÚ Tečovice
‐ před obchodem
‐ u kostela sv. Jakuba
‐ u bytovek
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Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce
Tečovice konaného dne 12. 12. 2008
--------------------------------------------------------16.1 ZO schvaluje:
16.1.1 program dnešního jednání
16.1.2 návrhovou komisi
16.1.3 ověřovatele zápisu
16.1.4 III. úpravu rozpočtu na rok 2008
16.1.5 Rozpočtové provizorium na rok
2009
16.1.6 Knihovní řád obecní knihovny
Tečovice
16.1.7 částku 500 Kč za žáka a školní rok
jako poměrnou část neinvestiční nákladů
dojíždějících žáků z jiných obcí do
ZŠ Tečovice

16.1.8 nákup plavenek pro ZŠ a MŠ
Tečovice 130 ks v ceně 13 000,00 Kč
- pro Hasiče 50 ks v ceně 5 000,00 Kč
- pro TJ Sokol Tečovice 60 ks v ceně
6 000,00 Kč.
16.2 ZO vydává:
16.2.1 Opatření Obecné povahy č. 2/2008
změna č. 8 Územního plánu sídelního
útvaru Tečovice
16.3 ZO pověřuje:
16.3.1
starostu obce ing. Jaromíra
Doležala, dopracováním smluvních vztahů
s obcemi, z nichž dojíždí žáci do ZŠ
Tečovice.

internetové stránky www.tecovice.cz
e-mail: ou.podatelna@tecovice.cz
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