Zpravodaj
Obecního úřadu
Tečovice
Prosinec 2007
Vážení spoluobčané,
s blížícím se závěrem roku přichází čas, kdy
se lidé, rodiny a přátelé setkávají, aby se po
celoročním shonu na chvíli zastavili, promluvili
o svých starostech a problémech, zhodnotili,
co vykonali, co se podařilo a co naopak ne.
Aby se krátce zamysleli nad dalšími životními
osudy sebe i svých přátel a známých.
Také já si Vás dovoluji oslovit v tomto
krásném a emotivním předvánočním období,
abych Vás tímto způsobem seznámil s děním
v naší obci v průběhu letošního roku
a s dalšími plány a záměry obce v čase
budoucím.
Nejprve bych se chtěl věnovat otázce,
které jsme věnovali mimořádnou pozornost
a která se týká investic do dobudování
infrastruktury,
to
znamená
dokončení
kanalizační sítě v obci, rekonstrukce místní
komunikace k Loukám komunikace pro pěší
a cyklostezka do Malenovic.
Chtěl bych zdůraznit, že v letošním roce
byla na tyto investice uvolněna z rozpočtu
obce, z dotačních prostředků státu a kraje
jedna z nejvyšších částek v historii obce.
Celkem na všechny tyto akce plus investice do
výměny oken v MŠ a výsadbu zeleně budou
do konce roku provedeny práce za celkem
17 mil. Kč. Z toho se podařilo obci získat
z různých titulů dotace ve výši cca 9 mil. Kč.
Další dotace ve výši cca 2,5 mil Kč budou
uvolněny po dokončení a kolaudaci splaškové
kanalizace. Pro osvětlení důležitosti budování
splaškové kanalizace v obci uvádím, že dle
nového zákona o odvádění odpadních vod
musí mít obce od 1. ledna 2008 vyřešeno
odvádění splaškových vod. Přitom v rámci
kraje je cca 360 obcí do 2000 obyvatel, z toho
má
splaškovou
kanalizaci
s centrálním
napojením na čistírnu odpadních vod zhruba
jenom 60 obcí. Znamená to, že po dokončení
kanalizace v příštím roce bude moci naše obec
na rozdíl od jiných věnovat své finanční
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prostředky na jiné, neméně důležité rozvojové
programy, což hodnotím jako velké plus.
Další velmi diskutovanou akcí se stala
oprava místní komunikace k Loukám. Jsem
velice rád, že po nekonečných jednáních se
podařilo tuto komunikaci dokončit včetně
dobudování chodníků a vjezdů a úpravy
nájezdu do křižovatky u kříže. Zbývá provést
výsadbu živých plotů. Nutno podotknout, že se
podařilo získat na tuto akci dotaci ze Zlínského
kraje ve výši 1 mil. Kč. Dále se podařilo
provést opravu povrchu komunikace dále
směrem k Loukám až po Crkavu. Tuto na naši
žádost provedlo a zafinancovalo Ředitelství
silnic a dálnic, jako satisfakci za poškození této
komunikace v souvislosti s opravou silnice I/49
v Malenovicích. Vím, že není možno vyjít vstříc
všem požadavkům našich občanů v souvislosti
s touto komunikací, ale myslím, že nyní se
situace v této části obce zlepšila. Silnice je
průjezdná, nevytvářejí se kolony aut, které by
dusily obyvatele svými výfukovými zplodinami.
Co se týká komunikace pro pěší a cyklisty
do Malenovic, podařilo se vyřídit stavební
povolení na chybějící část od domu p.Řiháčka
až po zastávku, bohužel však až na konci
tohoto roku. Z toho důvodu na tomto úseku
byla provedena pouze větev splaškové
kanalizace. Cyklostezka včetně asfaltového
povrhu bude provedena na jaře 2008. Povrch
chodníku je pokryt pouze drceným kamenivem.
Prosím
o
pochopení
nastalé
situace
a zvýšenou opatrnost při pohybu chodců do
doby úplného dokončení cyklostezky. Dále se
vyskytly připomínky občanů k pásu zeminy
mezi cyklostezkou a silnicí do Malenovic.
Zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná
o konečnou úpravu. Souběžně s výstavbou
cyklostezky měla probíhat i kompletní
rekonstrukce silnice 3. třídy do Malenovic od
mostu po křižovatku u kříže, včetně odvodnění
a oboustranných obrubníků. Vzhledem k tomu,
že tato oprava byla odsunuta správcem silnice
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na neurčito, počítáme s tím, že tento pruh hlíny
bude v roce 2008 upraven osazením živých
plotů, případně svodidel.
Další věcí, o které bych se rád zmínil, byly
přívalové deště v první polovině roku, kdy se
rozvodnil potok Hostišovka a to celkem 3x.
Zvláště povodeň ze dne 22. června napáchala
velké škody na majetku obce a zejména
občanů. Došlo k zaplavení celého náměstí,
sklepů, rodinných domů a voda sebou přináší
velké množství splavenin a bláta. Při prvotním
zásahu zasahovali také naši hasiči v počtu
celkem 32 mužů, kteří se snažili svou činností
zmírnit rozsah škod způsobených povodní.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za jejich
pomoc při prvotním zásahu i za odstraňování
nánosů bláta a čerpání vody ze zaplavených
sklepů. Po této povodni byl okamžitě
kontaktován správce toku - Meliorační správa
povodí Moravy s žádostí o pomoc při
odstraňování
povodňových
škod.
Tato
provedla odstranění prvotních škod v místě
náměstí pod a nad zaklenutím potoka. Další
škody - sesuvy břehů - přislíbili provést po
získání dalších finančních prostředků do svého
rozpočtu. Bohužel tyto prostředky získali až
závěrem roku, takže v pracích na úpravě toku
Hostišovky se bude pokračovat na jaře 2008.
Naše obec zajistila odstranění 2 lávek přes
potok, které byly příliš nízko nad hladinou
vody, zachytávaly se o ně splavené větve
a kmeny stromů a zhoršovaly tak průběh
povodně. Všechny tyto úpravy se projevily
kladně již při další přívalové bouři, kdy
zaklenutí potoka bylo naplněno vodou téměř
v celé výši “benešů“ a přitom nedošlo k vylití
potoka z břehů. Po konzultacích s odborníky
ohledně ochrany obce před povodněmi bylo
konstatováno, že jedinou možností je
zachycení vody v místě mezi horní částí
Tečovic a Lhotkou. Na tomto řešení intenzivně
pracuji s tím, že s pomocí odborné studie
prokážeme nutnost tohoto zařízení, pokusíme
se získat vhodné pozemky do majetku obce
a následně získat i finanční prostředky na
výstavbu suchého poldru nebo retenční nádrže
– bez dotací to samozřejmě nepůjde.
Ještě bych se rád zmínil ohledně veřejné
zeleně v obci. S přibývajícím množství
automobilů v obci se rozmohl nešvar, že
automobily občanů parkují na travnatých
plochách podél místních komunikací. Myslím,
že všem nám záleží na pěkném vzhledu obce,
proto vyzývám tyto občany, aby parkovali na
komunikacích nebo vyhrazených místech
a nepoškozovali veřejnou zeleň, která byla
vysázena za peníze obce, potažmo nás všech.
Závěrem bych chtěl popřát všem
obyvatelům jménem svým i jménem obecního
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úřadu poklidné a příjemné prožití blížících se
svátků vánočních, šťastný vstup a hodně
osobních
i
pracovních
úspěchů
v nadcházejícím roce 2008
Ing. Jaromír Doležal
starosta obce

Dotace ze Zlínského kraje
Obci Tečovice byla přidělena účelová
neinvestiční dotace ze Zlínského kraje ve výši
40 000,00Kč na nákup zásahových obleků
a techniky.
Sbor dobrovolných hasičů pořídil:
- hadice včetně savic
- čerpadlo
- oděvy a ochranné prostředky
v celkové hodnotě 79 595,00 Kč.
Zbývající část ve výši 39 595,00 Kč doplatila
Obec Tečovice ze svých rozpočtových
prostředků.
Díky získané dotaci bylo možno zvýšit
celkovou technickou vybavenost Sboru
dobrovolných hasičů Tečovice.
Plovoucí přenosný čerpací agregát
PPCA – H (GXV 160)

Agregát je určen jako zásahový technický
prostředek
požární
ochrany
používaný
zejména k plnění cisternových automobilových
stříkaček z přírodního zdroje k odčerpávání
vody zatopených prostor a nouzovému hašení.
Může čerpat i znečištěnou vodu s nečistotami
o průměru 15 mm.
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SDH Tečovice

SDH - družstvo žen

Vážení občané,
chtěl bych Vás seznámit s prací hasičského
sboru za letošní rok. Ve sboru je 101 členů.
V dubnu a říjnu jsme provedli sběr
starého železa. Tento sběr provádíme hlavně
z toho důvodu, abychom zamezili černým
skládkám na území obce.
Máme 4 soutěžní družstva.
Jedno
družstvo mladších a jedno družstvo starších
žáků, družstvo žen a družstvo mužů. Mladší
a starší žáci se zúčastnili soutěže
“Středomoravský pohár mládeže“ a zlínská
liga. V této soutěži mladší žáci skončili na
5.místě a starší na 3. místě. Tyto vynikající
úspěchy dosáhli pod vedením Drahoslava
Bártka a Milana Adamíka. Soutěžní družstvo
žen dosáhlo opět vynikajících výsledků.
V soutěži “O pohár hejtmana Zlínského kraje“
skončilo družstvo na 3. místě. Dále se
zúčastnilo soutěže “Zlínská liga 2007“. Z deseti
soutěží skončily ženy 9x první a 1x druhé. Za
tyto výsledky patří všem děvčatům velké díky
a taky trenérovi Olinovi Hradilovi. Taky
družstvo mužů pod vedením Josefa Družbíka
dovezlo mnoho pohárů ze soutěží.
Hasiči nejenom dobře soutěží, ale taky
pomáhají při katastrofách. 22. června 2007 po
velké bouři se rozlévá potok Hostišovka
a zaplavuje celé náměstí, sklepy, obytné domy
a přináší s sebou velké množství bláta! Proto
hasiči nastupují na pomoc občanům pro
zmírnění škod. Tohoto zásahu se zúčastnilo
32 členů hasičského sboru a tento trval
bezmála 24 hodin.
V letošním roce byl nejstarší člen výboru,
jednatel Boh. Batěk vyznamenán za své
zásluhy Ústředním výborem HČMS.
Do vlastnictví jsme dostali nové výkonné
plovoucí čerpadlo. Na zaplacení tohoto
čerpadla a příslušenství se jednou třetinou
podílela Obec a dvě třetiny byly získány
z dotace Zlínského kraje. Vše pomohl vyřídit
starosta obce.
Závěrem bych chtěl všem občanům
popřát krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku přeji hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v osobním životě.

Tento rok se uskutečnil již 5. ročník
hasičské zlínské ligy. Tuto ligu asi jako
náhradu za celorepublikovou extraligu, kterou
jsme jezdívali jako svobodné a bezdětné
děvčata. Naši příznivci tohoto sportu ale ví, že
ho provozujeme vdané a některé i s dvěma
dětmi a to už nejde jezdit po celé republice.
Jedné této extraligové soutěže jsme se přece
ale jen zúčastnili a to tady poblíž v Pravčicích.
Skončili jsme na krásném 3. místě.
Naším cílem bylo letos znovu stát na
nejvyšší příčce. Třikrát po sobě jsme byli
celkové vítězky zlinské ligy, jen minulý rok se
nám to nepovedlo, a tak nás více nutilo opět
stát na 1. místě. Nasadili jsme takové tempo
a náskok nad ostatními soupeřkami byl již po
osmi soutěžích vyhrách. Byli jsme buď na
stupních vítězů, nebo disk. Nepovedly se nám
jen 3 soutěže z ligy. Ale zbytek stál za to.
Broumov 1. místo, Hostišová 1. místo,
Vel.Ořechov 1. místo, Lhotka 1. místo, Šarovy
1.místo, Horní Lhota 1. místo, Fryšták 3. místo,
Hřivný Újezd 2.místo, Bratřejov 1. místo.
Celkové umístění zlinské ligy 1. místo. Takže
se našemu družstvu žen podařilo již po čtvrté
vyhrát tuto ligu. Úplně konečná soutěž sezony
byla o pohár hejtmana Zlína, kde jsme se
umístnili na 3. místě. Vzhledem k tomu, že zde
už
nás
necvičilo
sedm,
ale
devět
v uvozovkách, neboť 2 děvčata již měsíc byla
těhotná, tak jsme byli rádi i za 3. místo. Byla to
soutěž, kde se zúčastnila nejlepší družstva
z okresů.
Celé družstvo žen a trenér Oldřich Hradil
by si zasloužili velké uznání nejen za to jak
reprezentují svůj sbor, ale i jako takovou obec
Tečovice. Výborných výsledků totiž dosahují
nejen dnes, ale pod vedením O. Hradila už
bezmála 17 let. Vcelku tu jde i o výdrž, neboť
ten zdravý základ žen těch 17 let zůstává.
Mění se a přibírá podle okolností, které jsou
u žen nevyhnutelné a potom taky těžší,
protože už nejsou sami, ale s dětmi.
A co si budem povídat milí chlapi, ruku na
srdce jsme raději, když máme svoji drahou
polovičku doma. Ještě pro neznalce tohoto
hasič. sportu a je jich hodně, bych chtěla
podotknout, že to už není sport, jak to vidíme
třeba v pořadu neváhej a toč. I zde už dávno
družstva cvičí se špičkovou drahou technikou
a v dresech né v montérkách, jak si mnozí
myslí. Bylo to jen podotknutí, protože tento
sport nemá tolik příznivců, a to jde vidět i na
divácích, když pořádáme vlastní soutěž, kterou
taky není lehké zorganizovat. Neboť i ceny pro
soutěžící už bývají na úrovni a financích.

Stanislav Batěk
starosta hasičů
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Závěrem Vám všem přeji do nového roku
2008 hodně zdraví, štěstí, lásky, přátel
a splněných přání.
Jitka Matušková
členka žen SDH

slova, řekl: „Jsem hrdý na to, že se v naší obci
koná tato soutěž“. A snad celá obec se byla
podívat a tleskat soutěžním družstvům.
Tenkrát se mi hrdlo sevřelo a strašně jsem si
přála, aby tato slova padla s úst starosty i naší
obce. Trenérům a všem, (oni ví, komu patří
strašný dík) dík zato, že se věnují dětem, kteří
umí tento krásný hasičský sport.
Zdenka Juříková
kulturní referent

Sociální komise

SDH - Krátké zamyšlení
8. září 2007 se konala v Tečovicích
dětská soutěž v požárním útoku. Poslední
soutěž sezony, kde se sečtou body,
a vyhodnocuje se nejlepší tým, který získal
nejvíce bodů za sezonu.
Sezona trvá od května až po dnešní den.
Žáci bojují o krásné poháry, první místo je
pohár největší a putovní. Po třech vítězstvích
v sezoně, pohár zůstává sboru.
Když vidíte, jak čtyřleté dítě drží savici,
nebo o něco starší žák běží s hadicí a trefí terč
a vidíte jakou má radost, musíte se zamyslet
nad tím, kolik času se musí věnovat těmto
dětem, než tohle dokážou.
A u nás ve sboru máme dva členy Milan
Adamík a Drahoš Bartek, Ti kteří dokázali
vytvořit družstvo starších žáků a družstvo
mladších žáků a vítězit a vozit poháry z těchto
soutěží. Dvakrát týdně trénink, každý víkend
soutěž celé léto. A za odměnu táborák a různé
akce s dětmi. Tito žáci, jsou možná někteří
naši nástupci. Vždyť sbor, dobrovolných
hasičů, funguje v každé obci. Je velká škoda,
že rodiče dětí, které cvičí, ani neví, jak jejich
děti se snaží. Škoda že se nepřijdou, aspoň
jedenkrát podívat. Na soutěž přijede 36
družstev z různých obcí, soutěž skončí,
soutěžící odjedou a diváci žádní, je to škoda,
že občané nevidí, jak se tito malí cvičenci
snaží.
Před několika roky když jsem jezdila se
ženami cvičit extraligu České Republiky, jsme
se zúčastnily soutěže v malé obci na Jihu
Čech. Když byl nástup, všechna družstva stála
seřazena a čekala, až velitel zavelí, že je
soutěž zahájena, tenkrát měl starosta té obce
proslov na úvod. Do dneška si pamatuji jeho
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Při obecním úřadu pracuje sociální
komise, která navštěvuje občany, kteří se
dožívají věku 70 let, 75 let, 80 let, 90 let a výše
s dárkovým balíčkem, a to je vyjádření přání
zdraví a pohody do dalších let.
I v letošním roce se ve Lhotce uskutečnilo
přátelské posezení pro důchodce. 92 žáků
základní a mateřské školy pod vedením paní
ředitelky Martinové předvedly velmi pěkné
vystoupení bohaté na zpěv a tanec. Program
zpestřily
orientální
tanečnice.
K tanci
a poslechu hrál pan Sedlář. Občané, kteří se
nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit
posezení ve Lhotce, jako pozornost dostali
dárkový balíček.
Myslíme na občany Tečovic, kteří své stáří
tráví v domově důchodců v Lukově. Nejstarší
pani Talašová, potom paní Ševečková, a paní
Pavlů, se neskrývaly dojetím a radostí, že obec
na ně myslí. Děkovaly a pozdravy posílají do
Tečovic obecnímu zastupitelstvu a panu
starostovi.
Členka sociální komise paní Baťková
navštěvuje
občany
dlouhodobě
ležící
v nemocnici. Máte nějaké přání nebo
problémy? Obraťte se na sociální komisi.
Pokud to bude v naší moci, pomůžeme.
S končícím rokem 2007 bych Vám chtěla
popřát do dalšího roku hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Zdenka Juříková
Sociální komise při obecním úřadu

p.Ševečková
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Vítání občánků v roce 2007

MS Tečovice

Jak se již stalo milou tradicí, měl jsem
i letos tu čest, přivítat jako starosta obce do řad
Tečovských občanů nově narozené děti. Obec
se tímto slavnostním aktem snaží poděkovat
rodičům těchto dětí, popřát všem hodně štěstí
a zdraví a zároveň vyjádřit to, že si naše obec
váží a cení každého nového spoluobčana.
Vítání občánků proběhlo letos dne
15. června, kdy jsme přivítali 8 dětí a dne
30. listopadu bylo přivítáno 6 dětí - nových
občanů Tečovic.
Myslím, že samotný obřad proběhl
v slavnostní a důstojné atmosféře, k čemuž
přispěly svým kulturním vystoupením v krojích i
děti z naší základní školy pod vedením paní
učitelky. Tímto bych jim všem chtěl zpětně
poděkovat za jejich pásmo básniček a písní,
kterými přivítali své, doufám že, budoucí
kamarády.
Závěrem bych chtěl popřát všem novým
občánkům do dalších let hodně štěstí a zdraví
a ať se jim líbí a krásně žije v naší a nyní
i jejich obci.

Název "lovec" se objevuje již v 11. století.
Panovníka obklopovala početná lovecká
družina, pro jejich pobyt na loveckých
výpravách se v rozsáhlých lesích stavěly
lovecké hrádky např. Křivoklát (zmiňovaný již
v roce 1109). Lovecký personál je usídlován
v tzv. účelových obcích (Loveč, Lovčice, Psáry,
Ohaře, Sokolníky aj.), kde žije družinným
životem. Lovecké roboty poddaných jsou
známy již ve 12. století.
V usnesení Českého sněmu z roku 1573
se uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím
pozemků
(panovník,
šlechta,
kláštery,
královská města). Usnesení však obsahuje
i nařízení o ochraně zvěře, což znamená
počátek myslivosti u nás. I řada dalších
usnesení Českého sněmu se zabývá
chovatelskými hledisky.
Císař Josef II. (1780-1790) vydává v roce
1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce
1786 řád o myslivosti neboli všeobecný
honební patent, který uvolňuje poddaným
v robotách, upravuje ochranu polních plodin,
ukládá hradit škody působené lovem a zvěří,
nařizuje černou zvěř uzavřít do obor, atd.
Vzhledem k nedostatku bezplatné pracovní síly
nastává odklon od chovů velké zvěře
a zintenzivnění chovů drobné zvěře; s tím
souvisí i rozvoj brokové střelby. Snižují se
stavy jelení zvěře a přibývá zvěře srnčí
a drobné.
Odborným spolkem, který sdružoval jak
lesníky či myslivce z povolání tak i myslivce ze
záliby byla v roce 1869 založená "Pražská
lesnická jednota Hubertus". V roce 1883 vznikl
"Spolek honební a ochrany zvěře“. Tento rok je
považován
za
založení
organizované
myslivosti u nás. V následujícím roce 2008
tomu bude již 85 let
V roce 1992 byl název Český myslivecký
svaz změněn na Českomoravská myslivecká
jednota (ČMMJ).
Česká republika je členem Mezinárodní
rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC.
Zastoupením ČR je pověřena ČMMJ. Od roku
1995 je ČMMJ také členem Federace
mysliveckých organizací Evropské unie F.A.C.E. .

Ing. Jaromír Doležal
starosta obce

Vítání občánků 15. 6. 2007
Gabriela Burková
Tomáš Konečný
Amélie Libuše Mikošková
Vojtěch Řiháček
Eliška Řiháčková
Vít Šuranský
Michaela Matyášová
Daniel Middleton
Vítání občánků 30. 11. 2007
Filip Zívalík
Antonín Trčala
Sofie Řeháková
Petr Soják
Robert Šlosárek
Tomáš Šibán
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Aktivity MS Tečovice.
Na počátek roku 2007 byla opět
provedena ozdravovací akce spárkaté zvěře.
Tato akce je zajišťována díky finanční podpoře
ze strany Krajského úřadu Zlín. Stejně jako v
předchozích letech bylo použito léčivo
Cermix,které bude namícháno v požadovaném
poměru a byla provedena granulace. Cena za
100 kg granulované směsi je 3200,- Kč.
Bylo oseto myslivecké políčko na
„Újezdku“, které zajistil na vlastní náklady člen
výboru honebního společenstva, pan Jaroslav
Chrastina. Z políčka bylo vymláceno asi 4q
ovsa.
Aktivita členů MS byla zaměřena na
údržbu stávajících remízků. Část v lokalitě
„Klučky“ byly vysazeny keře. Dodavatelsky byl
založen nový remíz pod hrází mezi lokalitou
„Kozinec“ a „Lipky“. Byly využity dotace
Krajského úřadu Zlín. V rámci zkvalitňování
životního prostředí zvěře, členové sdružení
pokračovali v údržbě lokalit které již jsou
vysázeny
stromky.
Narážením
kůlů
a vyžínáním trávy.
K pracovní činností, kde sou evidovány
odpracované hodiny je montáž a demontáž
laviček na výletišti za hasičskou zbrojnicí. Pro
udržování dobrých vztahů s místním
hasičským sborem,který nám zapůjčuje areál
pro konání mysliveckých akcí jim na oplátku
před sezónou
montujeme a po sezóně
demontujeme lavičky na výletišti.
19. května 2007 proběhly v lokalitách
mysliveckého sdružení Tečovice jarní zkoušky
vloh loveckých psů. Sraz účastníků a samotné
zahájení se konalo na výletišti za zbrojnicí.
Těchto zkoušek se zúčastnily celkem 3 skupin
psů. Jedna skupina velkých a dvě skupiny
malých psů. Členové našeho sdružení
pracovali jako vedoucí jednotlivých skupin,
zajišťovali organizaci zkoušek a dále se starali
o občerstvení. Zkoušky probíhaly za příznivého
počasí bez komplikací. Na nedostatek zvěře si
nikdo nestěžoval. Po předání cen a diplomů
organizátor děkoval našemu sdružení za
umožnění zkoušek s dobrým zajištěním.
V rámci dovednosti našich členů se
uskutečnila 24.června 2007 již druhý ročník
střelecké soutěž o pohár starosty Tečovic.
S využitím střelnice Okresního mysliveckého
spolku. Byly připraveny hodnotné ceny.
Soutěžilo se na loveckém kole a zajíc na
průseku. Vítězem v hlavním závodě
stal
Antonín Večeřa ml.
V posledních dvou letech je
zaznamenán úbytek zaječí zvěře.
z příčin je i změna pěstování
V Tečovicích se nepěstuje již druhým
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citelně
Jedna
plodin.
rokem

řepa. Ale většina orné půdy je oseta kukuřicí.
Do těchto lánů se stěhuje prase divoké, které
zde má dostatek potravy a pohodu. Ničí
a spořádá vše, na co narazí včetně mláďat.
V listopadu a v prosinci se konají
společné lovy na bažanty a zajíce.
Nezapomínejme při nich především na
bezpečnost. Již mnohokrát se stalo neštěstí
vlivem odražených broků od zmrzlé půdy.
V poslední době se množí případy škod
na zvěři způsobených volně se pohybujícími
psy. Je třeba veřejnost upozorňovat na rizika
spojená s volně se pohybujícími psy, a to
zvláště v období prosinec-duben. Je nutné si
uvědomit, že srnčí i zaječí zvěř má v zimních
měsících silně negativní energetickou bilanci
(více vydává, než přijímá) a každý výdej
energie realizuje ze svých tukových rezerv.
Zažívací trakt je tak přizpůsoben nedostatku
potravy v zimních měsících. V takovémto stavu
těžko může srnčí odolávat útokům a štvaní
toulavých nebo venčených psů. To, co vypadá
jako nevinný útěk, je ve skutečnosti boj o život.
První dopadne dobře, ale při častém
opakování se již může projevovat únava, velké
ztráty energie, která se prakticky nemůže
obnovit, záněty horních cest dýchacích včetně
zápalu plic. To si majitelé zhýčkaných,
vykrmených, odpočinutých psích mazlíčků
neuvědomují a nedokáží si připustit, že by zvěř
mohla trpět a na základě těchto "nevinných
proběhnutí" uhynout. Proto držme své
zhýčkané, vykrmené, odpočinuté psy na
vodítku zvláště v zimních měsících, abychom
pomohli zachovat alespoň poslední zbytky
zvěře, které nám ještě zůstaly.
Myslivost nemá v naší společnosti lehkou
úlohu. Pokusme se tedy každý svým přístupem
zlepšit její obraz v očích veřejnosti
a konstruktivním jednáním řešit problémy, se
kterými se potýká.
A konečně mi dovolte, abych Vám
a Vašim rodinám popřál klidné prožití Vánoc
a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a spoustu krásných mysliveckých
zážitků.
VZ

JZ Vloh Tečovice 19.5. 2007 - nástup
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JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
Rok utekl jako voda a my se opět
setkáváme
při
společné
rekapitulaci
uplynulého roku, který byl pro nás skauty
mimořádně významný. V letošním roce jsme
slavili 100 let skautingu. Je tomu už 100let co
anglický lord Robert Baden Powell připravil
tábor pro chlapce a tím založil skautskou
organizaci. Toto velké výročí se slavilo
v mnoha velkých městech naší republiky. Také
naše středisko se do oslav zapojilo a to hned
třemi akcemi. 1. srpna (den vzniku skautingu)
se naši skauti vydali na kopec Bludný
v Hostýnských vrších, aby viděli východ
slunce, obnovili skautské sliby a pomyslně se
spojili s miliony skautů na celém světě při
celorepublikové akci nazvané Úsvit skautingu.
V měsíci září v parku u knihovny ve Zlíně byl
postaven skautský tábor s podsadovými stany
a hangáry. Pro veřejnost zde každé zlínské
středisko připravilo nějakou aktivitu, kterou si
mohli kolemjdoucí vyzkoušet. Velký zájem byl
o šifrování, korálkování, výrobu vlastního
batikovaného šátku, čajovna s prezentacemi
z junáckých akcí, různé hry a hlavně lanové
aktivity. Poslední akce v rámci oslav nás ještě
čeká – Vánoční besídka s podtitulem „Vánoce
a skauti v jiných zemích“.
Letos jsme vytvořili i družinu předškolních
dětí a tak máme v současné době tři družiny
(družinu předškoláků, světlušek a vlčat a
starších skautek), které se schází pravidelně
jednou za týden na schůzkách. Společně se
skauty z Malenovic pořádáme sportovní
víkendové akce – víkend na lyžích, zimní
hrátky, lanové aktivity, horolezecká stěna
a také výpravy za poznáním.
Nedávno jsme od obce dostali k využívání
vývěsku na návsi, za což moc děkujeme, a rádi
vás budeme průběžně informovat o našich
aktivitách, kterých není málo a největším
díkem je nám radost dětí.
S blížícím se koncem roku nás čeká ještě
jedna tradiční skautská akce a to Betlémské
světlo. V letošním roce, protože máme velmi
malé členy a nezvládli
bychom
obejít celou
obec, budeme připraveni
poskytnout
k zapálení
plamínek Betlémského
světla v neděli 23. 12.
v 16 hodin
· před OÚ Tečovice,
· u obchodu,
· u kostela a
· na křižovatce
u nových bytovek.
Skauti se zde zdrží asi 40 minut. Prosím,
vezměte si s sebou svíčku.
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Už se těšíme na další rok, protože máme
v plánu hodně zajímavých akcí. Hned první
v roce 2008 bude Tříkrálová sbírka. Opět nás
kontaktovala Charita Zlín s žádostí o pomoc při
této humanitární sbírce, a proto vás Tříkráloví
koledníci navštíví ve dnech 4. – 6. ledna 2008.
Bližší informace naleznete ve vývěsce na
návsi.
Za všechny skauty z naší obce vám přeji
příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů
v novém roce.
Mgr. Olga Šuranská
vedoucí střediska

TJ Sokol Tečovice, oddíl kopané
Po
skončení
mistrovských
zápasů
podzimní části fotbalové sezóny můžeme být
letos celkem spokojeni s výsledky a umístěním
všech týmů oddílu ve svých soutěžích.
Mužstvo mužů A pod vedením Pavla
Horáčka má velmi velkou šanci umístit se na
špici okresního přeboru a dokonce se jej
pokusit vyhrát. Mužstvo je v polovině soutěže
na šestém místě ovšem ztrácí pouhé čtyři body
na vedoucí tým ze Slavičína. Čelo soutěže je
tak vyrovnané, že na jaro bude rozhodovat
každý
získaný
nebo
ztracený
bod.
V dosavadním průběhu sezóny předvádělo
družstvo mužů atraktivní fotbal, který
v několika případech dokázal přilákat do
hlediště několikanásobně více diváků než
v minulém ročníku. Bohužel se, ale taktéž
nevyhnulo výkonnostním výkyvům především
s blížícím se koncem soutěže a navíc
v klíčových zápasech o vedoucí postavení
v tabulce. Toto je možné přisoudit především
hodně nízkému věkovému průměru mužstva,
z čehož plyne zatím určitá nezkušenost.
Mužstvo mužů B pod vedením Zdeňka
Vopatřila prochází prakticky každý zápas
výraznými změnami v sestavě, na kterých se
podílí především častější zranění těch
zkušenějších a některé školní nebo pracovní
povinnosti mladých perspektivních hráčů,
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kterým k posunu do A mužstva schází právě
větší zkušenosti ze zápasů mužů. I přes tyto
potíže je mužstvo přesně v polovině tabulky na
šestém místě.
Mužstvo dorostenců pod vedením Roberta
Šlosárka po velmi špatném vstupu do sezóny
dokázalo především v závěru, že plným
právem patří do okresního přeboru a pokud
jarní část sezóny zahájí stejnými výkony
a výsledky z konce podzimu, nebude se muset
obávat sestupu do nižší soutěže, ale naopak
ještě může výrazně vylepšit své dosavadní
umístění na 8. místě.
Mužstvo žáků pod vedením Josefa Ševečka
bylo před vstupem do sezóny výrazně
oslabeno přechodem zkušených hráčů do
dorostu a to především na velmi důležitém
postu brankáře. Po podzimní části soutěže
jsou naši žáci na sedmém místě
Mužstvo přípravky pod vedením Petra
Kučerky dosáhlo, jako již za poslední roky
tradičně, ze všech našich mužstev nejvyššího
umístění ve své soutěži, kde mu průběžně
patří 4. příčka. Bylo by nesmírnou škodou,
kdyby nemohlo toto družstvo být přihlášeno do
dalšího
ročníku
mistrovských
soutěží,
především díky nedostatečné základně v této
věkové kategorii. Tato situace i díky nižším
populačním ročníkům bohužel od léta hrozí.
Tímto by mohlo dojít k tomu, že někteří velmi
talentovaní hráči by byli přeřazeni do družstva
žáků, kde by rozvoj jejich talentu byl
komplikován vyšším věkovým rozdílem.
Obracíme se na všechny spoluobčany
s výzvou, pokud máte doma nebo víte
o nějakém „skrytém“ talentu neváhejte jej
kdykoli k nám přivést a možná budete sami
překvapeni, jakých výkonů jsou schopny tyto
děti dosahovat, pokud mají vytvořeny
podmínky pro rozvoj v rámci své věkové
kategorie.
Ve sportovním areálu došlo v průběhu
podzimu ke změnám, které pravidelný
návštěvník může pozorovat takřka denně. Byla
vystavěna nová krytá letní terasa u restaurace
směrem ke hrací ploše hlavního hřiště v místě,
kde dříve stávala ta „vzhledná buňka“. Tato
terasa nabízí příjemné posezení s výhledem
na hlavní hřiště.
Hrací plocha nového travnatého hřiště,
které nyní slouží především k tréninku všech
družstev, dorostla díky pravidelné údržbě
a investicím do pravidelného sečení, hnojení
a postřikům proti plevelům do kvality, kterou by
nám mohl závidět nejeden oddíl v okrese. Tím,
že se trénuje na náhradní ploše se výrazně
zvýšila i kvalita trávníků na hlavním hřišti.
V areálu byla zateplena a zrekonstruována
fasáda
hospody
Bivoj,
nyní
dochází
k výrazným změnám v interiéru, kde již mnoho
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našich spoluobčanů z Tečovic nebo jim
blízkým využilo tyto prostory k oslavám
významných životních nebo osobních výročí ve
velmi příjemném a klidném prostředím
nabízejícím
širokou
škálu
služeb
přizpůsobenou
jakýmkoli
individuálním
potřebám.
I nadále se investuje do drobných oprav
objektu kabin a to především do přízemí kde
by měla být zahájena generální rekonstrukce
po novém roce.
K neustálým investicím do rekonstrukcí
a rozvoje areálu nám pomáhají především
sponzoři a výdělky z vlastní činnosti. Mezi
nejlépe organizované patří i letní zábavy. Na
zábavách již vystoupilo několik opravdu
špičkových
skupin jako například Fleret
s Jarmilou Šulákovou, Mňága a Žďorp,
Horkýže Slíže, Argema, Reflexy, Takahe,
atd.... Bohužel vystoupení skupiny Peha se
v letošním létě neuskutečnilo díky nemoci
zpěvačky, kterou nám management skupiny
oznámil těsně před uskutečněním koncertu.
Tímto bychom se rádi ještě jednou omluvili
všem, kteří ze zrušeného koncertu skupiny
Peha byli zklamáni. Zároveň bychom rádi
poděkovali všem spoluobčanům v Tečovicích
za toleranci, aktivní spoluúčast a pochopení při
konání koncertních akcí, které jak již bylo
řečeno, jsou jednou z forem výdělečné činnosti
a tyto výdělky mohou být následně investovány
do areálu.
Aktuálně připravujeme na 12. ledna již pátý
sportovní ples TJ Sokolu Tečovice ve
společenském sálu v Sazovicích.
Žáci a přípravka začínají trénovat od
8. ledna každé úterý od 17,00 hodin
v tělocvičně základní školy a bazénu aqua
centra.
V roce
2008
připravujeme
v areálu
rekonstrukci spodní části kabin s výstavbou
nových sociálních zařízení a novou fasádou.
Dále připravujeme rekonstrukci dětského hřiště
s obměnou opotřebovaných průlezek v areálu.
V červnu uvítáme k přátelským zápasům naše
slovenské přátele ze Šimonovan. Na léto je
opět připravován týdenní sportovní tábor pro
žáky a přípravku a bohatý program koncertních
vystoupení.
Jménem
výkonného
výboru,
jehož
předsedou je pan Richard Horáček a všech
členů TJ Sokol Tečovice bychom vám všem
rádi závěrem popřáli do roku 2008 všechno
nejlepší, spoustu chtěného, silné zdraví.
Předem děkujeme i za zachování přízně
Sokolu Tečovice v následujícím období.
výkonný výbor TJ Sokol Tečovice
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Pozvánka
v sobotu 12. ledna 2008 se od 19,00 hodin koná ve velkém sále nad
obecním úřadem v Sazovicích

Sportovní ples TJ Sokol Tečovice
přijďte ochutnat vynikající přívlastková vína,
vyhrát ceny z bohaté tomboly,
pobavit se a zatančit při hudbě skvělé kapely Bobr a Motýl
vstupné 100,- Kč,
předprodej a rezervace vstupenek Pavel Horáček t: 604 254 339

ZO Český svaz chovatelů Tečovice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností ZO
Českého svazu chovatelů Tečovice.
Naše
organizace
v letošním
roce
uspořádala dvě výstavy. První byla Místní
výstava králíků, holubů a drůbeže, která se
konala pod záštitou Obecního úřadu Tečovice.
Výstavy, i když měla název místní, se
zúčastnilo 60 chovatelů z celého okresu Zlín,
dále pak chovatelé okresů Kroměříž, Uherské
Hradiště a Hodonín.
Bylo vystaveno 180 králíků 45 plemen,
z toho bylo 50 králíků zakrslých, kteří se těšili
velkému
zájmu
především
malých
návštěvníků. Holubů bylo vystaveno asi 150,
drůbeže 30 voliér. Byly zde k vidění kromě
slepic mnoha plemen i krůty, husy a kachny.
Chovatelé soutěžili o 35 čestných cen
a pohárů, které věnoval Obecní úřad Tečovice.
O tom, že naši členové obstáli ve velké
konkurenci, svědčí následující výsledky.
V kategorii králíků obdrželi čestnou cenu tito
chovatelé: Polášek Antonín – hototský, Brázdil
Vladimír – ruský černý, Gajdušek Lubomír –
český albín a hermelín červenooký.
V kategorii holubů byli oceněni tito chovatelé:
Chrastina Jaroslav – český stavák, Chromek
Leonor – king, Polášek Antonín – polský rys.
Oproti minulým letům se výstava těšila
velkému zájmu návštěvníků, kterých přišlo asi
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250. Druhá výstava, kterou jsme
uspořádali, byla Speciální výstava Klubu
chovatelů
Polských rysů a Jihomoravské pobočky
klubu Českých staváků. Zde bylo vystaveno
130 Polských rysů a 180 Českých staváků
z celé republiky. I zde naši členové obstáli
velmi dobře. Šampiona klubu a čestnou cenu
získal Radim Kutra za vystavené holuby
Polské rysy modré šupinaté. Za České staváky
černé bělopruhé získal čestnou cenu Jaroslav
Chrastina.
Dále se naši členové zúčastnili mnoha
výstav v našem okrese i v rámci celé republiky,
například Moravskoslezské výstavy v Přerově,
Národní výstavy mláďat králíků v Hustopečích,
Národní
výstavy
v Lysé
nad
Labem
a Celostátní výstavy zakrslých králíků v Kolíně.
Mimo výstavní činnosti proběhly brigády při
údržbě výstavní haly. V letošním roce se
uskutečnila výměna oken za nová, opravili
jsme svépomocí výstavní klece na holuby
a zhotovili 50 klecí na zakrslé králíky.
Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou
poděkovat Obecnímu úřadu Tečovice za
podporu naší ZO ČSCH při obou výstavách.
A popřát všem příjemné prožití vánočních
svátků, všechno nejlepší a hodně zdraví
v novém roce.
Jednatel ZO ČSCH Tečovice
Lubomír Gajdušek
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ZŠ a MŠ Tečovice
Na konci roku bývá zvykem ohlédnout se
a hodnotit uplynulý rok. Naše základní škola je
sice malá, ale co do pestrosti svých aktivit si
určitě nezadá s větší školou. O spokojenost 79
dětí se starají paní učitelky, asistenti a správní
zaměstnanci. Všichni se snaží o vytvoření
příjemného ovzduší. Ve školním roce
2007/2008 začínají děti pracovat podle nového
vzdělávacího programu, jenž má název „Jsme
spolu“. Spolu se učíme, sportujeme, zpíváme.
Spolu také připravujeme vystoupení pro
seniory, vánoční vystoupení i besídku pro
maminky. Spolu soutěžíme, jezdíme do divadla
a pomáháme si. Školu bereme jako svůj druhý
domov, který pěkně zdobíme a staráme se o
něj. Zkusili jsme přespat ve škole plné
pohádek. Otevíráme se všem, učíme se
respektu, pochopení a toleranci. Uspořádali
jsme dobročinnou sbírku pro hendikepované
děti. Pro naše žáky nabízíme pestré aktivity jak
ve školní družině, tak i formou kroužků. Jezdí
k nám učitelé z LŠU. Koncerty malých
hudebníků vždy potěší všechny rodiče i učitele.
Hodně využíváme krásné knihovny naší školy
k pořádání besed. Roční výčet našich aktivit je
ještě bohatší, na mnohých se podílí také SRPŠ
při ZŠ a MŠ. Velké poděkování patří všem
spolupracujícím rodičům a přátelům školy.
V nejbližší době nás čekají vánoční dílny
a v únoru ještě ples. Konec školního roku už
tradičně stráví všechny děti Základní školy
a Mateřské školy na týdenním pobytu
v přírodě.
Součástí základní školy je i škola
mateřská, kterou od září navštěvuje 49 dětí.
Také se snaží vytvářet dobré podmínky pro
tělesnou a duševní pohodu dětí.
Školka spolupracuje s Jazykovou školou
Jeleny Kassawatové. Paní učitelka z této školy
jezdí za dětmi jednou týdně a seznamuje je
hravou formou se základy anglického jazyka.
Děti mají možnost pravidelně dvakrát měsíčně
absolvovat plavecký výcvik v bazénu zdejšího
Sportcentra. Polovinou finanční částky na lekci
plavání přispívá každému dítěti obec.
Aby byly děti v naší školce spokojené,
umožňujeme jim účast na různých kulturních
a zábavných akcích.
Děti z 2. třídy jezdí pravidelně společně
s dětmi ze školní družiny na dětská
představení do Městského divadla. Starší děti
navštěvují několikrát ročně IZAP- sdružení pro
integraci zdravých a postižených dětí
a mládeže „Chceme žít s vámi“ Integrované
centrum Slunečnice, kde se přirozeným
způsobem seznámí s postiženými lidmi, jejich
potřebami, zájmy a životem.
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Kulturní
dům
v Sazovicích
bývá
každoročně v březnu dějištěm dětského
karnevalu. Děti se dlouho předem těší
a společně s rodiči vymýšlejí a připravují
masky.
Na svátek maminek také nezapomínáme
a kromě dárečků pro maminky připravíme
i besídku.
Oslava Dne dětí probíhá na naší zahradě,
kdy je připraveno dopoledne plné her
a soutěží.
Také v tomto školním roce pojedou naše
děti společně s dětmi ze základní školy na
týdenní pobyt ve škole v přírodě.
Dovolte nám, abychom všem občanům
Tečovic a všem přátelům a příznivcům naší
školy popřáli hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce. Naše velké poděkování patří
celé Obecní radě a Obecnímu úřadu
v Tečovicích za celoroční podporu a pomoc.
za MŠ a ZŠ Tečovice
Libuše Janáčová a Mgr. Alena Martincová

ADVENTNÍ PŘÍBĚH
Už hoří všechny čtyři svíčky.
Chlapec sedí u stolu s adventním věncem
a pozoruje zářící svíce.
První svíčka VÍRA povídá:
"Já zhasnu. Víra nikde není. Dnes už nikdo
nevěří." A zhasla.
Po krátké chvíli se ozvala i druhá svíčka
LÁSKA
"Já také zhasnu. Mezi lidmi už není láska.
Jsou jen samé války." A zhasla.
Poté promluvila třetí svíčka POKOJ:
"Ani já nebudu dále svítit. Všude je jen rámus
a nepořádek, nikdo nechce pokoj a klid."
A zhasla.
Chlapec se smutně dívá na to, jak věnec
pomalu zhasíná a po očích mu stékají slzy.
Všechny tři svíčky se pak podívaly na svíci
poslední, která stále svítila.
"Ty nezhasneš? Proč?"
Ona odpověděla:
"Ne, já nezhasnu, protože jsem NADĚJE.
Dokud budu svítit, může vás ode mě někdo
zapálit.“
Dokud máme naději, nemusíme se něčeho
bát. Pak budeme mít lásku, víru i pokoj.
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Usnesení
ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva
obce Tečovice 7. 2. 2007

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 4. 4. 2007

ZO schvaluje:
- změnu programu dnešního jednání
- návrhovou komisi
- ověřovatele zápisu
- Směrnici 01/2007 o poskytování
cestovních náhrad neuvolněným členům
ZO
- výše odměn neuvolněným členům ZO
- termín účinnosti navýšení odměn od
1.1.2007
- úhradu nákladů p. Vincenci Boltnarovi,
bytem Zlín Jiráskova 600 ve výši
11 250,00 Kč dle předložených dokladů,
spojených s jeho podnikatelským záměrem
v obci Tečovice
- vyvolat jednání týkající se úpravy vyústění
vozovky od Louk na silnici III. tř.
- termín odstranění závad na vozovce
k Loukám do 06/2007
- možnost odstavného stání na vozovce
k Loukám dle názoru občanů bydlících
v přilehlých nemovitostech mezi
chodníkem a cestou

ZO schvaluje:
- změnu programu dnešního jednání, kdy bod
č. 9 – Dislokace provozovny SKANSKA bude
zařazen jako bod č. 3 a ostatní body budou
posunuty
- návrhovou komisi ve složení Přemysl Zouhar,
Mgr. Miroslav Frdlík
- ověřovatele zápisu p. Bohuslava Stokláska,
Vojtěcha Řiháčka
- Rozpočet obce na rok 2007
- Spisový a skartační řád obce Tečovice
- koupi rod. domu č.p. 98 za cenu 100 tis.
včetně uhrazení všech poplatků s tímto
převodem na Obec pojených
- uzavření smlouvy o finančním úvěru
s Českou spořitelnou a.s. Zlín na 6 mil. Kč, č.
605/07/LCD na dofinancování inest. výstavby
v obci na dobu 6 let
- shromažďování žádostí na změny ÚPD obce
Tečovice. Tyto žádosti budou vyhodnoceny
v rámci zpracování nové ÚPD

ZO neschvaluje:
- prodej akcií ČS z majetku obce.
ZO revokuje:
- část usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 27.
7. 2006 a to v bodě ZO schvaluje
ruší se text: „zařazení domů č.p. 65 stav. pl.
č. 33 a č.p. 98 st.pl. 23/2 do asanačních
ploch“ a bude nahrazen: „ZO schvaluje
zpracování ÚPD č. 6 ve středu obce
v rozsahu Regulační studie centrální části
obce Tečovice, která byla zpracována ing.
arch. Zdeňkem Chládkem v srpnu 2005
mimo kruhového objektu na silnici III. tř.“.
- část usnesení z 2. zasedání ZO konaného
dne 302006 v bodě ZO schvaluje:
Ruší se text: „bezúplatný převod části
pozemku p.č. 1831 v k.ú. Tečovice o výměře
5 533 m2 v majetku obce na Ředitelství silnic
Zlínského kraje přísp. organizaci. Veškeré
náklady
uhradí
nabyvatel“
a
bude
nah jednání o uzavření úvěrové smlouvy
s Českou spořitelnou a.s. včetně oslovení
dalších bankovních ústavů (KB, ČSOB)
jejímž předmětem je poskytnutí investičního
úvěru ve výši 6 mil. Kč na dofinancování
výstavby kanalizace, cyklostezky a opravy
MK se splatností 6 let. Návrh úvěrové
smlouvy bude předložen ZO ke chválení na
příštím zasedání ZO.
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ZO pověřuje:
- ing. Jaromíra Doležala, starostu obce jako
zástupce pro spolupráci s pořizovatelem ÚP
dle zákona č. 183/2006 Sb. – stav. zákon
§6,§47,§49 a §53.
- ing. Jaromíra Doležala, starostu obce,
jednáním ohledně výkupu pozemků pod
komunikací k Loukám a k jednání ohledně
její legalizace
ZO nesouhlasí:
- s dočasným ani trvalým záborem pozemků
ve vlastnictví obce při realizaci Stavby
„Silnice III/43829, Zlín – Malenovice, most
ev.č. 43829-3.
- s pořizováním dalších změn ÚPD do doby
pořízení nové ÚPD
ZO bere na vědomí:
- informace o záměru fy SKANSKA dislokovat
obalovnu na katastr obce Tečovice
- informace ing. J.Doležala o autobusových
zastávkách na křižovatce v Malenovicích pro
občany Tečovice
- informace o jednání s Městskou Policí Zlín
ohledně strážní služby v obci
- informaci p. Stanova o možnosti dopravní
spojení MDH se Zlínem
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Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 28. 5. 2007
6.1 ZO schvaluje:
6.1.1 Program dnešního jednání vč. rozšíření
bodu č. 3
6.1.2 Návrhovou komisi
6.1.3 Ověřovatele zápisu
6.1.4 Předsedu a členy volební komise
6.1.5 Předsedu a členy návrhové komise pro
volbu místostarosty a člena rady obce
6.1.6 Veřejnou volbu
6.1.7 Pavla Rapanta jako místostarostu obce
6.1.8 Přemysla Zouhara jako člena rady obce
Tečovice
6.1.9 Pořízení nové úřední desky za cenu cca
55 tis.Kč
6.1.10 Změnu rozpočtu - příjem dotace z ZKÚ
+ 1,979 900,00 Kč úč.231 10 4216
- výdej – kanalizace - 1, 979 900,00 Kč
231 30 2321 6121
- převod z účtu 231 30 3639 6121 –
55 000,00 Kč
- převod na účet 231 30 6171 6121 +
55 000,00 Kč
6.1.11 Převod ze ZK p.č. 1831/2 , 382 m2 na
Obec Tečovice
6.1.12 Projektové partnerství s Regionem
Zlínska na cyklostezku Otrokovice – Vizovice
6.1.13 Finanční příspěvek TJ Sokol Tečovice
20 000,00 Kč na letní tábor družstva žáků
6.1.14 Finanční příspěvek ZŠ Tečovice
10 000,00 Kč na pořádání „Čarodějnic“
6.1.15 Finanční příspěvek ZŠ Tečovice částku
200,00 na žáka z Tečovice na školu v přírodě
6.1.16 Audit obce Tečovice
6.1.17. Pořízení změny ÚPS SÚ č. 6 v lokalitě
„Rybník“ vymezení zastavitelného území pro
stavbu rybníku
6.1.18 Plat místostarostovi obce 12 475,00
Kč/měs. HM s účinností od 28.5.2007
6.2. ZO neschvaluje:
6.2.1 Proplacení faktury firmě O2 ve výši 175
tis. Kč bez DPH
6.2.2 Odprodej obecního pozemku ing.
Zbyňkovi Pohunkovi
6.3 ZO bere na vědomí:
6.3.1 Vzdání se mandátu člena ZO, rady,
místostarosty a člena stavební komise Ing.
Josefa Pospíšila
6.3.2 Informaci o dobudování vjezdů, chodníků
a zeleně ulice K Loukám
6.3.3 Informaci o záměru pořízení slun.
kolektorů na budovu RH
6.3.4 Zprávu o Dohodě o podmínkách zřízení
staveniště fy ŘSZK Zlín.
6.3.4 Romana Hvězdu jako člena stavební
komise
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6.3.5 Bezpečnostní prověrku Mgr. Frdlíka v ZŠ
a MŠ Tečovice
6.3.6 Práce na kanalizaci v ulici ke hřišti
6.3.7 Informaci o jednání s fou SKANSKA
6.3.8 Zpracování zastavovací studie ve 3
variantách – lokalita U dřevěného kříže ing.
arch. Šimordová
6.4 ZO pověřuje:
6.4.1 Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce
jednat s fou ŘS ZK Zlín o lepších podmínkách
Dohody o podmínkách zřízení stavby –
stezka pro pěší a cyklisty
6.5 ZO revokuje:
6.5.1 Usnesení ZO z 22. zasedání dne
27.7.2006 v bodě „ZO schvaluje – Změnu ÚPS
SÚ Č. 6 – plocha zeleně mezi rybníkem a
sodovkárnou zařadit do ploch pro sport a
rekreaci kterých součástí je i zeleň“

Usnesení
z 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného
dne 11. 7. 2007
7.1 ZO schvaluje:
7.1.1 Program dnešního jednání
7.1.2 Návrhovou komisi
7.1.3 Ověřovatele zápisu
7.1.4 Dispoziční oprávnění
7.1.5 Dohodu o podmínkách zřízení staveb č.
09/2007 mezi Obcí Tečovice a ŘS ZK Zlín.
7.1.6 Odkup pozemku p.č. 1070/1 o výměře
202 m2 za cenu 200,00 Kč/m2 tj. 40 400,00
Kč od majitelů Iva Mikše a Judr. Mravcové.
7.1.7 Odkup RD č.p. 98 p. Fr. Rapanta za
cenu 150 000,00 Kč a poplatků s tímto
prodejem spojených
7.1.8 Fin. příspěvek Mysliveckému sdružení
Tečovice 1 001,00 Kč
7.1.9 Opravu hřiště v částce 30 000,00 Kč u
ZŠ Tečovice z prostředků určených v rozpočtu
na opravy 3111 5171
7.1.10 Fin. příspěvek na žáky 1. třídy ZŠ
Tečovice 100,00Kč/žák (21 žáků)
7.1.11 Fin příspěvek KK OÚ na pořádání
Nohejbalového turnaje ve výši 3 500,00 Kč
7.1.12 Fin. příspěvek TJ Sokol Tečovice na
ozvučení 2 kult. akci, na každou akci 5000,- Kč
7.1.13 Fin. příspěvek Hasiči Tečovice na
pořádání akcí 125 let Hasičů a pouťovou
zábavu, na hudbu 5 000,00 Kč na každou akci
7.1.14
a) zrušení větve kanalizační stoky T 51
b) vybudování kanalizační stoky T 52 a nově
vedené kanal. stoky T 51
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c) vypracování projektové dokumentace na
prodloužení kanalizační stoky T 6 a části
kanalizace v délce 41 m ve středu obce
7.1.15 Firmu AOP s.r.o. na výměnu oken v MŠ
v ceně 213 280,00 Kč vč. DPH bez zednických
prací
7.2 ZO revokuje:
7.2.1 Usnesení z 5. zasedání ZO v bodě „ZO
schvaluje: - koupi RD č.p. 98 za cenu
100 000,00 Kč vč. uhrazení poplatků s tím
spojených“.
7.3. ZO ukládá:
7.3.1 Starostovi obce ing. Jaromíru Doležalovi
jednat se všemi firmami o návrzích smluv
s přesnými podmínkami - fin. částkou, záruční
dobou na Dokončení vjezdů, chodníků a
zeleně v ulici K Loukám
Usnesení
z 8. mimořádného zasedání zastupitelstva
obce Tečovice dne 11. 9. 2007
8.1 ZO schvaluje:
8.1.1 Program dnešního jednání
8.1.2 Návrhovou komisi
8.1.3 Ověřovatelé zápisu
8.1.4 Stavební zakázku pro firmu IMOS Zlín
s.r.o. :Tečovice – oprava propojovací
komunikace k Loukám v částce 674 994,00 Kč
vč. DPH (dle krycího listu rozpočtu)
8.1.5 Úprava rozpočtu na rok 2007 : kapitola
2212 bud ponížena o částku 400 000,00 Kč a
kap. 2219 bude navýšena o částku 400 000,00
Kč
8.1.6 Obecně závaznou vyhlášku Obce
Tečovice 8/2007 v navrženém znění
Úhrada za l obyvatele 350,00 Kč za
odvoz dom. odpadů od roku 2008 a podmínky
osvobození od poplatku.
8.1.7 Finanční příspěvek pro Chovatele
Tečovice na pořádání výstavy ve dnech 27.28.10.07 ve výši 10 000,00 Kč
8.1.8 Finanční příspěvek Hasiči Tečovice na
pořádání akcí 125 let Hasičů na hudbu ve výši
5 000,00 Kč a na poháry na soutěž
žákovských družstev Hasičů ve výši 2580,00
Kč.
8.2 ZO bere na vědomí:
8.2.1 Zprávu kontrolního výboru o fyzické a
účetní kontrole slun. kolektorů na budově RH
pořízené a instalované panem Mecerodem
8.2.2 Žádost na zbudování hřiště pro míčové
hry u MŠ Tečovice
8.2.3 Termín výjezdního zasedání ZO
Tečovice na 12.10.2007

Prosinec 2007

8.3 ZO neschvaluje:
8.3.1 Návrh na zařazení finanční částky
předložené panem Mecerodem jako kupní
cena do návrhu rozpočtu na rok 2008 za
účelem odkupu slun. kolektorů instalovaných a
uvažovaných na budově RH
8.3.2 Návrh na odkup slun. kolektorů již
instalovaných na budově RH zas poměrnou
část fin.vyčíslení předloženého panem
Mecerodem
8.4
ZO revokuje:
8.4.1 Usnesení z 7. zasedání ZO v bodě
7.1.13: „ZO schvaluje finanční příspěvek Hasiči
Tečovice na pořádání akcí 125 let Hasičů a
poutovou zábavu, na hudbu 5 000,00 Kč na
každou akci“.
8.5
ZO pověřuje:
8.5.1 Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce
k dalšímu jednání se SRPŠ a ZŠ Tečovice ve
věci návrhu výstavby venkovního sportoviště u
ZŠ Tečovice a jeho možných variantách.
Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 12. 10. 2007
9.1 ZO schvaluje:
9.1.1 Program jednání
9.1.2 Návrhovou komisi
9.1.3 Ověřovatele zápisu
9.1.4 Dokončení kanalizace splaškové v obci
stoky T 6 a T 9
T 6, II.část za částku 966 542,00 Kč a T 9 za
265 167,00 Kč
9.1.5 Navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ
Tečovice o 250 000,00 Kč
9.1.6 Provedení energetického auditu v ZŠ a
MŠ Tečovice
9.1.7 Zrušení obecní vyhl. č. 9/95 v bodě č. 1
Poplatek ze psů
9.1.8 Obecně závaznou vyhl. Obce č. 11/2007
– Poplatek ze psů
9.2 ZO pověřuje:
9.2.1 Starostu obce ing. Jaromíra Doležala
zadáním energetického auditu pro ZŠ a MŠ
Tečovice
9.3 ZO neschvaluje:
9.3.1 Žádost pana Radima Vodárka na průjezd
nákladními vozidly po místní komunikaci U
hřiště z důvodů špatného stavu a malé
únosnosti této komunikace
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Informace OÚ pro občany:
· Na základě obecně závazné vyhlášky Obce Tečovice č.8/2007 se stanovuje poplatek za svoz
komunálního odpadu ve výši 350,- Kč/osobu poplatníka. Dle bodu 4.1 této vyhlášky budou od
poplatku osvobozeni občané, kteří se prokazatelně dlouhodobě zdržují v zahraničí.
Poplatek za svoz komunálních odpadů za rok 2008 bude vybírán na OÚ v termínu od 15.1.2008
do 31.3.2008.

·

Na základě obecně závazné vyhlášky č.11/2007 dle bodu 1 jsou všichni občané, kteří mají trvalý
pobyt v obci Tečovice a pes je v jejich vlastnictví, osvobozeni od poplatků ze psů. Dle bodu 2 této
vyhlášky je držitel psa povinen psa přihlásit na OÚ nejpozději ve věku 3 měsíců. Obecní úřad
vydá držitelům psů za jednorázový poplatek 50,- Kč známku pro každého psa zvlášť. Držitelé psů
jsou povinni, aby psi známky skutečně nosili.

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

Prosinec 2007
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