Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace
Vlastivědný výlet
Dne 19. května se žáci 4. ročníku
naší školy vypravili na vlastivědný
výlet do pravěku a také do Muzea Jana
Amose Komenského v Přerově. V roli
průzkumníků a badatelů se děti vydaly
zjistit co nejvíce informací nejen z mladší
doby kamenné, ale i o významném českém
pedagogovi a mysliteli. Navázaly tak na
své dosavadní znalosti z hodin vlastivědy,
které si tímto výletem chtěly prohloubit.
Natěšeni s dobrou náladou jsme se
vydali vlakem do Přerova. V Předmostí
jsme zavítali na Základní školu J. A.
Komenského, kde jsme si vyslechli
vyprávění o pravěku a seznámili se
s různými archeology, kteří zde bádali
a malíři, kteří se pravěkem nechali inspirovat ve
svých dílech. Dále jsme se přemístili do pravěké
místnosti, kde byla chýše pravěké rodiny a pravěké
nálezy. Také jsme se byli podívat venku na pár
zdejších míst spojených s pračlověkem.
V muzeu jsme s nadšením usedli do školních lavic
a seznámili se tak s vývojem českých škol od dob
Rakouska-Uherska až do 50. let 20. století. Třídy jsou
vybaveny nábytkem, zařízením a pomůckami tehdejší
doby. Mohli jsme si prohlédnout staré učebnice,
několik variant školních řádů, podoby psaného písma
a spoustu dalších zajímavostí.

Po splnění hlavního cíle našeho výletu jsme
nemohli vynechat návštěvu místní čokoládovny
a nakoupit dárečky pro naše blízké. Příjemně unaveni
se spoustou nových informací jsme se vydali na

zpáteční cestu.
Celý výlet se
vydařil a všem se
nám líbil.
Za
skupinu
badatelů
Mgr.
Marta Miklová

Čtenářská dílna byla jednou z akcí Literární zóny,
která byla připravena v Krajské knihovně Františka
Bartoše ve spolupráci se Zlatou stuhou a Filmovým
festivalem. Dílny čtení se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy.
Zkušená lektorka Nina Rutová, která spolupracuje
s občanským sdružením Kritické myšlení v pozici
lektorky a editorky, na ukázkách z vybraných knih

Výstava o Karlu IV.
Putovní výstava KAREL IV. –
ŽIVOT OTCE VLASTI, kterou
se podařilo naší škole zapůjčit
z Národního pedagogického muzea
v Praze, byla součástí projektu
o Karlu IV. v jednotlivých třídách
naší školy. Výstavu připravily děti
z knihovnického kroužku. Přinesla
spoustu práce a příprav navíc, přesto do
toho šly děti s odhodláním. V přízemí
školy bylo vystaveno mnoho obrázků,
výrobků a textů, vztahující se k osobě
Karla IV. Výstava byla přístupná nejen
v hodinách, ale iběhem přestávek,
přístup měla i široká veřejnost. Výstupy
z projektu se staly součástí výzdoby
školních tříd, chodeb ažáci z nich
mohou i nadále čerpat informace.
V nejbližší době je totiž ještě čeká
závěrečný kvíz, ve kterém si žáci ověří
své nabyté vědomosti.
Mgr. Marta Miklová

dětem ukázala, že čtení je veliké dobrodružství
a veliká zábava. Žáci si vyzkoušeli metodu dvojitého
zápisníku, své zápisky sdíleli ve dvojicích i ve
skupinách. Samozřejmě jsme také četli, jak jinak,
když jsme byli v knihovně.
Součástí čtenářské dílny byla prodejní výstava
dětských knížek oceněných Zlatou stuhou. Zlatá stuha
není jen obyčejná mašle, je to cena
udělovaná každoročně nejlepším
dětským knihám.
Naši žáci byli pochváleni za aktivní
práci, čtenářství avzorné chování.
Setkání s Ninou Rutovou bylo
milé a příjemné. Čtenářská dílna
se všem moc líbila a zcela určitě
u žáků prohloubila vztah ke knize,
literatuře a umění vůbec.
Knihovnicím dětského oddělení
děkujeme za pozvání.
Za čtenáře Mgr. Marta Miklová,
Mgr. Alena Martincová

Základní škola

Čtení nás baví

Mateřská škola

Akce v MŠ Tečovice
Předešlé jarní měsíce byly v naší MŠ plné aktivit,
činností a prožitků, které nás svou rozmanitostí
v mnoha směrech obohatily, poučily a nejednou
i pobavily ☺. Vzhledem k jejich velkému počtu
Vám představíme pouze část z těch, které pro
děti naše MŠ zorganizovala :

Návštěva školní knihovny
obou tříd MŠ

Netradiční hudební nástroje
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Velikonoční pomlázky
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Noc s Andersenem
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Vynášení Morény

Mateřská škola

Den Salvátora

Exkurze v Zemetu

Projekt Velké Ucho
Sokolníci

Mateřská škola

Afrika - Bali

V měsíci červnu jsme v rámci tématuDěti kolem
světa představily dětem formou besed 3 světadíly
– Asie, Afrika, Amerika. Tímto bychom chtěly
poděkovat paní Ponikelské, panu Karlíkovi, Hartovi
a Zindlerovi za to, že se přišli podělit o své zážitky
z cest formou fotek, videí, praktických ukázek
(exotické hudební nástroje, oblečení a jiné).

Afrik

a

Dále nás čeká týden procházek a výletů
(branné cvičení na Chlum s langošem,
celodenní výlet do Vizovic na hranou
pohádku Princ Bajaja, výlet vlakem do
centra Slunečnice ve Zlíně, návštěva
Malenovického hradu a opékání špekáčků
na Bivoji).

Ame
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Závěr měsíce patří
předškolákům a jejich
rozloučení s MŠ.
V
době
letních
prázdnin nás čeká
rekonstrukce
podlah
1. patra MŠ a balkónů.
Těšíme se také na nové
přírodní hřiště, které
budeme moci již brzy
využívat.
Přejeme všem krásné
léto
plné
pohody
a sluníčka☺
Kolektiv MŠ

Slovo starosty obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce oslovil před
nadcházejícím letním obdobím, dobou prázdnin
a asloužených dovolených a seznámil Vás s děním
v naší obci, s tím co se nám v poslední době podařilo,
na čem pracujeme nyní a s našimi plány do budoucího
období.
Nejprve bych se rád věnoval tématu separace, svoz
a zpracování bioodpadů. Systém funguje v naší obci
opravdu skvěle. Spoluobčané ho vzali opravdu za svůj,
množství svezených bioodpadů je enormní, podle
naší evidence se za loňský rok svezlo a zpracovalo
na kompostárně více jak dvojnásobné množství
bioodpadů, než se předpokládalo. Což by se mělo
projevit v úbytku bioodpadů, které jsou ukládány
do popelnic na komunální odpad. V průběhu celého
roku s výjimkou zimního období jsou přistaveny
velkoobjemové kontejnery na větve a objemnější
bioodpad, které jsou po naplnění okamžitě vyvezeny
a zpracovány na kompostárně. Pravidelně ve 14-ti
denních intervalech jsou vyváženy také biopopelnice
naším stlačovacím kontejnerem a zpracovány
v kompostárně. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se k třídění odpadů postavili čelem a není
jim lhostejné naše životní prostředí. Chtěl bych ještě
poprosit, aby do kontejnerů a biopopelnic nebyly
vhazovány odpady živočišného původu, např. hnůj,
potraviny apod., které tam nepatří a také velké pařezy
stromů, které nedokážeme zpracovat naší technikou.
Děkuji předem.
V okolí obce je prováděna následná péče a údržba
biokoridorů, zatravněných údolnic a průlehů, které
byly realizovány v loňském roce za dotační podpory
Evropské unie. To samé se týká údržby zvodnělého
poldru u Podražného kříže.
Podařilo se nám v letošním roce získat dotaci na
Obnovu krajinné zeleně v k.ú. Tečovice, jedná se
o lokalitu v okolí kapličky a za hasičskou zbrojnicí.
Dotace je ve výši 80% z uznatelných nákladů.
Bude realizována v letošním roce po provedeném
výběrovém řízení na dodavatele prací.
Samozřejmě nezapomínáme také na vlastní
kapličku, která je naším společným dědictvím
a zapsanou kulturní památkou. Proto jsme zažádali
o dotaci na její generální opravu, dotace nám byla
předběžně přislíbena, Po jejím získání bude kaplička
taktéž letos opravena.
Z dalších stavebních akcí byla zahájena výstavba
skladovacích prostor k hasičské zbrojnici, které budou
z větší části využity pro uskladnění naší historické

ruční hasičské stříkačky.
Nyní bych se věnoval naší základní a mateřské
škole. Od 1. února byla jmenována novou ředitelkou
Základní školy a Mateřské školy Tečovice paní Mgr.
Marie Zapletalová a to na základě vyhlášeného
konkursního řízení, jehož se stala vítězkou. Nezbývá
než jí popřát v nové funkci hodně úspěchů při
rozvoji našeho školského zařízení. Ke konci května
byla stavebně dokončena přístavba družiny, šaten
a sociálního zařízení v základní škole. Během
prázdninového období by nová družina měla být
vybavena nábytkem a ostatním vnitřním vybavením
tak, aby mohla sloužit dětem od nového školního
roku. V jarních měsících bylo dáno do plného provozu
dětské hřiště u základní školy a částečně také přírodní
hřiště u mateřské školy. Vzhledem k přeplněnosti
mateřské školy, kdy není možno přijmout všechny
děti, které se chtějí zapsat do mateřské školy, zažádala
obec o dotaci na přístavbu 3.třídy MŠ.
Jedná se o dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů
a to z programu IROP. V případě získání této dotace
by 3. třída MŠ byla realizována jako nadstavba nad
současnou školní kuchyní a jídelnou.
Další stavební akcí, na jejíž přípravě se intenzivně
pracuje, jsou Stavební úpravy a přístavba objektu č.p
.25, což je kulturní sál a hospoda ve středu obce. Je
zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci
objektu a v současné době probíhá územní a stavební
řízení u Stavebního úřadu ve Zlíně. V případě
úspěšného získání stavebního povolení je předpoklad
zahájení výstavby v příštím roce.
V letních měsících proběhnou opravy místních
komunikací, zejména opravy překopů silnic pro
inženýrské sítě, kanálů apod. Práce jsou již objednány
a byly na ně vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu
obce na letošní rok.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na tradiční
již 8. ročník závodů v parkurovém skákání, který se
letos uskuteční ve dnech 6.-7. srpna 2016 na tradičním
místě za fotbalovým hřištěm v Tečovicích. V sobotu
6. 8. proběhnou Hobby závody a v neděli 7. 8. pak
oficiální závody v parkurovém sportu. Přijďte si
užít kvalitní sportovní zážitek. Bohaté občerstvení
zajištěno.
Přeji všem příjemné prožití nastávajícího
prázdninového a letního období, hodně odpočinku
a načerpání nových sil do dalšího života. Těším se
na další komunikaci s Vámi, buď osobně, nebo třeba
prostřednictvím tohoto obecního zpravodaje.
S úctou
Váš starosta

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce
Tečovice konaného dne 30. 3. 2015
Usnesení Z/01/04/2015
ZO schvaluje program dnešního jednání v pozměněném
znění v bodu č. 4.
Usnesení Z/02/04/2015
ZO schvaluje návrhovou komisi p. Romana Hvězdu
a Františka Zívalíka.
Usnesení Z/03/04/2015
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. MVDr.
Kristinu Vrlovou, Jindřicha Václavka
Usnesení Z/04/04/2015
ZO schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu obce pro
organizace a spolky v roce 2015
Usnesení Z/05/04/2015
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v předloženém
znění.
Usnesení Z 06/04/2015
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014
v předloženém znění bez výhrad.
Usnesení 07/04/2015
ZO schvaluje Směrnici č. 1/2015 o schvalování účetní
závěrky obce v předloženém znění.
Usnesení 08/04/2015
ZO schvaluje účetní závěrku obce Tečovice za rok 2014
včetně účetních výkazů, zprávy o přezkumu hospodaření
obce a p.o. obce, inventarizační zprávy a doplňující
informace bez výhrad.
Usnesení 09/04/2015
ZO schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření za rok 2015 mezi Obcí Tečovice a auditorkou
Ing. Annou Martinů.

Usnesení Z/06/05/2015
ZO schvaluje poskytnutí dotace pro Základní amatérskou
školu Tečovice ve výši 12 000,00 Kč na nákup učebních
pomůcek pro 12 žáků 1. ročníku základní školy pro školní
rok 2015/2016.
Usenesení Z/07/05/2015
ZO schvaluje zmocnění k provádění hospodářských
dispozičních oprávnění Obce Tečovice s účinností od 1. 7.
2015 v předloženém znění.
Usnesení Z/08/05/2015
ZO bylo prokazatelně seznámeno a bere na vědomí
informaci o Přehledu možných ohrožení na katastru
Tečovice.
Usnesení Z/09/05/2015
ZO schvaluje p. Františka Zívalíka jako nového čelena
školské Rady zastupující obec Tečovice na další funkční
období školské rady 2015-2018.
Usnesení Z/010/05/2015
ZO pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala
zastupováním obce Tečovice v dobrovolném svazku obcí
Mikroregionu Žídelná.
Usnesení Z/011/05/2015
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na roky 2015-2019.

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce
Tečovice konaného dne 30.9.2015

Usnesení Z/01/05/2015
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém
znění, beze změn.
Usnesení Z/02/06/2014
ZO schvaluje návrhovou komisi p. Josefa Mozgvu
Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce a Vojtěcha Řiháčka.
Usnesení Z/03/06/2014
Tečovice konaného dne 29.6.2015
ZO určuje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavla Rapanta
a ing.Ondíka.
Usnesení Z/01/05/2015
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém Usnesení Z/04/06/2015
ZO schvaluje II. Změnu rozpočtu obce v předloženém
znění, beze změn.
znění.
Usnesení Z/02/05/2014
ZO schvaluje návrhovou komisi p. Pavla Rapanta a Pavla Usnesení Z/05/06/2015
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 11714/15/
Horáčka.
LCD mezi obcí Tečovice a Českou spořitelnou, a.s. na
Usnesení Z/03/05/2014
ZO určuje ověřovatele dnešního zápisu p. Františka poskytnutí investičního úvěru na dofinancování stavební
akce „ZŠ Tečovice – přístavba družiny“.Výše úvěru je 3
Zívalíka a paní Mgr. Martu Miklovou.
mil. Kč, čerpání úvěru od uzavření smlouvy o úvěru až do
Usnesení Z/04/05/2015
ZO schvaluje I. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 30. 6. 2016, splatnost úvěru do 31. 12. 2018, úroková sazba
pro první období 0,55 p.a., zajištění úvěru bankosměnkou.
v předloženém znění.
Usnesení Z/06/06/2015
Usnesení Z/05/05/2015
ZO pověřuje Radu obce v souladu se směrnicí pro ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
zadávání veřejných zakázek organizací výběrového obce pro Římskokatolickou farnost ZlínMalenovice
řízení na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 3 mil. ve výši 15 000 Kč na zakoupení sousoší Panny Marie s
Kč se splatností do 31. 12. 2018 a předložení výsledků Ježíšem a procesního kříže jako vybavení interieru kostela
výběrového řízení ke schválení úvěru na příštím zasedání sv. Jakuba Většího v Tečovicích.
Zastupitelstva obce.

Zelinové,Tečovice 314
8)pozemku p.č.1793/19 o výměře 100 m2 od p. Aloise
Vykoukala,Tečovice 129
9)část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 1 m2 od p. Aloise
Usnesení Z/01/07/2015
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém Vykoukala,Tečovice 129
10)pozemku p.č.1793/20 o výměře 98 m2 od spoluvlastníků
znění, beze změn.
p. Vojtěcha Řiháčka,Tečovice 61 a p. Jaromíra Řiháčka,
Usnesení Z/02/07/2015
ZO schvaluje návrhovou komisi p. Jindřich Václavek Tečovice 345
11)část pozemku p.č.1793/21 o výměře 50 m2 od p. Radka
a Přemysl Zouhar.
Pelze,Tečovice 414
Usnesení Z/03/07/2015
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Romana 12)část pozemku p.č. 1793/22 o výměře 7 m2 od p. Radka
Pelze,Tečovice 414
Hvězdu a Zdenku Juříkovou.
13)část pozemku p.č. 1243/1 o výměře 69 m2 od
Usnesení Z/04/07/2015
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2016 spoluvlastníků p.Františka Janoštíka,Tečovice 324
v předloženém znění včetně seznamu investičních akcí a p. Ludmily Janoštíkové ,Tečovice 324
obce Tečovice v I. čtvrtletí roku 2016 uvedených v příloze 14)část pozemku p.č. 1284/1 o výměře 40 m2 od p.Josefa
Kučerky,Tečovice 405
č. 2.
15)část pozemku p.č. 1277/1 o výměře 23 m2 od p.Josefa
Usnesení Z/05/07/2015
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Tečovice na rok Kučerky,Tečovice 405
16)část pozemku p.č.1285/1 o výměře 102 m2 od
2016 – 2020 v předloženém znění.
spoluvlastníků p.Ing.Karla Hostaše,Tečovice 410 a p.Karly
Usnesení Z/06/07/2015
ZO schvaluje výši odměn neuvolněným členům ZO za Hostašové,Tečovice 410
výkon funkce podle zákona č. 352/2015 Sb., v předloženém 17) část pozemku p.č.1290/3 o výměře 83 m2 od
spoluvlastníků p.Ing.Karla Hostaše,Tečovice 410 a p.Karly
znění s účinností od 1. 1. 2016 viz příloha č. 5.
Hostašové,Tečovice 410
Usnesení Z/07/07/2015
ZO schvaluje nákup plavenek v celkové částce 23 750 Kč. ZO schvaluje odkup všech výše uvedených pozemků
a oddělených částí pozemků za jednotnou cenu 200,Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Kč/m2 a uhrazení všech nákladů spojených s převodem
2. 3. 2016
nemovitostí.
ZO
schvaluje
geometrický
plán
867-21/2016
Usnesení Z/01/08/2016
s vyznačením oddělovaných částí pozemků, kterých se
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém týká výše uvedený odkup pozemků.
znění, beze změn.
Usnesení Z/02/08/2016
ZO schvaluje návrhovou komisi p. MVDr. Kristinu Výpis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
ze dne 30.3.2016
Vrlovou a Mgr. Martu Miklovou.
Usnesení Z/03/08/2016
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavla Usnesení Z/01/09/2016
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém
Rapanta a Přemysla Zouhara.
znění, beze změn.
Usnesení Z/04/08/2016
ZO schvaluje odkup následujících pozemků v k.ú. Tečovice Usnesení Z/02/09/2016
od soukromých vlastníků z důvodů realizace stavební akce ZO schvaluje návrhovou komisi p. Pavla Rapanta
a Romana Hvězdu.
„Komunikace Vývozek“
1)pozemku p.č. 1793/12 o výměře 10 m2 od vlastníka Usnesení Z/03/09/2016
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Josefa
p.Jaroslava Kubíka ,Životice u Nového Jičína 145
2) pozemku p.č.1793/13 o výměře 16 m2 od vlastníka Mozgvu a Pavla Horáčka.
Usnesení Z/04/09/2016
p.Ivana Paly,Tečovice 60
3) pozemku p.č.1793/14 o výměře 21 m2 od vlastníka ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2016
v předloženém znění. (příloha č. 2)
p. Jany Vávrové,Mánesova 6712,Otrokovice
4) pozemku p.č. 1793/15 o výměře 21 m2 od spoluvlastníků Usnesení Z/05/09/2016
p.Matouše Vykoukala,Letců 741/2,Olomouc Neředín ZO schvaluje poskytnutí individuálních dotací organizacím
a spolkům v předloženém znění. (příloha č. 3).
a p. Richarda Vykoukala,Lhotka 38
5)pozemku p.č.1793/17 o výměře 42 m2 od vlastníka Usnesení Z/06/09/2016
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016 v doplněném
p.Vojtěcha Chytila,Tečovice 326
6)pozemku p.č. 1793/16 o výměře 65 m2 od spoluvlastníků znění. (příloha 4a,b).
p. MUDr.Jaroslavy Jechové, Benediktýnská 688/6, Praha Usnesení Z/07/09/2016
ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Tečovice a auditorkou
a p. Ing.Dominiky Turčaniové, Černomořská 454/12,
ing. Annou Martinů na provedení auditu účetnictví za rok
Praha
7)pozemku p.č.1793/18 o výměře 205 m2 od spoluvlastníků 2016 včetně podání daňového přiznání za obec Tečovice.
p.Ing.Vladimíra Zeliny,Tečovice 314 a p.Lidmily (návrh smlouvy viz příloha č. 6).

Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
28.12.2015

MS Tečovice

MS Tečovice
Vážení spoluobčané,
dne 31. března nám skončil myslivecký rok 2015
a z tohoto důvodu mně náleží povinnost shrnout naše
myslivecké hospodaření za tento rok. Předkládám
vám zprávu jak o lovu za uplynulý rok, tak také
zprávu o stavu zvěře v naší honitbě a v neposlední
řadě také to, jak bychom chtěli hospodařit se zvěří
v roce 2016.
Myslivecký spolek Tečovice hospodaří v honitbě
o rozloze 620 ha, která je řádně pronajatá od
honebního společenstva a jedná se o klasickou
polní honitbu s remízkami. V revíru se kromě
potoků nachází taky vodní plocha zřízena obcí
Tečovice, která bude zcela určitě sloužit mimo
jiné i ke snadnějšímu lovu divokých kachen. Obec
taky vysadila v revíru nemalé plochy stromovými
porosty, které budou do budoucna plnit funkci krytu
a klidu pro všechnu zde žijící zvěř. Protože rušivý
tlak ze strany lidí, ať už se jedná o pejskaře, cyklisty,
motorkáře a v zimním období taky lyžaře, je velmi
důrazný, tak toto bude pro naši honitbu možná
stěžejní pro zvýšení populace zvěře. Údolnice, které
jsou ponechány ladem jsou taktéž dílem obecního
úřadu a dle mého názoru je to pro zvyšování
úživnosti honitby velkým přínosem. Za všechny
příznivé kroky, které obec pro honitbu udělala, patří
velký dík jejím zástupcům.
Jednou z nejpočetnější zvěří zastoupené vnaší
honitbě je zvěř srnčí, u které se nám již dlouhodobě
daří udržet její chov v takové kvalitě, jaký vzhledem
k bonitaci naší honitby udržet lze. Pozorujeme
mírný nárůst jejich počtů, a proto se chovu této zvěře
budeme i nadále věnovat tak, jako doposud. Celkový
odlov srnčí zvěře jsme vzhledem k početním stavům
navýšili ze třinácti na sedmnáct kusů. Tedy na plán
lovu, který byl již zmíněných 1k7s se ulovilo
šestnáct. A to šest srnců, pět srnt,ozho jedna
sanitárním odlovem a pět srnčat s taktéž jedním
sanitárním lovem. Do odlovu musíme zařadit i zvěř
uhynulou a sraženou dopravními prostředky, což
v některých letech může činit i nemalé výřady.
Další spárkatou zvěří, která se začíná u nás
objevovat více než v dřívějších letech je zvěř daňčí.
Je to velmi příjemné druhové zpestření naší honitby.
U této zvěře můžeme dle zákona lovit pouze samce
do dvou let, však samice a mláďata neomezeně při
dodržení vyhlášky o dobách lovu.

Musím se zmínit taky o černé zvěři, která je u nás
vzhledem k našim podmínkám zvěří sezónní. Letos
se nám bohužel nepodařil ulovit ani jeden kus. Avšak
divočáci jsou v letních měsících největší škodnou
pro zvěř drobnou, a proto bychom se měli na ni více
zaměřit a v polních kulturách její lov zintenzivnit.
Přejděme ke zvěři drobné užitkové, tzn. zajícům
a bažantům. Tato zvěř je v našem revíru ve srovnání
s okolními honitbami zastoupena docela v hojném
počtu. Dokazují to i statistiky odlovu, které jsou
každoročně zveřejňovány v katalogu vydávaném na
přehlídkách trofejí.
V letošním roku, kdy dle sčítání zvěře, které
proběhlo 7. března a na jehož základě se před
hony po malých úpravách sestavuje plán lovu,
bylo naplánováno 25 zajíců a 100 kohoutů. Tento
odlov probíhal ve třech podzimních, rovnoměrně
rozložených honech, na kterých se ulovilo celkem
18 ks zaječí zvěře a 66 ks bažantů kohoutů. Je to
sice méně než v roku loňském, ale musíme si
uvědomit, že každý rok je individuální a záleží
nejen na povětrnostních podmínkách, skladbě
osevu zemědělských kultur, ale taky na predačním
a dopravním tlaku.
Nesmíme opomenout ani na další lovnou zvěř,
a sice kachny divoké a zvěř škodící myslivosti. Co se
týká kachen, tak oproti loňským patnácti ulovených
bylo letos 41ks. Tento nárůst přisuzuji zejména větší
a častější účasti lovců.
Mezi nejrozšířenější zvěře škodící myslivosti patří
liška, obě kuny a straka. Počet ulovených lišek byl
5 ks, další dvě jsme vynorovali, jedna byla lapena
do zátvoru a jedna byla nalezena uhynulá v kanále.
Je to za poslední roky velmi vysoké číslo, nicméně
ulovené kusy jsou okamžitě nahrazeny novou liščí
populací, která negativně zasahuje do stavů drobné
zvěře, a proto je velmi důležité tohoto predátora
regulovat. Kunu se nám nepodařilo ulovit žádnou
a ze strak to byli dva opeřenci.
Kynologie v Tečovicích byla vždy hojně rozšířena.
Bohužel i tito čtyřnozí pomocníci stárnou a umírají.
V současné době máme tři ohaře, kteří jsou lovecky
aktivní a jsou upotřebitelní na drobnou zvěř. Dále
máme jednoho norníka, který však pro svůj pokročilý
věk už není schopen praktického využití. Tento
problém řešíme novým štěnětem, kterého si pořídil
náš adept Daniel Kysučan, ovšem otázkou zůstává,
zdali zkoušky potřebné pro loveckou upotřebitelnost
splní s kladným výsledkem.

Dne 15. května loňského roku jsme na žádost OMS
Zlín umožnili konání zkoušek vloh psů všech plemen
a 13. září téhož roku podzimních zkoušek psů malých
a velkých loveckých plemen. Dále jsme v měsíci září
provedli rekonstrukci laveček a stolů v lokalitě zvané
„Kozinec“. Dřevěné části byly kompletně vyměněny
a opatřeny ochranným nátěrem.
Dne 27. září 2015 jsme uskutečnili, v areálu střelnice
OMS Zlín, střelby na asfaltové terče o putovní pohár
starosty obce Tečovice, jehož vítězem se stal p.Večeřa
Antonín ml.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří
mají rádi naši krásnou přírodu a chtějí se podílet na
vytváření podmínek pro vše, co kolem nás roste a žije.
Za MS Tečovice
Martin Běhunčík

toto místo na uctění památky, po letošním ročníku
se kameny rozebraly a z důvodu bezpečnosti se staví
stabilnější mohyla), vyfotili se u ní, tiše porozjímali
nad osudy oněch zastřelených skautů a vydali se
dolů, bohužel jsme kvůli vlaku nemohli počkat na
slavnostní nástup.
Cesta dolů byla podstatně kratší než ta nahoru a tak
jsme v tělocvičně, kterou jsme tentokrát měli sami
pro sebe, stihli ještě zahrát pár her. Pak jsme si už jen
vzali batohy a vyrazili na vlak.
Anežka Berkyová

Junák - český skaut, z.s.

Skauti na Ivančeně
Jako každý rok, i letos se konala na Ivančeně (Lysá
hora) v sobotu nejbližší svátku sv. Jiří (letos 23. dubna)
pietní akce na uctění památky skautů zastřelených
nacisty za druhé světové války. V pátek se tam vydala
i skupina našich skautů z Tečovic.
Po několika hodinách cesty vlakem plném skautů
jsme dojeli do Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsme se
vydali směrem ke zdejší základní škole, kde jsme
přespávali v tělocvičně. Spalo tam asi 100 skautek,
skautů, světlušek a vlčat ze všech koutů republiky.
Asi v šest ráno už byly vzhůru snad všechny
děti, které nemohly dočkat
výšlapu. První várka skautů
odjela autobusem do Malenovic
v osm, my jeli až dalším o půl
deváté. Tak tak jsme se do něj
vešli, sedělo a stálo se opravdu
všude. Z Malenovic jsme se za
obrovským davem vydali na
Lysou horu. Bylo krásné teplé
počasí, většina skautů odkládala
kroje. Nabrali jsme vodu ve zdejší
studánce, šli lesem i lukami.
V jedenáct jsme konečně dorazili
k mohyle. Tlačilo se tam na 1000
lidí, skautů, sokolů i polských
harcerů. Položili jsme své
kameny na mohylu (jednalo se
o hromadu kamení, které skauti
přiváží již 60 let každý rok na

MS Tečovice

pokračování článku MS Tečovice
K dnešnímu dni tvoří členskou základnu MS
Tečovice 23 členů. V měsíci září byla členskou schůzí
umožněna adeptská činnost v našem spolku p.Danielu
Kysučanovi, který, za předpokladu úspěšného složení
zkoušky o první lovecký lístek, bude přijat za člena.
Začátkem roku 2014 vstoupil v platnost nový
občanský zákoník, který nám do konce loňského roku
ukládal provést změnu názvu z mysliveckého sdružení
na myslivecký spolek a úpravu stanov. Uvedenou
změnu jsme provedli v měsíci září změnou zápisu ve
spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně.
Pracovní činnost jsme zahájili v polovině měsíce
dubna, kdy jsme provedli montáž laveček a stolů
v areálu za hasičskou zbrojnicí a v měsíci říjnu opět
jejich demontáž a úklid. Uvedenou práci provádíme
již tradičně v rámci spolupráce s hasičským sborem
naší obce.

Tečovské folklorní sdružení

Košt vín
Vážení čtenáři, máme za sebou další úspěšný
ročník KOŠTU VÍN a já bych vás rád seznámil
s jeho výsledky.
Na této akci bylo možno okoštovat celkem 446
vzorků z Moravy a Slovenska. Z celkového počtu
bylo 288 bílých vín a 158 červených a růžových
vín. Mezi vystavenými vzorky byla vína oceněná
na celorepublikových výstavách, ale i vína oceněná
v Evropě.
Týden před KOŠTEM se sjelo do Tečovic téměř
40 degustátorů, kteří v devíti komisích vystavené
vzorky vín ohodnotili a obodovali ve stobodovém
systému hodnocení.
Šampionem bílých vín se stalo Chardonnay
ročník 2013 výběr z hroznů od pana Josefa
Dufka z obce Svatobořice – Mistřín. Vína
tohoto vinaře jsou ohodnocena více než stovkou

medailí a
výstavách v tuzemsku a také v zahraničí.
Šampionem červených vín bylo vyhlášeno
Cuvéé Compliment ročník 2014, které pochází
z vinařství Bílkovi, obec Velké Bílovice.
Nejlépe ohodnocená kolekce vín byla dodána
vinařstvím Žůrek Stanislav, Žeravice 327.

Soutěž o nejlepšího sekače

ocenění na nejvýznam

Poslední květnovou neděli jsme se již tradičně vydali do
Buchlovic na soutěž o nejlepšího sekáče trávy na Slovácku.
V mužské kategorii se nám opět nepodařilo prorazit mezi
nejlepších šest finalistů. Kosy, které jsme si na tuto akci pořídili
až z Rakouska, dorazily pozdě a nebyl čas na pořádnou přípravu.
Zvládnout kosu o velikosti 130 cm není jednoduchá záležitost.
V ženské kategorii jsme po loňském druhém místě měli
políčeno na celkové vítězství. Překonaly nás však sekáčky ze
sousedního Slovenska. Konečné třetí místo považujeme za velký
úspěch. Držitelka tohoto úspěchu Blanka Grácová si zaslouží náš
obdiv.

Otto Doležal
Předseda Tečovského
folklorního sdružení

Před námi je krásné
roční období - léto.
Každý si v něm najde
tu svoji aktivitu. Pro
náš spolek Z-dravé
ženy jsou to společné
několikadenní
nebo
jen jednodenní výlety
na kolech a také pěší
turistika.
Tentokrát vás zveme
na společný noční
výšlap na Lysou horu
v pátek 24.6.2016,
ze
které
budeme
pozorovat
východ
slunce.
Minulý rok některé
z nás již tento výšlap
absolvovaly. Je pravda,
že nám výstup trval přes
čtyři hodiny, protože
jsme dělaly zastávky,
ale východ slunce jsme
stihly, a mohu říci,
že pozorovaný přes
hřebeny Beskyd, byl
nádherný. Dopomohlo
k tomu i počasí. Výstup
z
Ostravice
jsme
zahájily po jedenácté
večer jen v kraťasech.
Byla bezoblačná noc
a cestu nám osvětloval
velký jasný měsíc.
A východ slunce? To
musíte zažít sami! Cesta
zpět byla rychlejší, kdy
trekingové hole našly
téměř větší uplatnění
než při cestě nahoru.
Co potřebujete na cestu?
Doporučujeme: určitě trekingové hole, baterku
čelovku, oblečení na převlečení
(výstup nám
několikrát propotí trička) a oblečení proti chladu na
vrcholu, protože vystoupáme do výšky 1 323 m n. m.
Nemělo by chybět ani jídlo na posilnění a samozřejmě
nutná zásoba tekutin. Voda po trase není k dispozici.
No, a pak ještě do batohu přibalit velké přesvědčení
"to dám".

Z-dravé ženy

Z-dravé ženy, z.s.

Zájemci, přihlaste se pro bližší časové údaje
odjezdu a příjezdu na tel. 721 585 205.
Na konci léta chceme uskutečnit další společný
jednodenní výlet tentokrát na kolech. Plánujeme trasu
na poutní místo Sv. Hostýn. I na tu vás zveme.
Z našich ostatních aktivit to bude opět společné
bubnování v měsíci září.
Za Z-dravé ženy

Věra Řehůřková

TJ Sokol Tečovice

TJ SOKOL pro období jaro sezóny 2016
Oba týmy mužů měly za hlavní cíl udržení svých
mistrovských soutěží i pro další soutěžní ročník, díky
postavení v tabulce měl papírově snadnější úlohu
tým rezervy, A mužstvo muselo vyvinout zvýšené
úsilí. To se oběma družstvům za vzájemné výpomoci
podařilo, když obecně lze říci, že dosáhly větších
úspěchů s týmy, které obsazovaly v době zápasů místa
v popředí tabulky a horší bilanci měly s těmi, u nichž
se předpokládal snadnější úspěch.
Tak kupříkladu A mužstvo dokázalo dovézt plný
počet bodů z hřišť v té době aktuálních leadrů soutěže
Sehradic a Příluku, na hřišti současného vedoucího
celku z Malenovic prohráli až na penalty, když ještě
chvilku před koncem vedli 1:2. Naopak ale naši borci
odevzdali body v zápasech, kdy se úspěch očekával.
Na vlastní půdě podlehli týmům z Nevšové a Kostelce
u Holešova. Dokázali však v rozhodujícím utkání
jara porazit v zápase o 6 bodů Lukov a 3 zápasy před
koncem sezóny už neměli sestupové starosti.
Obdobně B tým porazil týmy z Kostelce u Zlína
a SK Zlín - oba v době zápasu aspiranty na postup, ale
jasně odevzdal body doma Halenkovicím a rozdílem
třídy prohrál na půdě Kašavy – týmkuonzce
tabulky. Obě mistrovské soutěže jsou však již teď
potvrzeny i pro nadcházející ročník. Po odchodu
A.Řiháčka a M.Bártka (ještě dorostence) do Viktorie
Otrokovice, Družbíka za zaměstnáním do Prahy
a neúčast Rosti Paly po celé jaro byly týmy mužů
na jarní období doplněny o hráče Ondřeje Trvaje
(SK Baťov), Michala Mrlíka (Fastav Zlín), Pavla
Strachotu, Dominika Trunkáta, Davida Císaře (všichni
Viktoria Otrokovice) a Josefa Čandy (brankáře
Olympie Bruntál). Posilami se ukázali hlavně v dresu
„Benfiky“ první dva jmenovaní, Trunkát a Císař ale
vůbec nehráli. V A týmu mužů zaslouží pochvalu za
zlepšený výkon hlavně Jan Vopatřil, který pomohl
díky zlepšené střelecké potenci, výkonovou stálicí
na místě brankáře je Michal Křížek. Na ostatních
postech tým prodělával změny v reakci na směnování
„Barumáků“, stop za červenou a neúčasti z důvodu
onemocnění nebo úrazu. Celkově však lze sezonu
hodnotit průměrnou známkou s tím, že cíle udržet
soutěž se podařilo.

konci podzimu hostoval a Honza Polášek absolvoval
zimní přípravu v týmu 1.FC Slovácko.
V této sezoně bylo družstvo žáků složeno z ročníků
2001-2004, a doplněno hráči z přípravky ročník 2005
a 2006. Soupiska mužstva: Martin Janek, Richard
Horáček, Filip Ondík, Lukáš Řiháček, Dominik
Svěch, Tadeáš Mikoška, Jan Novotný, Petr Polášek,
Tom Ševčík, Karel Šidlík, Adam Ušela, Jan Machů,
Radovan Matulík, Filip Zívalík, Jan Polášek, Tom
Gregůrek, Jara Novotný, Jan Ušela a Tonda Hrbáček.
Ve vedení týmu jsou Daniel Mahdal a Richard Horáček
starší a vypomáhá Patrik Doležel. V okresním přeboru
Zlínska se žákovská reprezentace umístila na 8.místě
mistrovské tabulky jen díky lepším vzájemným
zápasům s Mysločovicemi, se kterými získali stejný
počet bodů. Tato pozice odpovídá věku i fyzické
kondici týmu v porovnání s mužstvy soupeřů.
Nejmladší reprezentace oddílu, tedy přípravky
mladší a starší odehrála zápasy pod vedením trojice
Karel Bártek mladší, Pavel Gregůrek a Kamil Ševeček.
Bohužel v závěru jarní soutěže oznámil rezignaci
na post trenéra K.Bártek (vytíženost při zaměstnání
a plánované novostavbě RD) a K.Ševeček (rodinné
důvody, předpokládaná změna trvalého pobytu mimo
okres Zlín), tak pro další sezónu bude třeba doplnit
nové vedení týmu.

V souvislosti se změnami v administrativě FAČR
(Fotbalová Asociace ČR) – hlavně díky nátlaku
ze strany UEFA - došlo ke změně přestupního,
evidenčního a registračního řádu. Nejdůležitějším
faktorem pro hráčkou základnu je fakt, že u amatérů
byla zrušena možnost hostování a střídavých
startů, což se velmi dotkne hlavně organizace
u mládežnických kategorií. Dále se zavádí období
od 1.6. do 20.6., ve kterém mohou hráči podat
přestup bez souhlasu mateřského klubu. Na místo
hostování a střídavých startů je u kategorie žákovské
a dorostu umožněn tzv. „Statut sdruženého startu“. To
znamená, že když se dohodnou dva oddíly, tak mohou
vytvořit jedno mužstvo, jehož hráči mohou startovat
ve své věkové kategorii za tým se sdruženým startem
a v kategorii věkově vyšší za mateřský oddíl. Když
Mužstvo žáků bylo nejmladším mužstvem celé tedy například Malenovice a Tečovice vytvoří tým
soutěže. I přesto „neprodali svou kůži lacino“ dorostu se sdruženým startem, mohou malenovští
a statečně se prali se svými protivníky a podávali dorostenci hrát za muže Malenovic a tečovští za tým
kvalitní výkony, což dokazuje zájem o naše hráče mužů Tečovic. Budou-li však v takovém mužstvu
z okolních týmů. O nejstaršího člena mužstva Martina ještě hráči ze třetích oddílů (např. Lhoty), musí tito ze
Janka je zájem ve Viktorii Otrokovice, kde již na Lhoty přestoupit.

Nový přestupní a Evidenční a registrační řád
fotbalové asociace české republiky platí od 1.6.2016.
Celkové znění změněných řádů je možné si stáhnout
z webových stránek FAČR, OFS nebo KFS.
Zahájení soutěží nového ročníku 2016-2017 je
stanoveno na 7.8.2016 (muži A-B) a na 21.8.2016
(Žáci+přípravka)
Na poli parkohospodářském a investičním proběhla
ve spolupráci s obcí Tečovice realizace nové přípojky
pitné vody do areálu. Akci se podařilo dokončit včetně
napojení kabin, hospody Bivoj i tenisového kurtu.
V souvislosti s výkopovými pracemi na přípojce pitné
vody pro areál bylo upozorněno na poškozený stav
dřevin – líp srdčitých v prostoru před kabinami. Podle
závěru posudku znalce z firmy FREEWALKER, bylo
postupováno při sanaci stavu poškozených dřevin.
Dne 25.6.2016 proběhnouoslavy 70 let založení
a trvání TJ Sokol Tečovice s tímto programem:
9:50 hod Zahájení
10:00 hod Utkání týmů Přípravky
SOKOL TEČOVICE – SOKOL
MYSLOČOVICE
11:00 hod Utkání týmu žáků SOKOL TEČOVICE
– FK PŘÍLUKY
13:00 hod Vystoupení skupiny žáků tečovické
Mateřské a Základní školy
14:00 hod Utkání mužů SOKOL TEČOVICE – SK
LOUKY
16:00 hod Vystoupení žáků Základní školy
Tečovice + skupina ORIANA Zlín
17:00 hod Utkání bývalých gard SOKOL
TEČOVICE – SK BAŤOV
19:00 hod Závěrečné vyhodnocení a hudební
veselice
K tanci a poslechu hraje hudební skupina AVION Big
Band - swing

Dále si dovolujeme upozornit na plánované
„PIVNÍ SLAVNOSTI“, které proběhnou v areálu
na hřišti dne 1.7. 2016. Součástí slavností je výčep
minimálně 10 druhů piva, bohatý hudební program
a vystoupení kulturisty Boba Divílka.
V prázdninových měsících je naplánováno
již tradiční „TEČOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“,
o jehož programu budou ctění čtenáři informováni
zveřejněním na plakátech.

TJ Sokol Tečovice

Zpráva VV OFS a KFS Zlín: „Výkonný výbor
OFS i KFS Zlín na svém zasedání rozhodl, že oddíly
mají možnost využít možnosti „sdruženého startu
v kategorii dorostu a žáků. Smlouvu o sdruženém
startu mohou uzavřít oddíly, jejichž mužstva hrají
krajské, případně okresní fotbalové soutěže ve
Zlínském kraji. Sdružený start není možné uzavřít
s oddílem, jehož dorostenecké či žákovské družstvo
hraje soutěže organizované Řídící komisí fotbalu na
Moravě. Metodika „sdruženého startu“ je součástí
přílohy č. 2 Modifikace Soutěžního řádu. Oddíl
uvede do seznamu hráče svého klubu, pokud budou
na seznamu min. 4 hráči pro dorost a 3 hráči pro
starší žáky je naplněna podmínka § 33 Soutěžního
řádu o počtu mládežnických družstev. V kategorii
mladších žáků je tato podmínka naplněna při počtu
3 hráčů. V případě, že tento počet nebude ze strany
oddílu naplněn, bude postupováno dle tabulky § 33
SŘ. Hráč může ve svém mateřském klubu startovat
i v utkáních vyšší věkové kategorie dle § 4 SŘ pro
mládež. Jeden klub může sdružený start uzavřít
například s jiným klubem v kategorii dorostu
a s jiným klubem v kategorii žáků.“
Přestupní řád FAČR – od 1.6.2016 – výtah:
“Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu
amatérských hráčů uskutečnit na základě takového
podání směřujícího k registraci přestupu hráče,
které je uskutečněno v období od 1. 6. do 20. 6.
5. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu
amatérských hráčů uskutečnit též: a) na základě
takového podání směřujícího k registraci přestupu
hráče nebo hráčky věkové kategorie U16 a vyšší podle
§ 2 odst. 2 a § 33 odst. 1 Soutěžního řádu mládeže
a žen, které je uskutečněno v některém z období
podle odstavce 3, vždy však nejdříve po uplynutí 12
měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním
utkání a v souladu s příslušným postupem podle § 25
odst. 5 až 7 Evidenčního a registračního řádu; b) na
základě takového podání směřujícího k registraci
přestupu hráče nebo hráčky věkové kategorie U11
a nižší podle § 2 odst. 2 a § 33 odst. 1 Soutěžního
řádu mládeže a žen, které je uskutečněno v některém
z období podle odstavce 3 a vždy v souladu s postupem
podle § 25 odst. 8 Evidenčního a registračního řádu.
6. V jednom soutěžním ročníku může hráč přestup
v režimu amatérských hráčů uskutečnit pouze dvakrát
a je v této době oprávněn působit nejvýše ve třech
klubech s možností nastoupit k soutěžnímu utkání
nebo v rámci zahraniční asociace ve dvou z nich. Pro
přestup na základě podání učiněného podle odstavce
4 však platí, že je přestupem uskutečněným vždy až
ke dni 1. 7. bezprostředně nadcházejícího soutěžního
ročníku.“

TJ Sokol Tečovice

V připomínce k 70. výročí založení TJ uveřejňujeme historickou fotografii z přelomu tisíciletí z roku 2001

Stojí zleva: Ondík Jindřich - hospodář, Rybníkář Zbyněk, Mozgva Josef, Bártek Karel ml., Krajča
Bronislav, Ševeček martin, Středulinský Jiří, Horáček Richard st., Veselský Michal, Slovák Zdeněk,
Halgaš Ladislav – vedoucí mužstva
Sedí zleva: Ondík Luděk, Hynčica Luděk, Vopatřil Zdeněk, Horáček Pavel, Horáček Ludvík – trenér,
Holman Martin, Obdržálek Oto, Slovák Jiří, Ondík Aleš
a foto jejich pokračovatelů – a to nejmladší reprezentace Bivoje - tedy letošní přípravky

Stojí zleva:
1.řada - Ševeček Kamil, Hrbáček Antonín, Jarda Doležel, Zámorský Quido, Polášek Jan, Kučerka Lukáš,
Novotný Jaromír, Pavel Gregůrek
2.řada - Soják Petr, Vaculík David, Hynčicová Nikol, Michal Štika, Kristýna Šidlíková
Sedí: 3.řada - Ušela Jan, Vrzala Jakub, Gregůrek Tomáš, Zívalík Filip, Ondík Matěj
Klečí 4.řada - Hynčica Tomáš, Kmeťo Daniel, Zámorská Elen, Ševeček Tomáš,
Chybí z pracovních důvodů Karel Bártek head coach, a Zindler Viktor
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