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V období před koncem roku, kdy lidé
hodnotí uplynulou práci a průběh dosavadního
života, rodiny a přátelé se setkávají, aby se po
celoročním shonu alespoň na chvíli zastavili a
uvědomili si, že na světě nejsou jen materiální
statky, ale že člověk jako jedinečná bytost ctí i
jiné, duchovní hodnoty, zůstávají i nadále
každodenní starosti a nedořešené problémy.
Obec, podle definice zákona a i z vlastní podstaty
je skupina lidí žijící na určitém vymezeném území
a podle určitých pravidel. Tak jako v rodině,
zachovává rozumný a ohleduplný člověk jistá
pravidla a toleranci a měl by tyto pravidla přenášet
i do běžného venkovního života. Lidé jsou však
různí. Slušní, pomáhající druhým, tolerantní,
lhostejní, ale existuje i skupina agresivních až
nebezpečných lidí.
Nyní bych přešel k problému ke kterém
jsem se chtěl po krátkém úvodu dostat.
V posledních měsících došlo v naší obci
k několika vážným dopravním nehodám, jedna i
se smrtelným zraněním. O to hrůznější jsou
důsledky těchto nehod, že ve většině případů
nejsou způsobeny nepozorností chodců a co je
horší, v několika případech jsou lidé zabiti nebo
těžce zraněni přímo na chodníku.
Ze strany obyvatel naší obce vyvstávají
požadavky na různá, až radikální řešení dopravní
situace. Protože naší obcí vede silnice třetí třídy,
která je v důsledku vzrůstajícího silničního
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provozu stále více zatížená vozidly, vzrůstá tím i
nebezpečí dopravních nehod.
Nebezpečná místa jsou zejména v dolní části
obce /u kříže/, u staré kovárny, kde je velmi
nebezpečný výjezd a kde i podle vyhlášky bez cizí
pomoci nelze bezpečně vyjíždět na hlavní silnici.
Další nebezpečné místo je křižovatka u vývozku,
zde nehody vznikají jenom nepozorností řidičů.
Problematické místo je i v centru obce,
u obchodu, kde je krátká rozhledová vzdálenost,
kde zejména chodci jsou ohroženi rychle
jedoucími vozidly. Poslední rizikové místo je
u školy, zde je poměrně přehledná situace, ale
zvýšený pohyb dětí může způsobit dopravní
nehodu.
Pro bezpečnost chodců i řidičů lze
zřizovat určitá dopravní zařízení zvyšující jejich
bezpečnost, úvodem jenom předesílám, že silnice
III.třídy, procházející obcí, není jejím vlastnictvím,
ale patří pod správu Zlínského kraje, to znamená,
že všechna dopravní opatření musí být
konzultována s odborem dopravy a s policií ČR.
Nyní k jednotlivým rizikovým místům. V dolní části
obce, u kříže, dochází k drobným dopravním
nehodám vzhledem ke křížení hlavní silnice
místní komunikací a nepřehledností daného
místa. Již v roce 1997 a 98, při tvorbě územního
plánu obce bylo navrhováno jisté řešení pomocí
kruhového objezdu. V současnosti se však zdá,
že uvedené navrhované řešení není optimální
vzhledem k nedostatku prostoru. Uvažuje se
o řešení rozdělení daného úseku do dvou
křižovatek tvaru T. Tyto návrhy jsou však otázkou
budoucnosti.
Obec, pro naléhavé řešení situace
nechala umístit na jmenované místo dopravní
zrcadlo. O kousek dál, před domy č.p. 140
Baťkovi a 142 Tomašiovi dochází k častým
nehodám, kde vozidla vjíždí až na chodník, což je
však zapříčiněno velkou rychlostí vozidel.
Obyvatelé jmenovaných domů zde navrhují
umístění svodidel, či případně zábradlí. Protože
tento požadavek je velmi čerstvý, je třeba
prokonzultovat toto řešení s příslušnými orgány.
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Požadavek obyvatel na zvýšený počet přechodů
pro chodce je taktéž problematický vzhledem
ke krátkým rozhledovým vzdálenostem. Tyto
návrhy jsou zpracovávány a budou ještě
konzultovány s odborem dopravy a policií ČR.
Střed obce, který je dopravně velmi
nepřehledný, zde je navrhováno komplexní
řešení. Podle návrhu Ing. architekta Chládka,
který celkově řeší střed obce i s dopravní situací
dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Po stržení domů č.65 a 98 dojde k otevření
prostoru před obchodem a místním hostincem.
Nepřehledný výjezd od obchodu a od jednotlivých
domů nad pomníkem TGM bude řešen jediným
stávajícím výjezdem od uličky. Dojde tím
ke snížení nebezpečných vjezdů na hlavní silnici
a zároveň vzniknou ve středu obce nové klidové
prostory. Řešení centra obce lze provádět
po jednotlivých etapách s výhledem na několik let
dopředu. Celkový návrh zpracovaný Ing. arch.
Chládkem bude k nahlédnutí na OÚ.
Další nebezpečné místo u základní školy
je
řešeno
pomocí
značeného
přechodu
pro chodce a umístěním dopravních značek, které
budou ještě zvýrazněny.
Na základě požadavku Rady obce a
dopisu starosty obce na policii ČR dochází
k častějšímu
měření
rychlosti
vozidel
projíždějících obcí.
Ke zvýšení bezpečnosti provozu zejména
chodců a cyklistů může přispět i plánované

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych i já poprvé v historii našeho
zpravodaje přispěl svým článkem,
který, jak doufám, vám přinese
několik zajímavých informací.
K jeho
napsání
mě
inspirovala moje účast na „Pracovní sobotě
starostů“, kterou pořádala poslankyně Evropského
parlamentu ing. Jana Bobošíková, zvolená za
Hnutí NEZávislých. Tohoto setkání jsem se
nezúčastnil pochopitelně jako starosta obce, ani
jako jeho zástupce. Byl jsem zde soukromně, na
základě pozvání ředitelky kanceláře poslankyně
EP - PaedDr. Marie Kramaříkové a předsedy
Hnutí NEZávislých p.Františka Zwyrteka. Naše
obec samozřejmě obdržela i oficiální pozvánku na
tuto akci.
Této akce se zúčastnilo téměř 500
starostů napříč politickým spektrem z celé ČR. V
sobotu v 9 h, před zcela zaplněným
Majakovského sálem, zahájila organizátorka a
moderátorka Pracovní soboty, poslankyně Jana
Bobošíková, první část setkání, věnovanou
zájmům ČR v kontextu EU. Úvod patřil Anděle
Dvořákové, předsedkyni Svazu bojovníků za
svobodu. Poté Jiří Šedivý, armádní generál,
bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a
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vybudování
nového
chodníku
společně
s cyklostezkou směrem Tečovice - Malenovice.
Uvedená akce, po zhotovení projektu by mohla
být realizována v jarním období příštího roku.
Zároveň s chodníkem je projektově realizována
oprava silnice vedoucí do Malenovic. Původně
měla být rekonstruována formou oprav, nyní je
zahrnuta
Správou
silnic
Zlínského kraje
do investičních akcí. Předpokládaná finanční
částka je 8 mil.Kč. Na zhotovení projektu obec
přispívá částkou 200 000 Kč.
Je třeba si uvědomit, že hlavní silnice
procházející obcí je velmi nebezpečná svou
celkovou nepřehledností, blízkostí jednotlivých
domů u silnice. Tato silnice kopíruje starou cestu,
která byla vybudována před několika staletími
pro formanské vozy, těžko bude mít každá obec
finanční prostředky na to aby vybudovala
dopravní obchvat mimo obec a ani to není účelem
a logickým řešením. Základem by měla být
ohleduplnost a předvídavost zejména řidičů, kteří
jezdí stále bezohledněji. Toto je vidět i
na statistikách nehodovosti v celé republice.
Tímto se chci vrátit na začátek mého
článku. Nejen v době předvánoční, ale po celý rok
by lidé k sobě měli být blíž, být ohleduplnější a
tolerantnější a to platí i na silnicích, kde jde
doslova o život.

Jindřich Václavek
místostarosta obce

velitel kontingentu IFOR, nabídl autentické
zkušenosti z nasazení našich jednotek v Bosně.
Generál Šedivý poukázal i na skutečnost, že na
rozdíl od jiných států máme jen velmi mlhavě
definovány národní zájmy a i to málo, co
definováno je, nejsme schopni dostatečně a
sebevědomě hájit.
Pozornost starostů z celé ČR upoutal také
diskusní příspěvek Jany Bobošíkové, informující
o útocích proti zájmům ČR na půdě EP.
Poslankyně EP mimo jiné řekla: „ Bylo by velkou
chybou, prezentovat například vystoupení pana
Posselta jako náhodné a neškodné výkřiky
jednoho německého poslance. Je důležité si
uvědomit, že k vystoupení jakéhokoli poslance na
půdě EP, tedy i k vystoupení předsedy
Sudetoněmeckého landsmanšaftu, je nutný buď
podpis 37 poslanců frakce nebo souhlas jejího
předsedy.“ Dále poslankyně EP upozornila na
zvláštní postoje některých našich zákonodárců,
které mohou nastolit pochyby o směřování
zahraniční politiky ČR. Ve druhé části Pracovní
soboty starostů se představili další hosté a
témata. O stavu čerpání z fondů EU a o
připravenosti ČR na čerpání unijních peněz v
letech 2007 – 13 hovořila náměstkyně ministra
pro místní rozvoj, Mgr. Věra Jourová.
V diskusi přiznala, že pouze 20 procent nařízení a
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směrnic bylo vytvořeno v Bruselu. Podstatných 80
procent, která nám mnohdy značně komplikují
život, má podle ní na svědomí česká
administrativa.
O aktuálních problémech právní úpravy
malých a středních obcí hovořila poslankyně
parlamentu ČR za Hnutí NEZávislých, členka jeho
Ústavně právního výboru, Mgr. Jana Hamplová a
příspěvek o přípravě úředníků pro veřejnou
správu ČR přednesl ředitel Evropské obchodní
akademie, Ing.Jiří Petrášek.
Podle Jany Bobošíkové je pro nás určitou
nadějí nová Evropská komise, která – na rozdíl od
své předchůdkyně – nevytváří nesmyslné
regulace, ale mnohé z nich naopak zrušila.
Všechna témata pracovního setkání přinesla i
rozsáhlou diskusi, protože pojmenovala hlavní
problémy, se kterými se starostové malých a
středních obcí potýkají.
Účastníci Pracovní soboty bohatě využili i
možnosti bezplatných individuálních konzultací
právního charakteru, stejně jako konzultací,

týkajících se informací z oblasti čerpání z fondů
EU.
Na tomto setkání jsem si mimo jiné i na
základě diskuzí a příspěvků starostů zejména
malých obcí uvědomil, jak opravdu, a to
s vědomím
„skromnost
stranou“,
výborně
hospodaří s veřejnými prostředky představitelé
naší obce. Bez dluhů a s bohatě vybudovanou (i
když nedokončenou) infrastrukturou, která se
samozřejmě bude dále rozvíjet, a věřím, že se
podaří vybudovat i kanalizaci k Loukám, jak bylo
přislíbeno. Jsme opravdu velmi výjimečná obec,
kterou neprovází předluženost a která je schopna
i v posledním roce tohoto funkčního období
budovat.
V závěru dovolte, abych vám všem
spoluobčanům popřál krásné vánoce a hlavně
pevné zdraví v novém roce. (V článku byl použít
materiál a citace z www.bobosikova.cz, kde jsou i
další podrobnosti.)

ČINNOST KULTURNÍ KOMISE OBCE TEČOVICE
V ROCE 2005

ně připravila krásný den plný her a zábavy.
Nádherné letní dny pravidelně věnujeme
oblíbeným sportovním turnajům. I když nám při
pořádání tenisového turnaje nepřálo počasí,
sportovci pohlceni zápolením v přátelském duchu
se nevzdali a “bojovali“ až do poslední vteřiny.
K vidění byly zajímavé i napínavé zápasy ve
čtyřhře.
V areálu za bytovkami se konal i 4. ročník
turnaje v nohejbale. Slunné počasí a příjemná
atmosféra přilákaly mnoho sportovců i diváků.
Rád bych tímto pogratuloval vítězům tenisového i
nohejbalového turnaje a poděkoval všem ostatním
účastníkům.
I letos na podzim navštívil naši základní
školu cestovatel a vypravěč Lubomír Kovařík. Dne
29.11. jste si mohli přijít vyslechnout zážitky z jeho
četných cest a prohlédnout si mnoho krásných a
zajímavých fotografií.
Mimo tyto akce se na kulturním dění
v naší obci podíleli velkou měrou také fotbalisté a
hasiči. Rád bych tímto pogratuloval TJ Sokolu
Tečovice k organizaci podle mého názoru nejlepší
akce tohoto roku, jímž byl koncert skupiny Fleret
s paní Jarmilou Šulákovou, který se konal v areálu
u fotbalového hřiště. Návštěvnost byla obrovská a
účastníci akce se sjeli z dalekého okolí. Děkuji
také hasičům, kteří uspořádali v létě za hasičskou
zbrojnicí oblíbené taneční zábavy.
V příštím roce bychom opět rádi navázali
na pořádání všech letošních akcí a to především
těch, které jsou Vámi oblíbené a projevujete o ně
zájem.
Závěrem
chci
poděkovat
všem
jednotlivcům i organizacím za jejich podporu a
spolupráci, bez které bychom se neobešli. Jen

Vážení spoluobčané, rád bych Vás
prostřednictvím
tohoto
článku
informoval o činnosti kulturní komise
naší obce a o práci všech jejích členů
v roce 2005.
Stejně jako v loňském roce i letos
v březnu uspořádalo Sdružení rodičů a přátel
školy v Tečovicích (dále jen SRPŠ) v kulturním
sále v Sazovicích ples. Byli jsme potěšeni, že se
nám tato akce díky výborné organizaci ze strany
SRPŠ a podpoře Obecního úřadu v Tečovicích
podařila úspěšně zopakovat a že se ples
každoročně těší Vaší oblibě. Doufám, že i příští
rok se nám podaří tuto kulturní událost úspěšně
zopakovat.
Asi každý z nás si při vyslovení data 30.
dubna vybaví oslavu tzv. “sletu čarodějnic“. A tak
se již podruhé konala zábava k této příležitosti
v areálu za hasičskou zbrojnicí. Udělalo nám
velkou radost, že přišli “malí i velcí“, místní i
přespolní a všichni se dobře bavili. Celá akce
však byla velmi finančně a organizačně náročná,
a tak bych touto cestou chtěl poděkovat za
finanční příspěvek obecního úřadu a spolupráci
se SRPŠ, bez jejichž pomoci by se “slet
čarodějnic“ nemohl uskutečnit.
Červen tradičně patřil našim nejmenším –
dětem. V minulých letech pro nás bylo více
zábavou než prací uspořádat pro ně dětský den.
Bohužel byla účast dětí rok od roku menší, a proto
jsme se rozhodli tuto akci pro rok 2005 vynechat.
Děti však o svůj svátek nepřišly. Místní škola pro
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Ing. Mojmír Novák
předseda Finančního výboru a člen Rady obce
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díky nim se nám společně daří utvářet kulturní
život naší obce.
Přeji Vám všem příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku jen to
nejlepší.
Ivan Stanev
(předseda Kulturní komise Obecního úřadu
v Tečovicích)

MYSLIVECKÝ SPOLEK TEČOVICE
Vývoji se neubránila ani myslivost, která dodnes
navazuje na bohaté dědictví, jehož původ sahá
daleko do minulosti. Myslivecké tradice jsou
součástí života myslivců a provázejí všechna
jejich setkání. Tradice se projevuje vet stylu
oblékání, v myslivecké mluvě a v hudbě. S
mysliveckým troubením se setkáváme nejen při
lovu. ale i při společenských setkáních u
příležitosti mysliveckých zkoušek, soutěží i při
rodinných setkáních na svatbě a posledním
rozloučením s myslivcem. Generacemi předávané
zkušenosti se i členové MS Tečovice snaží
zachovat pro budoucnost.

Historickou organizací, jejímž posláním je
zachovat mysliveckou etiku je Řád sv. Huberta. Je
pokračovatelem Loveckého řádu který byl založen
hrabětem Františkem Antonínem Sporckem v
roce 1695. Řád svatého Huberta byl ilegálně
obnoven v roce 1978 a oficiálně registrován v
roce 1992.
Na základě zkušeností ze zimy 2004/2005, byla
činnost členů MS zaměřena na přípravu a obnovu
zásob krmiv a to v dostatečném množství. Další
činností byla výpomoc obci při dosazování
listnáčů v lokalitě zvané "Argentina".
Ve spolupráce s panem Jaroslavem Chrastinou
je připravena realizace "Biopásů". Jsou to pásy o
šíři 6 až 12 m, které budou umístněny na okraji
ploch orné půdy. Biopásy budou osety na jaře
směsí pohanky, prosa, krmné kapusty a dalších
vybraných plodin. Na pásy nebudou aplikovány
žádné pesticidy a budou ponechány bez
jakéhokoli hospodaření až do následujícího
hospodářského roku. Mají
částečně nahradit
potravu a krytinu volně žijící zvěři.
V souladu vypracovaného mysliveckého plánu
hospodaření, v listopadu začala hlavní lovecká
sezona na drobnou zvěř.
Ing. Vladimír Zelina

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO TEČOVICE
Honební společenstvo Tečovice se připojilo k
výzvě Krajského úřadu Zlínského kraje o
začlenění honitby Tečovice do oblasti ohroženého
druhu zvěře – koroptev polní.
Dne 8.7. 2005, v areálu za hasičskou zbrojnicí,
proběhla valná hromada honebního společenstva.
Byl odsouhlasen dodatek k nájemní smlouvě
týkající se snížení ročního nájmu. Dále byly
odsouhlaseny změny stanov a to v souladu s
novelou Zákona č. 449/2001 Sb.:
1.) Čl. 3 Vznik a zánik členství v honebním
společenstvu
"Převede-li člen honebního společenstva
vlastnické právo k honebním pozemkům, které
jsou součástí společenstevní honitby, jeho
prosinec 2005

členství
v honebním
společenstvu
zaniká;
nabyvatel těchto pozemků se stává členem
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode
vzniku jeho vlastnického práva neoznámí
písemně honebnímu společenstvu, že se
členstvím nesouhlasí a to platí obdobně o zániku
členství úmrtím člena a o vzniku členství dědici."
2.) Čl. 6

Jednání valné hromady

"Honební starosta je povinen vyrozumět členy
honebního společenstva
o konání valné
hromady
s uvedením místa, data, hodiny a
pořadu jednání. Způsob vyrozumění bude
vyvěšení na veřejném místě a vyhlášením
místním rozhlasem 15 dní před konáním valné
hromady."
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TEČOVICE
Po
sportovní
stránce to byl pro tečovické
fotbalisty veskrze průměrný
podzim. Všechna mužstva
se umístila okolo středu
tabulek. Věříme, že po
kvalitní
zimní přípravě,
která např. pro „A“ mužstvo
začíná již začátkem prosince v tělocvičně, bude
fotbalové jaro mnohem úspěšnější. Bohužel, ani
letos se nepodaří naplnit dlouhodobý cíl postupu
do vyšší soutěže.
V dnešním příspěvku bychom se však
chtěli
vrátit
k
projektům,
které
máme
rozpracovány nebo naplánovány, a s jejichž
aktuálním stavem bychom chtěli seznámit širší
veřejnost.
Tréninkové
hřiště.
Po
úvodních
nesnázích se suchým počasím se podařilo stav
hřiště uvést před zimou do stavu, který jsme
plánovali. Děkujeme touto cestou všem, kteří se
na zrodu nového hřiště podíleli. Na jaře bude
nezbytností přivést ke hřišti zavlažovací systém,
v létě potom osadíme brány a ochranné sítě.
Předpokládáme, pokud nenastane zádrhel, že
toto nové hřiště využijeme prvně na podzim 2006,
kdy zde chceme odehrát fotbalovou sezónu
2006/2007.
Hlavní hřiště. Právě v sezóně 2006/2007
chceme i hlavní hřiště podrobit podobné
rekonstrukci jako hřiště tréninkové. Od sezóny
2007/2008 bychom tedy měli v Tečovicích mít dvě
kvalitní fotbalová hřiště.
Hasičské hřiště. Po domluvě s obcí a
tečovickými hasiči plánujeme v roce 2007 či 2008
vyspravit také hřiště hasičské bezprostředně
sousedící s hřištěm hlavním.
Obrovský areál je samozřejmě velmi
nákladný na údržbu. Již v roce 2006 budeme
nuceni zakoupit nový malotraktor a zavlažovací
zařízení.
Nástavba šaten. Podařilo se nám
realizovat fasádu, která chrání stavbu před
nepřízní počasí. Jenom tato akce vyšla cca na
100 tis. Kč, přičemž nám z ní vyplývají nemalé
finanční závazky. Děkujeme proto Obci Tečovice,
která nám umožňuje konat brigádnickou činnost
(čištění mezí od přebytečných křovisek, čištění a
údržba zeleně v obci). Utržené finance alespoň
částečně pokryjí náklady na realizaci fasády.
Stavba je nyní zakonzervována, a
kdykoliv bude možné v ní pokračovat. Překážkou
pro dokončení stavby jsou samozřejmě finance,
z vlastních zdrojů není možné projekt financovat.
Pokoušíme se o dotace z různých fondů, leč
marně.
Zábavový areál. Za pěkného počasí
hojně využívaný rodinami s dětmi či projíždějících
cykloturistů. Nutnou věcí je ošetření laviček a
stolů. V létě 2006 plánujeme intenzivnější
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využívání areálu pro různé společenské akce –
koncerty, zábavy, diskotéky. Věříme, že občané,
které postihne hluk z těchto kulturních produkcí,
nám vyjdou vstříc a budou tolerantní. Účelem je
získat více financí pro další rozvoj areálu.
Hospoda Bivoj. V roce 2006 plánujeme
na západní straně vystavět pěknou zastřešenou
zahrádku s výhledem na hřiště. Snažíme se o
neustálé zvyšování kvality široké škály služeb.
V prostorách je možné kdykoliv uspořádat
uzavřenou společnost. Vedle piva Staropramen
čepujeme plzeňskou 12 – Pilsner Urquell. Do
hospody jsme nainstalovali ještě jedna výkonná
kamna, která zajišťují dostatečnou tepelnou
pohodu i krutých zimních dnech. V provozu je
unikátní terminálová sběrna kursových sázek
společnosti SynotTip.
Sázet lze na sportovní
utkání
(nejnižší
soutěží
je
župní
přebor), společenské události (např. Vyvolení) a
losované hry (podobné jako šťastných deset,
sportka atd.). Maximální výhrou je 10.000.000,Kč. U nás vsadíte i dostanete vyplacenu
potenciální výhru. Nikam jinam nemusíte chodit. O
víkendech a svátcích otevíráme již v 10:00 hodin.

Vstup zdarma, akce: - ženy - 0,2 dcl svařáku
zdarma

Sponzoři pro Bivoj. Cílem projektu je
více
využít
sponzorování
jako
možnosti
opatřování dodatečných finančních zdrojů a
zabezpečit tak rozvoj činnosti tělovýchovné
jednoty v aktuálním i výhledovém pojetí. Máme
přichystány sponzorské balíčky (malý, střední
velký) doložené určitou cenou a obsahující návrh
protivýkonů, které jsme schopni bezprostředně
v odpovídajícím rozsahu a odpovídající úrovni
nabídnout (široká nabídka sportovních produktů,
reklamních produktů, společenských činností,
nabídka image sportu). Projekt chceme taktéž
realizovat v roce 2006.
Všem lidem, kteří pomáhají k rozvoji
tělovýchovy a kultury v obci, i všem ostatním
obyvatelům obce, přejeme příjemně prožité
Vánoce a šťastný Nový rok.

Obecní zpravodaj

Výkonný výbor a správci areálu
TJ Sokol Tečovice
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HASIČI TEČOVICE – družstvo žen
Družstvo žen v letošním roce se zase jako
loni zúčastnilo Zlínské ligy. Soutěž je složena ze
12 soutěží. Letos se ligy zúčastnilo více družstev
žen jako v předchozích ročnících a to bylo pro

děvčata výzvou, aby se dobře připravila. Nejhorší
to bylo časově skloubit, neboť většina žen jsou
matky s dětmi. I když se vyskytly různé problémy,
podařilo se nám zúčastnit 11 soutěží. Z těchto
soutěží jsme byli 3x první, 3x druzí, 1x třetí, 2x
čtvrtí a jednou jsme neuspěli.
Při konečném sečtení bodů se děvčatům
do třetice podařilo obhájit putovní pohár Zlínské
ligy, který po třech vítězných ročnících zůstává
v Tečovicích.
Mimo Zlínské ligy se děvčata zúčastnily
ještě dvou pohárových soutěží na kterých si vedly
velmi dobře. V Mistřicích o pohár starosty získaly
1. místo a v Nedašové o putovní pohár 1. místo.
Závěrem bych chtěl děvčatům za všechno
co pro hasičský sport obětují poděkovat a popřát
jim do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Oldřich Hradil

CHODNÍKY A KOMUNIKACE
Podle zákona o pozemních komunikacích:
1. Za chodník se považuje komunikace
upravená pro pěší nebo veřejná cesta pro
pěší.
2. Čištění chodníků (odstranění závad ve
schůd-nosti), stejně jako čištění krajnice
komunikace, jsou povinni zajistit
vlastníci, správci nebo uživatelé
přilehlé nemovitosti.
3. Čištěním chodníků se rozumí zejména
zametání s kropením, odstraňování bláta,
odpadků, plevele, přerostlé zeleně a
jiných nečistot, odklízení sněhu a
posypávání chodníku hmotami, které

SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení občané,
Sociální komise, která pracuje při
Obecním úřadu i v letošním roce
navštívila občany, kteří se dožili
významného životního jubilea
s dárkovým balíčkem a s přáním
hlavně zdraví a pohody. Tři
občanky, které jsou v domově
důchodců
v Lukově
nás
očekávaly a samou radostí, že jsme za nimi opět
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4. zdrsňují náledí např. pískem (ne však
škvárou nebo popelem), a to v takové šíři,
aby byla zajištěna schůdnost chodníku
pro pěší a průjezdnost pro dětské
kočárky. Shrnovat sníh k pouličním
zařízením a do vozovky je zakázáno.
5. Na chodnících je zakázáno stání a
parkování motorových vozidel.
6. Zajišťování
sjízdnosti
místních
komunikací se řídí plánem zimní údržby.
Komentář: Za zdravotní úraz na neočištěném
chodníku je odpovědná osoba dle bodu 2.
Chodník přiléhající k nemovitosti není pouze ten,
který s nemovitostí bezprostředně sousedí, ale i
ten, který je od nemovitosti oddělen např. zeleným
pásem (travní porost apod.).

přišly, ukápla i slza a moc děkovaly panu
starostovi a zastupitelstvu , že na ně myslíme.
V měsíci říjnu pro Vás ve Lhotce byla
Beseda
s důchodci.
Na
úvod
s pěkným
vystoupením žáků z Tečovské školy a školky pod
vedením paní ředitelky. Moc děkujeme. K tanci a
poslechu hrál pan Sedlář. Věřím, že jste se pěkně
pobavili, zatančili a zazpívali.
Do roku 2006 bych jménem sociální
komise Vám všem chtěla popřát hlavně zdraví,
štěstí a porozumění.

Obecní zpravodaj

Zdeňka Juříková
členka sociální komise
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TEČOVICE
Přejeme všem občanům Tečovic krásné a
spokojené Vánoce a do nového roku 2006
především dostatek zdraví, životního elánu a
optimismu v každodenní práci a osobním životě.
Základní škola zahájila školní rok
2005/2006 s deseti novými prvňáčky, kteří
1.9.2005 slavnostně vkročili do školy a přitom také
neméně slavnostně pokřtili nový vchod do šaten
rekonstruovaný během letních prázdnin za
přispění Obce Tečovice. Za krásný vstup do školy
velmi děkujeme.
S odchodem PaedDr. Zdeňky Jančíkové
na 11. ZŠ Zlín-Malenovice se od 1.7.2005
dočasně ujala řízení školy a školky Mgr. Barbora
Petrů Puhrová jako zástupce statutárního orgánu.
I letos zůstává pět samostatných ročníků,
celkový počet žáků školy je 69. Funguje ranní i
odpolední družina, výuka náboženství probíhá od
konce září a v říjnu byly zahájeny kroužky:
Anglický jazyk (1.-3. třída)
folklórní kroužek Tečovjánek
Dyslektický kroužek
Modelářský kroužek
Šikovné ruce
Počítačový kroužek
Sportovní kroužek.
Paní
učitelky
ochotně
pomáhají
dětem
s doučováním podle potřeb žáků (například výklad
těžšího učiva, po delší nemoci, procvičování
problematických jevů).
Jelikož připravujeme změnu názvu školy,
potvrdíme také úředně spolupráci a úzkou
komunikaci mezi základní a mateřskou školou.
Dalším pojítkem bude i změna ve vzdělávacím
programu školy. Mateřská škola již vyučuje a
pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání, Základní škola bude
mít povinnost vyučovat dle vlastního vytvořeného
Školního
vzdělávací
programu
(Rámcový
vzdělávací program pro základní školy) o školního
roku 2007/2008. Již dnes ale připravujeme kostru
a obsah vzdělávání šitý na míru naší školičce
v Tečovicích. Více informací naleznete na
www.rvp.cz
Naše škola má charakter rodinné,
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kamarádské školy, klima školy je velmi podnětné,
atmosféra příjemná a cílem všech pedagogů je
kvalitní výuka, rozvoj v oblastech sociálního a
esteticko-výchovného učení, nedílnou součástí je
rozvoj tvořivého a kritického myšlení, snaha o
zapojení všech smyslů.
Práce školy je shrnuta a aktualizována na
webových stránkách, kde naleznete základní
informace o škole a o součástech školy, množství
fotografií, upoutávek a vlastní hodnocení dětí a
pedagogů.
Neváhejte a zhodnoťte naši práci na
www.zstecovice.cz , případné dotazy zodpovíme
na mailové adrese zstec@zlinedu.cz.
Výborná spolupráce i letos pokračuje s Radou
rodičů (SRPŠ při ZŠ a MŠ Tečovice), oceňujeme
obětavou práci pro školu a veřejnost v podobě
příspěvků do soutěží, nových her a zařízení do
školy a školky. Nejnovějším darem je pořízení
herních center ve školní družině a v mateřské
škole. Děti je využívají denně a s obrovským
nadšením. Děkujeme.
8. listopadu se celá škola proměnila
v Indiánskou školu, žáci- mladí Apačové, Inkové a
další členové tlup a rodů, ale i učitelky- indiánské
babičky a moudré ženy spolu plnily předem
připravené zajímavé úkoly a aktivity. Celou akci
připravila indiánská žena Mgr. Iva Hájková.
Integrovaní žáci naší školy mohou využít
CANISTERAPIE,
jako
podpůrné
metody
využívané
psem.
Informace
na
telefonu
777 106 119.
Mateřská škola zahájila provoz s 55
zapsanými dětmi a nezměněným personálem. Od
nového roku odchází do důchodu kuchařka paní
Marie Mazurová, přejeme klidný důchodek a
mnoho zdraví do dalších let.
Mateřská škola pokračuje v tradičních
aktivitách (plavání, saunování, Zdravý úsměv,
divadlo pro děti, denní vycházky a výlety do okolí),
ale v letošním roce také nově Angličtina pro
předškoláky. Do konce roku se uskuteční
vylepšení interiéru 1. patra školky, což by bez
podpory obce nebylo možné. Opět velmi
děkujeme.
Cíle
předškolního
vzdělávání
jsou
zakotveny v Rámcovém vzdělávacím programu
mateřské školy, výuka a denní činnosti jsou

Obecní zpravodaj
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zaměřeny na sociální komunikaci, rozvoj
samostatnosti, ale i pomoci druhému, tolerance a
vlastní rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí ve velmi
přátelském kolektivu dětí a pedagogů.
Připravujeme pro všechny děti a rodiče,
občany Tečovic a okolí VÁNOČNÍ DÍLNY dne
14.12. 2005 v prostorách Základní školy od 15-18

Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
23.9.2005
ZO schválilo:
- Věcný dar ZŠ v Tečovicích – kopírka
v ceně 47110,- Kč.
- Účelově určenou dotaci ve výši 150000,Kč na vybavení MŠ při ZŠ v Tečovicích a
nákup fléten pro žáky 1.třídy ZŠ
v Tečovicích.
- Navýšení provozního příspěvku ZŠ
v Tečovicích o 100000,- Kč na krytí
spotřeby energií.
- Finanční částku 170000,- Kč na
rekonstrukci „krčku“ v ZŠ v Tečovicích,
která bude v rozpočtu obce promítnuta
v odd. §3113, pol. 5171. Všechny výše
uvedené prostředky, které se týkají
finančního navýšení budou převedeny
z odd. §3639, pol. 6130.
- Účelovou finanční dotaci Tělovýchovné
Jednotě Sokol Tečovice ve výši 10000,Kč na dresy a 5000,- Kč na ozvučení
koncertu skupiny Fleret.
- Účelovou finanční dotaci ve výši 25000,Kč na opravu střechy kostela
v Tečovicích.
- Změnu rozpočtového opatření na
rekonstrukci bytů a místní správu ve výši
750000,- Kč.
- Zrušení usnesení 17. zastupitelstva ze
dne 15.6.2005 ve smyslu „bodu c)
Vypuštění lokality J z rozvojových ploch.“
s tím, že tato plocha nadále zůstává
v územním plánu jako plocha určená k
zástavbě rodinných domů.
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hodin. V tento předvánoční čas si můžete přijít
vyrobit malý dáreček (v nabídce je mnoho
zajímavých technik a způsobů). S výrobou vám
pomohou paní učitelky a správní zaměstnanci ZŠ
i MŠ nebo zkušení profesionálové či zruční
amatéři.
Čtvrtletí školního roku je za námi,
pedagogové zhodnotili prospěch a chování
v jednotlivých třídách, už nyní je potřeba myslet
na blížící se vysvědčení za 1. pololetí.
V příštím roce se ZŠ a MŠ těší na Školu
v přírodě, Karneval, Dětský den a mnoho dalších
akcí pro děti i jejich rodiče.
Další nabídkou pro veřejnost může být
pronájem tělocvičny nebo nabídka zajímavých
tvořivých kurzů nejen pro ženy.
Závěrem bych chtěla vyjádřit velký dík
všem zaměstnancům za odvedenou práci a víru
ve stejně dobrou spolupráci se zřizovatelem obou
objektů jako dosud.
Za školu a děti Barbora Petrů Puhrová

Schvaluje v souladu s ust. §84 odst. 2
písm. b) Zákona o obcích č. 128/2000Sb.
A v souladu
s ust. §20 odst. 7 Stavebního zákona č.
50/1976 Sb. ve znění pozdějších právních
předpisů zadání ke změně č.8 ÚPN SÚ
Tečovice jako závazný podklad pro
pořízení změny č. 8 ÚPN SÚ Tečovice.
ZO bere na vědomí:
- Regulační studii centrální části Obce
Tečovice – Ing. Arch. Zdeněk Chládek –
projekční kancelář.
- Písemným upozorněním budou
naposledy kontaktování neplatiči poplatků
za odvoz domovního odpadu. Při
nezaplacení budou dále předáni
k přestupkovému řízení MMZ.
- Písemným upozorněním bude
kontaktována firma L.A.S.T. s.r.o. ve věci
znečišťování ovzduší v okolí ZŠ a MŠ
v Tečovicích.
- Pořádková komise Obce Tečovice
upozorní p.Kunderu, nájemníka obecního
bytu, na nevhodné chování vůči ostatním
nájemníkům.
ZO ukládá:
- Starostovi obce požádat MMZL, OS a ÚP
o pořízení změny č.8 ÚPN SÚ Tečovice.
-

Obecní zpravodaj
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Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
14.12.2005

-

ZO schválilo:
- Rozpočtové provizorium na rok 2006 –
Obec Tečovice včetně změny 2321
navýšení
o 1500000,- Kč odvádění a čištění
odpadních vod
- Změnu názvu školy na „Základní škola a
Mateřská škola Tečovice, příspěvková
organizace“
- Dodatek ke zřizovací listině č.2 o změněn
názvu Základní školy

3.1.
9.5.
12.9.

17.1.
23.5.
26.9.

-

-

Odkup rodinného domu č.p. 65 od p.
Lubomíra Libnera, domu na návsi u
obchodu v ceně 200000.0,- Kč
Příspěvek na plavenky:
a) Děti do 18 let 26900.0,- Kč
b) Hasiči
12000.0,- Kč
c) TJ Sokol
10000.0,- Kč
d) Zákl. škola
14000.0,- Kč
Adopce na dálku dětem adoptovaným
obcí Tečovice na rok 2006 příspěvek
14000.0,- Kč
Finanční příspěvek Základní škole a
Mateřské škole Tečovice ve výši
100000.0,- Kč na vybavení kabinetu
nábytkem

Termíny svozu SKO na rok 2006 Tečovice
31.1.
14.2. 28.2. 14.3.
28.3.
11.4.
6.6.
20.6.
4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
10.10. 24.10. 7.11. 21.11.
5.12.
19.12.
Termíny svozu TO na rok 2006 Tečovice
25.1.

22.2.

22.3.

26.4.

24.5.

25.4.
29.8.

28.6.

26.7. 23.8. 27.9.
25.10. 22.11. 20.12.
Termíny svozu NO na rok 2006 Tečovice
5.4. 13.10.
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Něco pro děti
OSMISMĚRKA:
Vepište překlady anglických slovíček:

KOUPALIŠTĚ, PÁJKA, SVÍTILNA, ŠIŠKY,
ŠTIKA, STUD, RYBNÍK, MEDVĚD, ALPY,
LEKNÍN, KOSTÝM, RYTÍŘ, POTOK, VTIP,
VYDRA, JEZERO, ISLAND, NUDA, KAJAK,
NOTES

Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
starosta a zaměstnanci obce Tečovice

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